
  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

١٩١


 





  
             

     
   


    

            
           

        
         


 

Abstract 
The stage of the end of the Cold War cases of interference 
and wide in a number of countries, by America and its allies 
under the headings of and justification for humanitarian and 
political, to the extent of direct occupation of the States and 
change their systems by force, so in the framework of these 
interventions have been monitoring a new kind of intervention 
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we call "interference occupation" , which we tried in this 
research discussed a case new intervention, and the possibility 
of his proposal as a "term" and "concept" in the framework of 
international law and practice has been justified and the 
justification in the framework of international legitimacy and 
the international organization, which Benita on the principles 
of rejects all kinds of occupation and use of force among the 
people law international, in order to provide an approach of 
knowledge, legal and specific definition of the situation, and 
the extent of its legitimacy, by focusing on specific cases of 
this new type of intervention that exceeded the limits of 
intervention allowed in international law, the implementation 
of the occupation of physical states and drop entities and 
systems, as happened in Afghanistan, Iraq and Libya and 
possibly in other countries, a possible fractal
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ــن  )١( ــف نــــاي االبــ ــة –جوزیــ ــاریخ :  المنازعــــات الدولیــ ــة والتــ ــة للنظریــ ــل –مقدمــ ــد الجمــ ــة أحمــ  ترجمــ
ـــل ــدي كامــ ـــة –ومجـــ ــة العالمیــ ــ ــة والثقافـ ــشر المعرفـــ ــ ـــصریة لنـ ــة المــ ـــاهرة – الجمعیـــ  – ١٩٩٧ – القــ

  .١٩٧-١٩٦ص

ــف. د )٢( ــو هیـــ ــادق ابـــ ـــى صـــ ـــام-علــ ـــدولي العــ ـــانون الــ ـــارف- ،٩ ط-القــ ــشأة المعــ ــكندریة - منـــ  االســـ
  .٢١٧،٢١٦ ص- ١٩٧١
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ــف. د )١( ــو هیـــ ــادق ابـــ ـــى صـــ ـــام-علــ ـــدولي العــ ـــانون الــ ـــارف- ،٩ ط-القــ ــشأة المعــ ــكندریة - منـــ  االســـ
  .٢١٧،٢١٦ ص- ١٩٧١

 رسـالة - التدخل الدولي االنساني ومـشروعیة التـدخل الـسوري فـي لبنـان-موسى سلیمان موسى )٢(
ــدن-ماجـــستیر  ــي الــ ــة المفتوحــــة فـ ــة القــــانون والـــسیاسة، األكادیمیــــة العربیـ  - ٢٠٠٧ -مارك  كلیـ

  .٣٩ص

ــى الــــصالحي. د )٣( ــام-عــــاطف علــ ــانون الــــدولي العــ ـــد القــ ــا لقواعـ ــدولي وفقــ ــدخل الــ  -ً مــــشروعیة التــ
  .٣٨ ص-٢٠٠٨   -رسالة دكتوراه ، جامعة الزقازیق

ــي والحـــرب البـــاردة-بطـــرس غـــالي. د )٤( ــاهرة- الـــسیاسة الدولیـــة- التـــدخل العـــسكري األمریكـ  - القـ
  .١٠-٩ ص-١٩٦٧ -٨العدد 

  .٢٤١ ص-٢٠٠٣ - منشورات الحلبي الحقوقیة- القانون الدولي العام-محمد المجذوب. د )٥(
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  .٣٩ ص- المصدر السابق-موسى سلیمان موسى )١(

 الــسنة – بغــداد – مطبعــة العــاني–١ ج– الــوجیز فــي القــانون الــدولي العــام –حــسن الجلبــي . د )٢(
  .٦٤ ص–بال 

 القــاهرة – دار النهــضة العربیــة-لــشامل العراقیــة  نــزع أســلحة الــدمار ا–عمــرو رضــا بیــومي . د )٣(
  .٣٣-٣٢ ص– ٢٠٠١ -

ـــر، د )٤( ــدخل انظـ ــن التــ ـــرین مــ ــداوي . بخــــصوص هــــذین المظهـ ـــام –حــــسام هنــ ـــدولي العـ ـــانون الـ  القـ
  .٢٨-١٩ ص-١٩٩٧-القاهرة - دار النهضة العربیة-وحمایة حقوق األقلیات
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  . نفس الصفحات-المصدر السابق )١(

 جامعــة –١ ط-وق اإلنـسان فـي ضـوء القـوانین الوطنیـة والمواثیـق الدولیـة حقـ–محمـد یوسـف. د )٢(
 -األقلیـــات وحقـــوق اإلنـــسان فـــي الفقـــه الـــدولي–بطـــرس غـــالي . ، ود٨٤ ص-١٩٨٩ -الكویـــت
  .١٠ ص-١٩٧٥-٣٩ العدد - مجلة السیاسة الدولیة–القاهرة 

ـــداوي . د )٣( ــسام هنــ ــساني–حـــ ــدولي اإلنـــ ــ ـــدخل الـ ـــة– التــ ــاهرة  ا– دار النهـــــضة العربیــ ــ  –١٩٩٥ –لقـ
   .٧ص
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 اإلســكندریة – منــشأة المعــارف–٢ ط–١ ج– القــانون الــدولي العــام –علــي صــادق أبــو هیــف. د )١(
 مـن میثـاق األمــم ٥١ ، والمـادة ٥٠ إلــى ٣٩، وانظـر نـصوص المـواد مـن ٢١٠ ص–١٩٧٥ –

  .المتحدة

  .٢٤١ ص- المصدر السابق-محمد المجذوب. د )٢(

ـــرحمن . د )٣( ـــد الــ ـــوب عبــ ـــد یعقــ ـــة–محمــ ـــات الدولیــ ــي العالقــ ــ ـــساني فـ ــدخل اإلنــ ــز - ١ط - التـــ  مركـــ
  . وما بعدها١٢٥ ص– ٢٠٠٤- ابو ظبي -االمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة

  .٥٢ ص– المصدر السابق-حسام هنداوي . د )٤(

 – المنظمـــات الدولیــة واإلقلیمیـــة، فــي األمــم المتحـــدة وضــرورات اإلصـــالح–أحمــد الرشــیدي . د )٥(
  .٢٤٢-٢٤١ ص– ١٩٩٦– بیروت –ت الوحدة العربیةمركز دراسا
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 – الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب- العولمـــة مـــا لهــا ومـــا علیهـــا –محمــد عبـــد القـــادر حـــاتم . د )١(
 إشـــكالیة التعــارض بـــین –محمـــد تــاج الـــدین الحــسیني. ، ود١٤٥-١٤٤ ص– ٢٠٠٥-القــاهرة 

مـــام حـــق تقریــر المـــصیر وواجـــب حــق التـــدخل الــدولي وبـــین ســـیادة القــانون، فـــي رؤســـاء الــدول أ
 ١٩٩٤ – فــاس – مطبوعــات أكادیمیــة المملكــة المغربیــة–الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنیــة والترابیــة

  .١٢٩-١٢٠ ص–

 تــاریخ القــانون الــدولي االنــساني والقــانون الــدولي لحقــوق االنــسان، فــي –محمــد نــور فرحــات. د )٢(
ـــساني ــدولي االنــ ــ ـــانون الـ ـــي القــ ـــات فــ ـــست-١ط -دراســ ـــي دار المــ ــاهرة -قبل العربــ  – ٢٠٠٠ - القـــ

  .٨٥ص

ـــداد . د )٣( ــون حـ ــة –ریمــ ــات الدولیــ ـــة-١ ط– العالقــ ــروت- دار الحقیقـ -٥٨٠ ص– ٢٠٠٠ - بیــ
٥٨٤.  
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)٤(


)٥(
                          

ــحنون )١( ــ ـــد ســ ـــانز ومحمــ ـــارث ایفـــ ـــساني–جــ ــ ــل اإلن ــ ــة العمــ ــ ــة وأزمـ ــ ـــسؤولیة الحمایــ ــز –١ ط– مــ ــ  مركــ
  .٧ ص– ٢٠٠٤ – أبو ظبي –اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة

التـي أنــشأتها الحكومـة الكندیـة فــي ) lciss(قریـر اللجنـة الدولیــة المعنیـة بالتـدخل وســیادة الـدول ت )٢(
ــول ــ ــوع ٢٠٠٠/أیلـ ــ ـــسیاسیة المتـــــصلة بموضـ ــة والــ ــ ــة والعملیـ ــ ـــة واألخالقیـ ــسائل القانونیــ ــ ــــة المـ  لدراسـ
  . org.UN.www متاح على صفحة – ٨-٧ ص–١/٢٠٠٠ ك–التدخل

ــرین وود  )٣( ــسانیة–كریـــستوفر كـ ــدخل ألغـــراض إنـ ــاك حـــق التــ ــاهرة– هـــل هنـ ــسیاسة – القـ ـــة الــ  مجل
  .٢٣٥ ص–١٩٩٤ – ینایر–١١٥ العدد –الدولیة 

ــعبان . د )٤( ــسین شــ ــساني–عبــــد الحــ ــدخل اإلنــ ــدأ التــ ــسیادة ومبــ ــدین– الــ ــالح الــ ــل – جامعــــة صــ  أربیــ
  .١٤ ص– ٢٠٠٠ –)  العراق(

  .١١ ص-در السابق المص-جاریث إیفانز ومحمد سحنون )٥(
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  .من المیثاق) ٢/١/(، وانظر م١٢ ص–المصدر السابق  )١(

 الــدار الجامعیــة للطباعــة – محاضــرات فــي المنظمــات الدولیــة واإلقلیمیــة–محمــد المجــذوب . د )٢(
  .من المیثاق) ٢/٧( وما بعدها، وانظر نص المادة ١٠٦ ص– ١٩٨٣ – بیروت –والنشر

  .١٢ ص–لمصدر السابق  ا-جاریث إیفانز ومحمد سحنون )٣(

   .١٧-١٣ ص–المصدر السابق  )٤(
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           Ian 
Brownlie

            


          
  
)٣(

                          

  .وانظر الفصل الثامن من المیثاق  .١٧ ص–المصدر السابق  )١(

(2  ) Brawnlic, International law and the use of force by states, 1963-PP. 
298-342 

-االســكندریة -عــارفمنــشأة الم- المركــز الــدولي لألقلیــات -الــسد محمــد جبــر.  مــشار إلیــه مــن قبــل د
 .٤٢٤-٤٢٢ ص-١٩٩٠

 مؤسـسة الثقافـة -١ ط-١ ج-أصـول القـانون الـدولي العـام–محمد سامي عبد الحمیـد . دأنظر  )٣(
األقلیــات و حقـوق اإلنـسان فــي –بطـرس غـالي . د، و٢١٥ ص - الـسنة بــال- القـاهرة-الجامعیـة

  .١١ ص- مصدر سابق-الفقه الدولي
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   (Lillich)       





)٣(


   


)٤(

 


                          

  .٨٥ ص -بقالمرجع السا–حسام هنداوي . د )١(

(2) R. Lillich, Humanitarian Intervention, OP, Cit., PP, 231-237 and P. 244 . 
ــر، د )٣( ــو انظــ ــادق حیــــدر. حــــول موقــــف شــــارل روســ ــاروق صــ ــات مــــن مبــــدأ التــــدخل فــــي -فــ  لمحــ

-١١١ ص -١٩٩٩- طـرابلس، لیبیـا - تالة للطباعـة والنـشر-١ ط-القانون والعالقات الدولیة
١١٢.  

  .٨٦ ص-المرجع السابق– هنداوي حسام. د )٤(
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ـــامي  )١( ــ ــــصام سـ ـــزان–عــ ــ ـــي المیـ ــ ــسكري فـ ــ ـــدخل العـــ ــ ــات التـ ــ ـــة-أخالقیـــ ــ ــاد اإلماراتیــ ــ ـــدة االتحــ ــ  - جریــ
  .٢٠/٢/٢٠٠١ في٩٣٦١/العدد
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 )١(


)٢(
           


        
            

)٣(





                          

 نهایـــة االحـــتالل فـــي العـــراق، ضـــمن مؤلـــف االحـــتالل األمریكـــي للعـــراق، صـــوره –آدم روبـــرتس )١(
  . وما بعدها١٧١ ص– ٢٠٠٥ –وت  بیر– مركز دراسات الوحدة العربیة–١ ط–ومصائره

القــاهرة – دار النهــضة العربیــة– األمــم المتحـدة واختیــار المــصیر-عبـد العزیــز محمــد ســرحان. د )٢(
  .١١-١٠ ص– ٢٠٠٥ -

، ٢/٤، ٢/٣، ٢/١، ١/٣(مــن میثــاق األمــم المتحــدة، والمــواد ) ١٣، ١٢، ١١(انظــر الفــصول  )٣(
  .من میثاق األمم المتحدة) ٢/٧
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)٢(


)٣(



)٤(




)٥(

                          

ـــسام ه. د )١( ــداويحـ ــد –نـــ ــالمي الجدیـــ ــام العـــ ــن والنظــ ــلطات مجلـــــس األمـــ ـــدود ســ  دار النهـــــضة - حــ
  .٧٨-٧٦ص– ١٩٩٤ - القاهرة –العربیة

ــة ود. د )٢( ــال. حــــسن نافعــ ــد العــ ــوقي عبــ ــدولي –محمــــد شــ ـــة- التنظــــیم الــ ــشروق الدولیـ ــة الــ  - مكتبــ
  .٣٤٧ ص–٢٠٠٤ -القاهرة 

 الهیئـة المـصریة –نظـام دولـي جدیـد من الحـرب البـاردة إلـى البحـث عـن –السید أمین شلبي . د )٣(
 تطـــورات –محمـــد الـــسید ســـلیم .  ومـــا بعـــدها، ود١٧٩ ص– ١٩٩٥ – القـــاهرة –العامـــة للكتـــاب

 كلیـة االقتـصاد والعلـوم الـسیاسیة فـي -١ ط-السیاسة الدولیة في القرنین التاسع عشر والعـشرین
  .٦٥٥-٦٥٤ ص– ٢٠٠٢ -جامعة القاهرة

ـــلیم. د )٤( ــد الــــسید سـ ــاه–محمــ ـــاب  المفــ ــمن كتـ ــالمي الجدیــــد، ضــ ــار النظــــام العــ ــسیاسیة فــــي إطــ یم الــ
ـــد ــالمي الجدیـــ ــ ــام العـ ــ ــسیاسیة–١ ط-النظـ ــ ــات الـ ــ ـــوث والدراســ ــز البحــ ــ ـــاهرة -  مركـ  -١٩٩٤ - القـــ

  . وما بعدها٣٦٥ص

 ومـا بعـدها ٢٥ ص– مـصدر سـابق - األمـم المتحـدة واختیـار المـصیر-عبد العزیز سـرحان. د )٥(
 ترجمـة لطیـف -ن الحـرب الیـاردة الـى النظـام العـالمي الجدیـد األمم المتحـدة مـ-،وموریس برتران

  .١٣٠-١٢٧ ص– ١٩٩٤ - القاهرة - دار المستقبل العربي-فرح 



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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)١(
–








)٢(


)٣(

)٤(

                          

ـــصري . د )١( ــ ـــفیق المـ ــ ـــد–شـ ــالمي الجدیـــ ــ ـــام العــ ــ ـــین– النظـ ــ ـــم للمالیـ ــ ـــروت – دار العلـ ــ  –١٩٩٢ - بیـ
  .٦٥ص

ــلیمان مـــن أجـــل مزیـــد مـــن التفاصـــیل حـــول هـــذا الموضـــوع أنظـــر، شـــحاتة ســـلیمان مح )٢(  -مـــد سـ
  وعبــد ٢٠٠٥ - االســكندریة- مركــز اإلســكندریة للكتــاب-منــاهج البحــث بــین النظریــة والتطبیــق

 — منـشورات جامعـة قـار یـونس- ٢ ط- أسلوب البحـث االجتمـاعي وتقنیاتـه-هللا عامر الهمالي
 - الكویـت - الوكالـة للطباعـات- مناهج البحـث العلمـي -، وعبد الرحمن البدوي١٩٩٤بنغازي 
١٩٧٧.  

 - المـصدر الـسابق- المفـاهیم الـسیاسیة فـي إطـار النظـام العـالمي الجدیـد-محمد السید سلیم. د )٣(
  .٣٦٥ص

  .١٨٩ ص-١٩٨٣ - القاهرة- مجمع اللغة العربیة-المعجم الفلسفي )٤(
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عـن  -ّ عواقـب التـدخل اإلنـساني فـي سـوریة تقـوض النظـام العـالمي الوسـتفالي-هنـري كیـسنجر )١(
ـــت« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنطن بوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ا» واشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع ١/٦/٢٠١٢ألمیركیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى موق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاح علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، متــ

international.daralhayat.com/international article/343717.  
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)١(


)٢(




)٣(





)٤(

                          

ـــوق االنــــسان-حــــسین حنفــــي. د )١( ــة حقـ ــة حمایــ ــدول بذریعــ ــؤون الــ ـــدخل فــــي شــ  دار النهــــضة - التـ
  . وما بعدها٣٤٤ ص-٢٠٠٨- القاهرة-العربیة

ــ-كریـــستوفر جرینـــوود )٢( ـــدولي والحـــرب ضـ مركـــز االمـــارات للدراســـات -١ط-د االرهـــاب القـــانون ال
  .١٦-١٣ ص -٢٠٠٣ -ابو ظبي-والبحوث االستراتیجیة

 القـاهرة – دار الـشروق –ٕ ترجمـة واصـدار المجلـس القـومي للثقافـة– الدولـة المارقـة –ولیام بلـوم  )٣(
  .٤٤-٤٣ ص– ٢٠٠٣ –

) ١٥٤( العــدد –دولیــة مجلــة الــسیاسة ال– القــاهرة– دور األمــم المتحــدة فــي العــراق–رشــا حمــدي )٤(
  .١٤٣ ص– ٢٠٠٣ أكتوبر –
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 مجلـــة الـــسیاسة - األدوار التدخلیـــة للجامعـــة العربیـــة فـــي األزمـــات االقلیمیـــة-محمــد بـــدري عیـــد )١(
ــة ــاهرة-الدولیــ ـــدد - القـــ ــایر -١٨٧ العـ ـــس ١٥٦ -١٥٥ ص -٢٠١٢ ینـــ ـــراراي مجلــ ـــر قــ  ، وأنظـ
  ).UN.org(  على موقع األمم المتحدة ١٩٧٣/٢٠١١و١٩٧٠األمن 

  .٧ ص - المصدر السابق- القانون الدولي والحرب ضد االرهاب-كریستوفر جرینوود )٢(

تحــدیات متعــددة :  األمــم المتحــدة والوالیــات المتحــدة واالتحــاد األوربــي والعــراق-مــالون. دیفیــد م )٣(
 -٢٠٠٥- ابـــو ظبـــي- مركـــز االمـــارات للدراســـات والبحـــوث االســـتراتیجیة-١ط-للقـــانون الـــدولي

  .١٨ص
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(1) Jack Donnelly, Human Rights, Humanitarian Crisis, Humanitarian 
Intervention, International Journal, Autumn 1993, pp. 609-629, 

 مكتبــة الـــشروق -دراســة مقارنــة فــي النظریـــة والتطبیــق:  حقــوق اإلنـــسان-أحمــد الرشــیدي.  ود
 .٢٧١.-٢٧٠ ص -٢٠٠٣ - القاهرة-الدولیة
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  .١٠٧-١٠٦ ص- المصدر السابق-ق حیدرفاروق صاد. د )١(
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 الثنائیــة الدولیــة والعــالم المعاصــر –رعــد بــو مهلــب عطــا اهللا . حــول القــضیة األفغانیــة انظــر، د )١(
ــان- ــة -، وطـــارق البـــشري٢٩٧-٢٩٤ ص–١٩٩١ - بیـــروت – مكتبـــة لبنـ ــي مواجهـ  العـــرب فـ

  .٤٤-٤٣ ص-٢٠٠٣ – القاهرة - دار الشروق-العدوان 

  S/RES/1368 in12 September 2001،2001 Septemberین، أنظـر نـص القـرار )٢(
in 28 S/RES/ 1373  

ــر. د )٣( ــو الخیــ ــد ابــ ـــصطفى احمــ ـــسید مـ ــدولي-الـ ــ ــسكریة والقــــانون ال ــات العولمــــة العــ  –١ ط– تحالفــ
ـــع ــ ــشر والتوزیــ ــ ــ ــراك للنـ ــ ـــاهرة–ایتـــ ــ ــشري١١١-١١٠ ص-٢٠٠٥ – القــ ــ ـــارق البـــ ــ ـــصدر - ،وطــ ــ  المــ

  .٤٤ ص-السابق
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)٢(





)٣(




)٤(


)٥(

                          

  .٧ ص- السابق المصدر-كریستوفر وود )١(

 األمـم المتحـدة بـین -رجـب عبـد المـنعم متـولي. ، ود١٧ ص- المصدر الـسابق-كریستوفر وود )٢(
ــة  ــ ـــة الراهنـ ــ ـــورات الدولی ـــوء التطــ ـــي ضــ ــاء فــ ــ ــاء واإللغـ ــ ـــة-االبقـ ــ ــــضة العربی ــاهرة ة- دار النهـ ــ  - القــ

  .١٩٧-١٩٦ ص -٢٠٠٥

 موقـع األمـم متـاح علـى، .S/946-2001,S/947-2001بخصوص هاتین الرسـالتین أنظـر )٣(
  .٢١ ص- المصدر السابق– ، وكریستوفر وود WWW.UN.Orgالمتحدة 

، ٢١٥ ص-٢٠٠٢ - القـاهرة - دار الـشروق- مـن نیویـورك إلـى كـابول-محمد حـسنین هیكـل )٤(
  .١٣ ص- المصدر السابق–الدولة المارقة-وولیام بلوم

  .٢٠-١٧ ص-ابقالمصدر الس- ، وكریستوفر وود١١ ص– المصدر السابق -ولیام بلوم )٥(
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- مجلـة الـسیاسة الدولیـة- القـاهرة-األبعـاد القانونیـة لإلرهـاب الـدولي-هـشام صـادق رمـضان. د )١(
ــدد ـــالي. ، ود٢٢ ص -١٩٨٦، )٨٥(العـــ ـــرس غــ ــار -بطــ ــدوة آثـــ ــ ـــبتمبر١١ نـ ــة -ســ ــ ـــاهرة مجلـ  القــ

  .١٦ ص-٢٠٠٢،)١٤٧(العدد-السیاسة الدولیة

ــان دیرشــــتویل )٢( ـــاكس فــ ـــذا الخــــصوص، تقریــــر مـ ـــراق –انظــــر بهـ ــي العــ ـــسان فــ ـــوق اإلنـ ــة حقـ  –حالــ
ـــوق اإلنــــسان –دمـــشق ــدد الثالــــث – المجلــــة العراقیــــة لحقــ ــیل ٩٠-٦٧ ص–٢٠٠١ – العــ ، وباســ

 مركــز دراســـات الوحـــدة -١ ط- العــراق وتطبیقـــات األمــم المتحـــدة للقــانون الـــدولي-یوســف بجـــك
ـــة ــ ــ ــروت -العربیــ ــ ــ ــومي. ، ود٦١٠ ص-٢٠٠٦ - بیـــ ــ ــ ــ ـــا بیـ ــ ــ ــرو رضــ ــ ــ ــسابق–عمـــ ــ ــ ــ ــــصدر الـ ــ ــ  – المـ

ــن ١٦٤-١٦٢ص ــ ــ ــ ــ ــ ــــس األمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراري مجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ٦٦١، وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ٦٨٧، و ١٩٩٠/ آب٦ فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢ ف
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ــة انتهـــت  –محمـــد الـــدوري. ، ود١٩٩١/نیـــسان ــتال! اللعبـ ــى العـــراق محــ  –مـــن األمـــم المتحـــدة إلـ
  .٢٧-٢٣ ص-٢٠٠٤ - بیروت - المركز الثقافي العربي-٢ ط–حوار جورج فرشخ 

ــد م )١( ــالون. دیفیـ ــید أحمــــد . ، ود١٦ ص- المــــصدر الـــسابق-مـ ــة ودور  األ–أحمــــد سـ ــة العراقیــ زمـ
ـــن الــــدولیین  ـــسلم واألمـ ــظ الـ ــي حفــ ــن فــ ــاهرة –مجلــــس األمــ ــة– القــ ــسیاسة الدولیــ ـــة الــ ـــدد – مجلـ  العـ

ــوز –) ١٥٣( ـــاد . ، ود١٢٦ ص– ٢٠٠٣ تمــ ـــاني –محــــسن علــــي جـ ـــي البریطـ ــوم األمریكـ  الهجــ
ــدولي  ــانون الــ ــر القــ ـــن وجهــــة نظــ ــراق مـ ــى العــ ــاب-علــ ـــة المــــصریة العامــــة للكتــ ـــاهرة –- الهیئـ  القـ

  . وما بعدها١١٦ ص–٢٠٠٥

ـــع  )٢( ـــاح علــــى موقـ ــة العامــــة متـ ـــي الجمعیــ ــوش فـ ـــورج بــ ـــي جـ ـــرئیس األمریكـ انظــــر نــــص خطــــاب الـ
،www.whitehouse.gov-news-relases-12-9-2002 وحـــول الموقـــف البریطـــاني ،

 Iraq's Weapons Destruction :The Assessment of the Britishأنظـر 
Government www.pm.gov.uk.  
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 ترجمـة حـسن – أزمـة الخلـیج والنظـام العـالمي الجدیـد–العقوبات انظر، مارسیل میـرلحول هذه  )١(
  . وما بعدها ٨٩ ص-١٩٩٢ - القاهرة – مركز ابن خلدون-١ ط-نافعة

ــي )٢( ــتراتیجي العربـــ ـــر االســـ ــاهرة–التقریــ ـــاألهرام– القـــ ــتراتیجیة بــ ـــسیاسیة واالســـ ــات الــ ــز الدراســـ  – مركـــ
. انظـر د" ثعلـب الـصحراء"قـه الـدولي مـن عملیـة  وما بعدها ، وحـول موقـف الف٨٧ ص–١٩٩٨

ــادلي  ــ ـــالح العـ ـــود صــ ـــد –محمــ ـــالمي الجدیــ ــام العــ ــ ــل النظـ ــ ـــي ظـ ــة فــ ــ ــشرعیة الدولیـ ــ ــر - الـ ــ  دار الفكـ
  . وما بعدها ١٨ ص– -٢٠٠٥- اإلسكندریة –الجامعي

 المــصدر -مــالون.  المــصدر الــسابق، ودیفیــد م-أنظــر علــى ســبیل المثــال، كریــستوفر جرینــوود )٣(
  .السابق

ــي )٤( ـــتراتیجي العربــ ـــر االسـ ــاهرة–التقریـ ــاألهرام – القــ ــتراتیجیة بــ ــسیاسیة واالســ ــات الــ ـــز الدراســ  – مركـ
 القــضایا القانونیــة والــسیاسیة فــي -عبــد اهللا األشــعل.  ومــا بعــدها ، ود٦١ ص– ٢٠٠٢/٢٠٠٣

  ..١٠ ص-٢٠١٠ - القاهرة- مكتبة جزیرة الورد-١ ط-العراق المحتل
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ـــد م )١( ـــالون. دیفیــ ـــ-مــ ـــصدر الــ ــد . ، د١٨ ص-سابق المــ ــ ـــید أحمـ ـــد ســ ـــسابق -أحمــ ــ  – المـــــصدر ال
  . . S/RES, 1441 in 8 Nov 2002، وانظر نص القرار ١٢٥ص

ــد. د )٢( ــد ســـید أحمـ ــسابق -أحمـ ــد أبــــو . ، ود١٢٦ -١٢٤ ص– المـــصدر الـ ــسید مـــصطفى أحمـ الـ
  .١٧ ص– المصدر السابق -مالون.  ، ودیفید م٢٠٢ ص– المصدر السابق -الخیر 

ــي. ء جعفـــر، ودجعفـــر ضـــیا. د )٣( ــشامل-نعمـــان النعیمـ ــائق، :  أســـلحة الـــدمار الـ االتهامـــات والحقـ
مركـز دراسـات الوحـدة -١ ط–ٕدراسة ضمن كتاب احتالل العـراق وتداعیاتـه عربیـا واقلیمیـا ودولیـا

ــة ــ ــ ــروت-العربیـ ــ ــ ــدة ١٧٠ص-٢٠٠٤ - بیــ ــ ــ ـــم المتحــ ــ ـــع األمـــ ــ ــي موقـــ ــ ــ ـــرارین فــ ــ ــــص القـــ ــ ـــر نــ ــ ، وأنظـــ
un.org.www.  
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 نـزع ســالح العـراق، الغــزو -هــانز بلـیكس. ر علـى ســبیل المثـال ، دبخـصوص هـذه الوقــائع أنظـ )١(
ــات الوحـــدة العربیــــة-١ ط- ترجمــــة دالیـــا حمــــدان–بـــدال مــــن التفتـــیش  ــروت - مركـــز دراســ - بیــ

ــدها، ود٢٦١ ص-٢٠٠٥ ــ ــا بعــ ــ ـــر ود.  ومــ ــ ــیاء جعفـ ــ ـــر ضــ ـــي. جعفـــ ــان النعیمـــ ــ ــراف -نعمــ ــ  االعتــ
ـــي ــووي العراقـ ــامج النــ ـــة البرنــ ــا-١ ط-األخیــــر، حقیقـ ـــز دراســ ــة مركـ ــدة العربیــ ــروت -ت الوحــ  - بیــ

 ،وتقریــر اللجنــة الدولیــة للــصلیب األحمــر عــن االنتهاكــات الجــسیمة للقــانون ٣٣٢ ص -٢٠٠٥
، وخالصـــة عــن تقــاریر حقــوق اإلنــسان فـــي )www.uniraq.org(الــدولي اإلنــساني فــي العــراق

  . وما بعدها٥٦٢ ص - مصدر سابق-العراق في باسیل یوسف بجك

ــوة  -محمـــود بـــسیوني . د )٢( ــراق ومـــشروعیة اســـتخدام القـ  – القـــاهرة –الحـــرب األمریكیـــة علـــى العـ
   .١٦ ص–٢٠٠٣ ینایر –) ١٥١( العدد – القاهرة –مجلة السیاسة الدولیة 

ـــر. د )٣( ــ ــو الخی ــ ـــد أبــ ــــصطفى أحمــ ـــابق-مـ ــــصدر ســـ ــدي . ، ود١٩١-١٩٠ ص– مـ ــ ـــسنین المحمــ حــ
 – اإلســـكندریة – المعـــارف منـــشأة– غـــزو العـــراق بـــین القـــانون الـــدولي والـــسیاسة الدولیـــة–بـــوادي
  .١٢٦-١٢٤ ص– المصدر السابق -أحمد سید أحمد . ، ود٩٧ ص– ٢٠٠٥
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 مجلـــة الـــسیاسة – القـــاهرة – الغربیـــة – الجوانـــب القانونیـــة لألزمـــة اللیبیـــة –عبـــد اهللا األشـــعل. د )١(
ــداوي . ، ود٥٠ ص– ١٩٩٢ –) ١٠٩( العــــدد  –الدولیــــة  ــسام هنــ ــدود ســــلطات مجلــــس –حــ  حــ
 – القـــاهرة – المجلــد الرابــع –، وملــف األهــرام االســتراتیجي ٢٠١ ص– ســابق  مــصدر-األمــن 

محمــد شــوقي عبــد .  ، ود٨٧ ص-١٩٩٨ –مركــز الدراســات الــسیاسیة واالســتراتیجیة بــاألهرام 
 مجلــة الــسیاسیة – القــاهرة– قــرار مجلــس األمــن برفــع العقوبــات عــن لیبیــا، قــراءة تحلیلیــة–العــال
  .١٨٣-١٨٢ ص– ٢٠٠٣/ر أكتوب– ١٥٤ العدد –الدولیة

ــا  )٢( ـــدولي المزعومـــة فـــي لیبیـ ــع انتهاكـــات القـــانون ال  –التقریـــر الكامـــل للجنـــة الدولیـــة لتقـــصي جمیـ
 متـاح علــى -٢٨ ص-٧٥ الفقـرة-٢٠١٢المقـدم لمجلـس األمـم المتحـدة لحقـوق االنـسان مـارس 

  .www.UN.orgموقع األمم المتحدة  
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(1) http://arabic.cnn.com/2011/middle-east/2/21/tripoli.eyewitness/index.html, 
. ٢٤/٢/٢٠١١، والجزیرة نت  

(2) www.arableagueonline.org/las/index.jsp . 
(3  ) bbc.co.uk/arabic/middle east/2011/03/110307_libya_uk_sas.shtml. 

  . ١٢/٤/٢٠١١الجزیرة نت،  )٤(

ــاء  )٥( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة لألنبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الجماهیریــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع وكالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر، موقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة أنظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة اللیبیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف الحكومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول موقـــ ــ ــ ــــ ــ ــ حــ
www.jamahiriyanews.comـــرات  ، و ــة ١٣٤و١١٦ و١١١الفقـ ـــل للجنــ ــر الكامـ ـــن التقریــ  مـ

 ص - المـــصدر الـــسابق–الدولیـــة لتقـــصي جمیـــع انتهاكـــات القـــانون الـــدولي المزعومـــة فـــي لیبیـــا 
٣٦،٣٨،٤٣.  
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(1) Steven Metz ،Is Libya the End of NATO?, Global Times, 16 April 
2011, www.realclearpolitics.com. 

: انظـر نــصوص قـرار الجامعــة والقـرارین الــدولیین علــي مـوقعي الجامعــة العربیـة واألمــم المتحــدة )٢(
jsp.index/las/org.arableagueonline.www://phtt،                              
  .http://www.un.org/enو 

ـــة )٣( ــ ــ ــ ــ ــ ـــاریخ الحلقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرة تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــضائیة الجزیــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي فـــ ــ ــ ــ ــــ ــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــسكي مقابلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوم تشومـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٢٤/٣/٢٠١٢: نعـ
www.aljazeera.net.  

 - المـصدر الـسابق-اإلقلیمیـة األدوار التدخلیة للجامعة العربیـة فـي األزمـات -محمد بدري عید )٤(
ـــراراي مجلــــس األمــــن ١٥٦ -١٥٥ص  ــر قـ ـــم ١٩٧٣/٢٠١١و١٩٧٠ ، وأنظــ ــى موقــــع األمـ  علــ
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ــرات مـــن )UN.org(المتحـــدة   ــة ١٠٤ والـــى ٧٥، وأنظـــر الفقـ ــة الدولیـ ــل للجنـ ــن التقریـــر الكامـ  مـ
  .٣٥-٢٨ ص - المصدر السابق–لتقصي جمیع انتهاكات القانون الدولي المزعومة في لیبیا 

الـى التـدخل فـي األزمـات العربیـة، " الـشراكة الجدیـدة"من :  حلف الناتو-مد كشك أشرف مح. د )١(
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