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Abstract  

   The work of the united Nation in settling the international conflict increased after the cold 

war. This international organization has an important role in settling many wars in different 

regions around the world. The  Iraqi- Kuwaiti conflict had great deal of  continuous pursuant 

by the United Nations.   

 الملخص
أخذ نشاط األمم المتحدة في تسوية النزاعات الدولية يتزايد بشكٍل ملحوظ منذ نهاية الحرب الباردة، وكانت المنظمة 

د من الحروب والصراعات والنزاعات وتسويتها في مناط  عدة حول الدولية والزالت طرفًا مهمًا في عمليات تهدئة العدي
والمتابعة المتواصلة من األمم المتحدة  العالم، ومما الشك فيه انه لم يحَظ أي من النزاعات الدولية بهذا االهتمام الواسع

 الكويتي. –وأجهزتها، مثلما حظي به النزاع العراقي 
 إشكالية البحث

لباردة نظامًا دوليًا اّتسم بالقطبية األحادية المتمثلة بهيمنة الواليات المتحدة على القرارات أفرزت نهاية الحرب ا 
الدولية، األمر الذي أبعد حالة الصراع بين الشر  والغرب عن قرارات األمم المتحدة والنشاطات التي كانت تقوم بها، مما 

لتعامل مع أزمة تزو الكويت قلَّ أن نجد له نظيرًا في األزمات كّون إجماعًا دوليًا داخل المنظمة الدولية تجاه طريقة ا
 والنزاعات الدولية األخرى.

 فرضية البحث
جبار العرا    وقد ساعد إجماع األمم المتحدة هذا في تحقي  نجاحات واضحة في إنهاء الغزو العراقي للكويت وا 

من اإلخفا  والفشل في معالجات هذه المنظمة لقضايا  على االلتزام بالقرارات الدولية، ولكن ذلك ال يعني تياب حاالت
  وملفات النزاع بين العرا  والكويت.

 أهمية البحث
الكويتي، وجود حاالت من النجاح  -في ظّل التدخل الواسع لألمم المتحدة في قضايا النزاع العراقي ومن الطبيعي

 أهم نزاع حدث بعد نهاية الحرب الباردة.وحاالت من اإلخفا  اتسمت بها آلية تعامل المنظمة الدولية مع 
 منهجية البحث

 اعتمدنا المبحث التحليلي للوصول إلى النتائج المرجوة من البحث
 خطة البحث

الكويتي، بينما -اشتمل البحث على مبحثين تضمن االول حاالت نجاح األمم المتحدة في التعامل مع النزاع العراقي
اإلخفا  التي تعرّضت لها هذه المنظمة في مسيرتها الطويلة تجاه إنهاء النزاع بين يدرس المبحث الثاني حاالت الفشل و 

 العرا  والكويت. 
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 المبحث األول
 الكويتيّ  -حاالت نجاح األمم المتحدة في التعامل مع النزاع العراقيّ 

ّدى هذا الغزو إلى سلسلة تزامن الغزو العراقي للكويت مع بدء تفكك المعسكر االشتراكي، وسقوط جدار برلين، وقد أ
من التحوالت والتفاعالت والتطورات السياسية والعسكرية المكثفة والمتتابعة، التي شكّلت في مجموعها أسسًا لمرحلة فاصلة 
مهّدت الطري  لألمم المتحدة لتحقي  نشاط متميز في مواجهة أول أزمة حقيقة تحدث بعد انتهاء الحرب الباردة، ويمكن 

  الت نجاح األمم المتحدة في هذه األزمة باآلتي:تحديد أهم حا
 المطلب األول

 وحدة مواقف الدول األعضاء في مجلس األمن تجاه األزمة
قليمية أنتجت تنسيقًا واضحًا بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي  لقد شّكلت أزمة تزو الكويت أهم أزمة دولية وا 

ألزمات الدولية بعد تالشي مظاهر الحرب الباردة , وهذا ما أّدى إلى صياتة موقف )ومن ثم روسيا( حول آلية التعامل مع ا
موّحد للدول الفاعلة في مجلس األمن بشأن الغزو العراقي للكويت، كما إن أحد النقاط االيجابية التي تحسب لصالح األمم 

تند أداء مجلس األمن إلى اإلجماع القائم المتحدة في تعاملها مع أزمة تزو الكويت هي: تحقي  وحدة مجلس األمن، إذ اس
بين القوى الكبرى، ومنذ ذلك الوقت كان مجلس األمن يتبّنى القرارات بموافقة جميع األعضاء الخمسة الدائمين، وبتحقي  

فريد من نوعه، ولم يشهد سوى عدد ضئيل من حاالت امتناع أحد األعضاء الدائمين عن  إجماع دولي حول قراراته
ويمكن القول: إن وحدة مجلس األمن مهمة جدًا نظرًا الن الخصوم قد يبادرون إلى البحث عن أي تصّدع في  التصويت،

مواقف أعضاء المجلس، ولكن في الحقيقة إن وحدة القوى العظمى عنصر مهم جدًا في تعزيز عملية السالم وهي هدف 
 مرتوب فيه بشدة من منظور سياسات األمم المتحدة.

 المطلب الثاني
 ازدياد فاعلية مجلس األمن

إن تعامل مجلس األمن مع أزمة تزو الكويت أعطى أنموذجًا واضحًا لقدرة مجلس األمن وفعالية سلطاته على 
معالجة أشّد األزمات تفاقمًا، األمر الذي دفع بالكثير من المختصين لعّد إدارة أزمة الخليج نقطة التحول والنقلة النوعية في 

ويمكن من متابعة حركة مجلس األمن، االطالع على مؤشرات ازدياد فاعليته وحيويته والتي سنجدها  حياة مجلس األمن،
 واضحة في المالمح والمظاهر اآلتية:

. تزايد انعقاد اجتماعات مجلس األمن: " فالمجلس خالفًا للسنوات السابقة التي كانت الجلسات فيها محّددة بوضوح، من 1
آب  31م إلى 1992جد نفسه في حالة انعقاد شبه دائم، ففي المدة من كانون الثاني حيث التوقيت والموضوع، و 

( ساعة، فضاًل عن ذلك عقد 428( جلسة مشاورة جامعة، بلغ مجموع ساعاتها حوالي )359م عقد المجلس )1993
 1990) سنوات فقط، وفي خمس (1)( بيانًا رئاسيًا "144( قرارًا، وأصدر )137( جلسة رسمية، واتخذ )247المجلس )

 .(2)1945%( من مجمل عدد قراراته التي أصدرها منذ عام 50م( اّتخذ مجلس األمن ما يقارب )1995 –
م اتساعًا وتزايدًا 1990. كثرة لجوء مجلس األمن لسلطات الفصل السابع من الميثا : لقد شهد النظام الدولي بعد آب 2

اإلجراءات القسرية الوارد ذكرها وتفصيلها في الفصل السابع من ملحوظًا في فرض مجلس األمن الجزاءات وتطبي  
الميثا ، تجاه الدول التي يقّرر المجلس تهديدها للسلم، أو إخاللها به، أو ارتكابها عماًل من أعمال العدوان، وكأن 

ضد العرا ، حتى مجلس األمن ما إن تخّطى الحاجز النفسي في أزمة الخليج، باّتخاذ مجموعة من القرارات الملزمة 
أخذ على إصدار هذا النوع من القرارات مّرة بعد مّرة، فتبّناها تجاه : يوتسالفيا، وليبيا، وليبيريا، والصومال، وهاييتي، 

                                                           
مم تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن أعما  المنظمة من الدورة السابعة واألربعين إلى الدورة الثامنة واألربعين للجمعية العامة، األ (1)

 .12– 11،   1993المتحدة، نيويورك، 

، مركز 1995، تشرين األو  122دة لألمم المتحدة داخل بلدان العالم الثالث، مجلة السياسة الدولية، العدد وليد محمود الناصر، أدوار لدي (2)

 .100األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية، القاهرة،   
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( قرارًا في 58م ) 1993م حتى سنة  1990فبلغ عدد قرارات المجلس المتخذة استنادًا ألحكام الفصل السابع منذ سنة 
 .(3)( قرارًا فقط14قرارات طوال مرحلة الحرب الباردة سوى )حين لم يعتمد مثل هذه 

 المبحث الثاني
 الكويتيّ  -حاالت فشل األمم المتحدة في النزاع العراقيّ 

إن فعالية األمم المتحدة وقدرتها على تحقي  أهدافها ظلت ضعيفة من الناحية العملية منذ تأسيسها، فهذه المنظمة 
القوة الحقيقية التي تؤهلها للقدرة على التأثير في مجريات األحداث في العالم،إذ ظّلت  لم تستند على أي شكل من أشكال

إرادتها مرهونة بإرادة الدول الكبرى وخاصة إرادة الطرف األقوى منها، وبالرتم من استخدام المنظمة وسائل عدة لمواجهة 
ن النزاعات الدولية، مما أدى إلى ظهور طلبات عديدة األزمات، إاّل أنها قد فشلت في تحقي  تسوية سلمية وعادلة لكثير م

 في أروقة األمم المتحدة تدعو إلى إصالح واقع األمم المتحدة لتكون تعبيرًا حقيقيًا عن تطلعات شعوب العالم.
 المطلب األول

 الكويتي سلمياً  -إخفاق األمم المتحدة في تسوية النزاع العراقي
األول من  من الفصل 24هو حفظ السلم واألمن الدوليين، ولهذا أشارت المادة إن الوظيفة األساسية لمجلس األمن 

، (1): "يعهد أعضاء تلك الهيأة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم واألمن الدوليين"الميثا  صراحًة بقولها
 واسعة وخوله بالصالحيات الالزمة. ومن اجل قيام المجلس بهذه المسؤولية أسند إليه ميثا  األمم المتحدة سلطات

تقضي المادة الثانية من ميثا  األمم المتحدة بأن )يفّض جميع أعضاء الهيأة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية 
( من الميثا  هذه الوسائل فنصت 33على وجه ال يجعل السلم واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر(، وقد حّددت المادة )

على أطراف النزاع )أن يلتمسوا حّله بادئ ذي بدء بطري  المفاوضة والتحقي  والتوفي  والتحكيم والتسوية  على أنه يجب
 .(.1)القضائية، وأن يلجؤوا إلى الوكاالت والمنظمات اإلقليمية أو تيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم(

لى التدابير الجماعية التي تتخذها األمم المتحدة من أجل كما نّص ميثا  األمم المتحدة في أكثر من موضوع ع
حفظ السلم واألمن الدوليين، فقد نّصت المادة األولى في فقرتها األولى على هذا االتجاه )تتخذ األمم المتحدة التدابير 

الفقرة الخامسة من المادة  المشتركة الفّعالة لمنع األسباب التي تهّدد السلم وإلزالتها وتقمع أعمال العدوان(، وكذلك تنّص 
في وسعهم من عون لألمم المتحدة في أي عمل تتخذه وف  الميثا   الثانية على التزام الدول األعضاء )بتقديم كل ما

، وتشمل األعمال التي تقوم (2)واالمتناع عن مساعدة أي دولة تتخذ األمم المتحدة ضّدها عماًل من أعمال القمع أو المنع(
تحدة كاًل من التدابير السلمية واألعمال القمعية أي الحربية التي تتطلب استخدام القوة المسلحة، ويدخل في هذا بها األمم الم

اإلطار الترتيبات الالزمة كاّفة، لفرض األمن والسلم الدوليين، منها المقاطعة االقتصادية والحصار االقتصادي واستخدام 
المتنازعة لالنصياع للتسوية السلمية، أو حدوث عدوان أو تهديد أو إخالل القوة العسكرية، وذلك في حالة رفض الدول 

 بالسلم يتطلب رّدًا فوريًا لردعه. 
منذ الغزو العراقي للكويت ظهر اتجاهان رئيسان للتعامل معه بغرض احتوائه، األول يدخل تحت إطار التصعيد 

ولية كبرى، والثاني ويدخل تحت إطار المحاوالت السياسية العسكري المضاد والذي تشارك فيه دول عربية وقوى إسالمية ود
السلمية التي تحاول بدورها أن تجد سبياًل لتطبي  القرارات الدولية عبر أسس الحوار واآلليات السياسية، ومن هنا شهدت 

اب مفاجأة الغزو األزمة سلسلة من المبادرات والمقترحات الداعية لتغليب الخيار السياسي، بعد أن انتهت مرحلة استيع
  .(2)العراقي وما أعقبها من ردود أفعال

                                                           
O.Racic , The U.N of the post cold-war era , R.I.A. , Belgrade , No. 1034 , 1995 , P.3-6.  (3)  

 من الفصل األو  من ميثا: األمم المتحدة. 24ينظر نص المادة  (1)
 ( من الميثا:.33( والمادة )2ينظر: المادة ) (2)
 ينظر: المادة األولى والمادة الثانية من الميثا:. (3)
 .69،  1991(، كانون الثاني 103)عبد الوهاب، المبادرات السياسية وإمكانيات نجاحها، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، العدد  أيمن (4)
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وبشأن الجهود السلمية يمكن القول: إن األمم المتحدة لم تستطع بلورة مبادرة سلمية تعكس إرادة جميع الدول 
س األعضاء فيها ومواقفهم من أزمة الغزو العراقي للكويت، بل لجأت الدول األعضاء وخصوصًا دائمة العضوية في مجل

أيلول  24األمن إلى طرح مبادرات سلمية بشكٍل منفرد وليس عن طري  مظّلة األمم المتحدة، فقد طرحت فرنسا في 
  :(1)م مبادرة تضّمنت مقترحات قائمة على أربع مراحل لحل أزمة الخليج والشر  األوسط؛ هي اآلتي1990

طال  الرعايا 1  األجانب المحتجزين في العرا .. إعالن العرا  اعتزامه سحب قواته من الكويت وا 
. يمكن للمجموعة الدولية توفير الضمانات النسحاب القوات العراقية، واستعادة سيادة الكويت، كذلك انسحاب القوات 2

  .الدولية من المنطقة
عطاء الفلسطينيين الفرصة لقيام وطن قومي لهم، عبر ح3 وار سياسي . معالجة استمرار احتالل القوات األجنبية للبنان وا 

مع األطراف المعنية ومعالجة قل  إسرائيل من عدم االستقرار عن طري  عقد مؤتمر دولي لضمان الحلول التي يتم 
  التوصل إليها

 . خفض التسليح في المنطقة من المغرب إلى إيران.4
إذ سعت هذه  م مبادرة لحل األزمة بشكٍل سلمي،1990تشرين األول  24أّما االتحاد السوفيتي، فقد طرح في 

 :(2)المبادرة لتحقي  هدفين أساسيين
العمل على إبقاء الحل السياسي أساسًا للتسوية بعد التأكيد على الموقف السوفيتي الرافض ألي مساومة على حساب  أوال:

 الكويت.
 ثانيا: بحث مشاكل الرعايا السوفييت الموجودين في العراق. 

م باقتراح تسوية 1990آب  12حاد السوفيتي بعد أن تقّدمت حكومة العرا  في لقد ُطِرَحت المبادرتان من فرنسا واالت
شاملة في الشر  األوسط، تتضّمن مناقشة انسحاب سوريا من األراضي اللبنانية وانسحاب إسرائيل من األراضي العربية 

ن الواليات المتحدة التي طالبت المحتلة، قبل اتخاذ قرار بانسحاب العرا  من الكويت، لكن هذا االقتراح ُرِفض مباشرة م
 .(2)العرا  باالنسحاب الفوري تير المشروط لقواته من الكويت

عقد األمين العام لألمم المتحدة )خافيير بيريز دي كويالر( ووزير الخارجية العراقي طار   م1990آب  31في 
م أعلن دي 1990أيلول  2ة، وفي عزيز في العاصمة األردنية جلسة محادثات من أجل التوصل إلى حٍل سلمي لألزم

، لقد كان نشاط األمم (1)كويالر عن فشل محادثاته مع طار  عزيز، بعد رفض الجانب العراقي االنسحاب من الكويت
المتحدة في التوصل إلى تسويٍة سلميٍة ألزمة الغزو العراقي للكويت دون المستوى المطلوًب، فقد قام األمين العام لألمم 

كانون الثاني  17)خافيير بيريز دي كويالر( بزيارة إلى بغداد بأياٍم قليلٍة قبل بدء الحرب على العرا  في  المتحدة آنذاك
م، إلقناع صدام حسين باالنسحاب من الكويت، لكن األمين العام لم يكن يمتلك تفويضًا إليجاد تسويٍة بحٍل 1991سنة 

قرارات الدولية، إاّل أّن صدام حسين رفض أن يعير هذه وسط، ولم يستطع سوى مناشدة صدام حسين بأن يستجيب لل
، وفي هذه (2)المحاولة أي اهتمام، مما دفع بيريز دي كويالر إلى التصريح لوسائل اإلعالم بالقول: "ال أرى أي سبٍب لألمل"

عن طري  الوساطة الدولية  للمنازعاتاألزمة لم يستخدم دي كويالر سلطاته التي خّولها له الميثا  للتسوية السلمية 
والمساعي الحميدة والتوفي ، بل يبدو إنه قد حرص على تأكيد الصفة الشخصية لمبادرته، حتى ال يتّم إدخال األمم المتحدة 
في هذه األزمة طرفًا مفاوضًا، بسبب ما تمثله وظيفته بوصفه أمينًا عامًا لألمم المتحدة من حساسية ال يستطيع معها تقديم 

 دون اتفا  مسب  مع األطراف الدولية. أي تنازالت، من

                                                           
 .70عبد الوهاب، مصدر سبق ذكره،    أيمن (1)
 .71مصدر السابق نفسه،  ال (2)
 .216،  2011، بيروت، 12بيار سالينجر، أريك لوران، حرب الخليج ـ الملف السرص، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،   (3)
 .www.bbcarabic.comwة البريطانية : متاح على الموقع االلكتروني لهيئة اإلذاع (4)
 .53،  2007ستانلي ميسلر، كوفي أنان ـ رلل سالم في عالم من الحروب، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت،  (5)
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م، طبقًا ألحكام الفصل السابع من الميثا ، إذ أصدر 1990آب  2لقد عمل مجلس األمن منذ بداية األزمة في  
والذي قّرر فيه إن الغزو العراقي للكويت يمّثل خرقًا للسلم واألمن الدوليين،  660قراره األول بشأن األزمة وهو القرار رقم 

الذي يجيز استخدام القوة ضد العرا ، مع إعطائه مهلة  678م تبّنى مجلس األمن القرار 1990تشرين الثاني  92وفي 
م، مع اإلشارة إلى إمكانية شّن الحرب قبل هذا الموعد في 1991من كانون الثاني  15لالنسحاب من الكويت تنتهي في 

  .(1)حالة قيام صدام حسين بأي تحرك عسكري معادٍ 
م وبعد رفض الحكومة العراقية االنسحاب من الكويت، 1991كانون الثاني  17األولى من يوم  ساعاتالوفي 

انطلقت شرارة الحرب ضد العرا  بتوجيه ضربة جوية قاسية للقوات العراقية في الكويت قامت بها قوات التحالف الدولي 
م انتهت بإخراج القوات 1991ية في العشرين من آذار بقيادة الواليات المتحدة وبتخويٍل من مجلس األمن، تلتها حرب برّ 

العراقية من الكويت، ورتم مشروعية الهدف من هذه الحرب وصّحة تكييفها القانوني إال أنها كانت حربًا متجاوزة حدود 
يه، الدفاع الشرعي بكل المقاييس، ألنها تجاوزت هدف تحرير الكويت إلى تدمير مقدرات العرا  وفرض شروط قاسية عل

نما كانت تحت  كما أن قوات التحالف الدولي خاضت الحرب بمفردها وليست تحت قيادة مجلس األمن، وال األمم المتحدة وا 
، وقد اعترف األمين العام لألمم المتحدة )بيريز دي كويالر( بذلك في كلمة ألقاها في (1)إمرة الواليات المتحدة األمريكية
يلبس خوذة زرقاء" وهذا  )*(تكن حربًا تقودها األمم المتحدة، ولم يكن الجنرال شوارزكوف البرلمان األوربي عندما قال " لم

يدل على أن الطائرات والجيوش التي حاربت العرا  لم تتل  أية أوامر من األمم المتحدة، ولم يلبس الجنود خوذات مستديرة 
 .(2)تمر بأوامر األمم المتحدةزرقاء كما يفعل الجنود الذين يخدمون في قوات حفظ السالم التي تأ

 المطلب الثاني
 هيمنة الواليات المتحدة على نشاطات مجلس األمن

لقد أوجد انتهاء الحرب الباردة نمطًا جديدًا من السياسات الدولية خرجت بموجبه الواليات المتحدة أكبر قوة ذات وزن 
الطري  الذي يضمن مصالحها اإلستراتيجية ويحق  لها  حاسم، واستطاعت أن تسّير األمم المتحدة في كثير من األحيان في

الهيمنة الدولية ويّتضح ذلك من خالل تصريحات المسؤولين األمريكيين السيما وزير الخارجية األمريكي األسب  جيمس 
متلك األدوات بيكر بقوله "يتعين على الواليات المتحدة أن تقود ويتعين على شعبنا أن يفهم نحن اآلن األمة الوحيدة التي ت

 .(1)السياسية والعسكرية "
إن الواليات المتحدة تمتلك إمكانيات هائلة وعلى مختلف األصعدة مّكنتها من الهيمنة على النظام الدولي الجديد، 
فعلى الصعيد االقتصادي يعّد اقتصادها هو األضخم في العالم، كما أن الواليات المتحدة تسيطر على مؤسسات النظام 

ي العالمي مثل صندو  النقد الدولي والبنك الدولي واستطاعت أن تسّخر هذه المؤسسات في خدمة مصالحها؛ االقتصاد
وذلك عن طري  حقوقها التصويتية في هذه المؤسسات وقدرتها على اختيار رؤسائها ووجود مقاّرها على أراضيها، كما إنها 

استطاعت الواليات المتحدة أن تدفع بالقوى االقتصادية  % من التمويل الخاص بهاتين المؤسستين، كما30تهيمن على 
 . (1)الكبرى المنافسة لها كـ)اليابان ودول االتحاد األوربي( إلى القبول بالتبادل العالمي وفقًا لشـروطها

لقيادة إن اختفاء التحّدي السوفيتي وتراجع تكتل دول العالم الثالث قد هّيأ الظروف المالئمة أمام الواليات المتحدة 
األمم المتحدة، فصار مجلس األمن الدولي أداة طّيعة في يد هذه الدولة التي تصّر على استغالل هذا الجهاز بعّده أداة 
دولية ذات قوة ملزمة ومؤثرة وتستطيع أن تستخدمه إلصدار قرارات تسمح بإعادة ترتيب األوضاع اإلقليمية والدولية 

                                                           
 .244بيار سالينجر، إيريك لوران، مصدر سبق ذكره،   (1)

كي الصهيوني اإلمبريالي للعرا:، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، عبد العزيز سرحان، لريمة القرن الحادص والعشرين،الغزو األمري (2)

 .46،  2004القاهرة،
 الجنرا  االمريكي نورمان شوارزكوف هو قائد قوات التحالف الدولي الذص خاض الحرب ضد العرا: لتحرير الكويت. )*(

 .53ستانلي ميسلر، مصدر سبق ذكره،   (3)

 .166،   1996مستقبل السياسات الدولية تجاه الشر: األوسط، مركز دراسات الشر: األوسط، عمان عماد يوسف وأروى الصباغ،  (4)

 .119،   1997( 127نان دويدار، الواليات المتحدة األمريكية والمؤسسات المالية الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد )ح (5)
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( قرارًا ضد 12اليات المتحدة استطاعت أن تحمل مجلس األمن الدولي على إصدار )دليل على ذلك أن الو وال، (2)لصالحها
 . (3)م 1990أب  2العرا  في زمن قياسي لم يتجاوز األربعة أشهر بعد تزوه الكويت في 

بالذات لغرض استخدامها وسيلة  لقد سعت الواليات المتحدة إلى إعطاء دور جديد لألمم المتحدة ولمجلس األمن
م، إذ قامت هذه الدولة بصياتة مفاهيم جديدة عن السالم وصنع السالم 1990ذ سياستها الخارجية خاصة بعد عام لتنفي

وتسوية المنازعات الدولية وحقو  اإلنسان والشرعية الدولية إلى حّد بدأت هذه المفاهيم تضغط وتؤثر في مفهوم السيادة 
في مسائل هي من صلب االختصاصات الداخلية للدول، وهكذا والسلطان الداخلي للدول، وسمحت للمنظمة بالتدخل 

تحّولت األمم المتحدة إلى أداة لتوفير الغطاء الشرعي للتدخالت األمريكية مثلما حدث في الصومال وهاييتي وليبيا 
 . (1)ويوتسالفيا

ح إال أن الواليات المتحدة وأعتقد أنه رتم الواقع الذي تتجّلى فيه الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة بشكل واض
ن كان  بدأت تقّلل من أهمية االعتماد عليها أداة لتنفيذ سياستها الخارجية بسبب التغّير الحاصل في مواقف بعض الدول، وا 
هذا التغيير ليس تاّمًا، إذ أصبحت هذه الدول ال تؤيد وأحيانًا تعارض المواقف األمريكية تجاه العديد من القضايا الدولية، 

ذا ما نالحظه في موقف فرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وهذا ما جعل الواليات المتحدة تتبع أسلوبًا محّددًا في التعامل وه
مع األمم المتحدة إزاء القضايا الدولية، فتقوم باللجوء إلى األمم المتحدة في المسائل التي تستطيع أن تحصل بها على تأييد 

م، في حين أنها تتجاهل أي دور لهذه المنظمة عندما تجد أنه من 2002سنة  أفغانستانالحرب على  دولي مثلما حصل في
الصعب عليها صياتة موقف دولي مشترك للتعامل مع قضية دولية معينة، وحصل ذلك عندما شّنت الواليات المتحدة 

 من دون موافقة األمم المتحدة.  2003حربها ضد العرا  في آذار 
لألمم المتحدة بعد الحرب الباردة يتضح من تصريحات المسؤولين في الواليات المتحدة، فقد إن التصور األمريكي  

إننا سوف نعمل م قائاًل "1993أيلول  27عامة في صّرح الرئيس األمريكي الساب  )بيــل كلنتون( في خطابه أمام الجمعية ال
المتحدة، إنه لمن مصلحتنا القومية أن نقوم بذلك،  بالمشاركة مع اآلخرين وعن طري  مؤسسات متعددة األطراف مثل األمم

"، وفي ية أو لمصالح حلفائنا الحيويـــةلكن يجب أال نتردد في العمل بطريقة منفردة عندما يكون هناك تهديد لمصالحنا الحيو 
م 1994لبحوث في آذار ون( لكلمة ألقتها )مادلين أولبرايت( مندوب الواليات المتحدة في األمم المتحدة في مركز )وودرو ولس

  .(1)إن التحّدي بالنسبة إلينا هو أن نحكم متى يحّق  عملنا من خالل األمم المتحدة مصالحنا، ومتى ال يحققها"قالت "
ويبدو واضحًا أن الهيمنة األمريكية على األمم المتحدة أصبحت تشكل عائقًا أمام شرعية القرارات الصادرة من هذه 

الواليات المتحدة عندما تريد إصدار قرار معّين من األمم المتحدة ال يحظى بقبول دولي فإنها تقوم المنظمة والسبب هو أن 
بممارسة ضغوط واسعة في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية على الدول التي ال تؤّيد الواليات المتحدة في موقفها، وقد 

الضغوط األمريكية مما يؤّدي إلى إصدار القرارات من دون تضطر العديد من هذه الدول إلى تغيير مواقفها تحت وطأة 
 قناعة تاّمة لدى الدول األعضاء وهذا ما يشّكل تشكيكًا في شرعية القرارات الصادرة. 

بعد انتهاء الحرب الباردة كشف الواقع الدولي عن تعطيل دور منظمة األمم المتحدة السيما في بعض القضايا التي تدخل 
ا األصيل وهو حفظ السلم واألمن الدوليين، فالحرب التي قادتها اإلدارة األمريكية والدول التي تحالفت في نطا  اختصاصه

م، أظهرت حجم الهيمنة األمريكية على قرارات المنظمة الدولية، حتى أصبح 1991معها لتحرير الكويت في سنة 
لى أنها جزء من اإلرث التاريخي، وبلغ بهم األمر نعي المسؤولون الكبار في اإلدارة األمريكية ينعتون المنظمة الدولية ع

 .(1)األمم المتحدة ووصفها بأنها أصبحت أثرًا من آثار الماضي

                                                           
 .110،  1997(، 127للواليات المتحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد ) ( منصور العادلي، القانون الدولي والسياسة الخارلية1)
 .152عماد يوسف وأروى الصباغ مصدر سبق ذكره    (2)
 .9،  1997(، 14رشيد الياسين، األمم المتحدة والسياسة الخارلية األمريكية، نشرة مركز الدراسات الدولية، لامعة بغداد، العدد )د. ضارص  (3)
 .54،  53،  1996لرشيدص وآخرون، األمم المتحدة وضرورات اإلصالح بعد نصف قرن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، أحمد ا (4)
 (.630العدد ) ،2003تموز  13 ،القانون الدولي فقد لدواه بعد انهيار االتحاد السوفييتي، مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر, الملف السياسي (5)
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ومن المبادئ التي يتضّمنها ميثا  األمم المتحدة الواردة في المادة الثانية من الميثا  الفقرة األولى التي جاء فيها 
يادة بين جميع أعضائها(، والمقصود بمبدأ المساواة في السيادة هو التساوي بين )تقوم الهيأة على مبدأ المساواة في الس

الدول األعضاء في الحقو  والواجبات بغض النظر عن حجم الدولة وعدد سكانها وشكل حكومتها أو القدرة االقتصادية أو 
 . (1)العسكرية

انفردت الواليات المتحدة األمريكية لعرقلة كّل  ُهِمَش دور المنظمة الدولية، حين وفي حالة الغزو العراقي للكويت
المساعي السلمية، وبخاصة عندما حاول األمين العام آنذاك )خافيير بيريز دي كويالر( أن يقوم بمحاولة دبلوماسية الحتواء 

زيز , وقبل أن يتوّجه الكويتية , وتوّجهه إلى العاصمة األردنية عمان لمقابلة وزير الخارجية العراقي طار  ع-العراقية األزمة
م استقبله الرئيس األمريكي " جورج بوش األب" ونّبهه 1991األمين العام " دي كويالر " إلى العاصمة االردنية عمان سنة 

على أن هنالك حدودًا يتعّين على األمين العام لألمم المتحدة االلتزام بها وهو يخاطب وزير خارجية العرا ، وتدّل هذه 
جرى أمام المجتمع الدولي بشكل  ن خيوط إدارة األزمة ليست بيد األمم المتحدة، وهذا النوع من التهميشالواقعة على أ

واضح والذي شكل الخطوة األولى نحو هيمنة أمريكية واضحة على قرارات مجلس األمن بشأن األزمة بين العرا  
  .(2)والكويت

فاعلية من المنظمة الدولية ضد العرا ، وأّدت القرارات األمن أصدر حزمة من القرارات ذات قوة و  مجلسورتم أن 
الصادرة آنذاك إلى تفعيل عمل المنظمة الدولية ونشاطها، إال أن اإلدارة األمريكية فّسرت من جانبها فقرات من قرارات 

قع، بقصد مجلس األمن بشكل انتقائي، وأحيانًا تصبح إحدى الفقرات أكبر من القرار من حيث التنفيذ على أرض الوا
 العالقاتم، وهو ما أّدى للعودة إلى الوراء وسيادة قانون القوة في 1991التعجيز ولخل  التبرير لشّن الحرب في سنة 

 الدولية بداًل من سيادة قوة القانون.
تحدة، وهكذا نرى إن مجلس األمن قد اّتخذ تالبية قراراته المتعلقة بالغزو العراقي للكويت بمبادرة من الواليات الم 

وال نبالغ إذا قلنا: إن هذه القرارات تّمت صياتتها في واشنطن وليس في أروقة األمم المتحدة، كما إن تالبية األعضاء في 
مجلس األمن قد خضعوا لإلرادة األمريكية التي مارست جميع وسائل الترتيب والترهيب لكسب دعم هذه الدول لسياستها 

متحدة وأصبحت رهينة بيد القوة األمريكية، وتخّلت عن مسؤولياتها الدولية ألنها سّلمت بشأن األزمة، فَضُعف دور األمم ال
حكومة الواليات المتحدة مهمة تنفيذ القرارات الصادرة بح  العرا  من دون رقابة أو محاسبة، وهذا مؤّشر واضح على 

 هيمنة الواليات المتحدة على نشاطات المنظمة الدولية. 
 المطلب الثالث

 األوضاع اإلنسانية في العراق بسبب الحصار االقتصادي سوء
لسنة  660كان الهدف المعلن من وراء الحصار االقتصادي الذي فرضه مجلس األمن على العرا  في القرار 

م، هو إخراج العرا  من الكويت، لكن الحصار استمر بعد خروج من الكويت وانتهاء العمليات العسكرية، وقد استمر 1990
، االقتصاديةالذي قّيد العرا  بمنظومة من القيود على االستيراد والتصدير والتعامالت  687ر إلى أن صدر القرار الحصا

كانت األشّد قسوة في تاريخ األمم المتحدة، واستمر الحصار مفروضًا لمدة طويلة عانى فيها ماليين العراقيين من األطفال 
 . (1)نتيجة لآلثار الكارثية التي خّلفها الحصار االقتصادي والنساء والشيوخ من مأساة إنسانية حقيقية

إن فرض الحصار االقتصادي على الشعب العراقي ترك آثارًا اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية بالغة الخطورة،  
إن قرار  العقوبات الدولية، إذ نظام صدام الذي كان سببًا رئيسًا في وضع العرا  تحت طائلة سقوطحتى بعد  استمرت

( , أمر بقطع ارتباطات العرا  االقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي، مما 1990( لسنة )678مجلس األمن رقم )
                                                           

 .420براهيم أحمد شلبي , المنظمات الدولية , القاهرة , بال تاريخ،  د. إ (1)
 , 1997 -1996د. حسام احمد محمد هنداوص, التدخل الدولي اإلنساني, دار النهضة العربية، القاهرة  (2)

  218. 
 .238د.سهيل حسين الفتالوص، مصدر سبق ذكره، (3)



 م2015/نيسان           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        20العدد/

702 

 رصدتانعكس بشكل سلبي على الوضع االقتصادي والصحي واالجتماعي والبيئي والتعليمي واألمني للشعب العراقي، وقد 
 13لشعب العراقي بسب وضعه تحت الحصار االقتصادي لمدة تجاوزت المنظمات الدولية خسائر جسيمة تعرض لها ا

 سنة، من أهمها: 
 8200نحو  1980انخفاض دخل الفرد العراقي، إذ كان نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي اإلجمالي في سنة  .1

سنة  رًا أميركيًا فيدوال 290دوالر أميركي بعد الحرب مع إيران، ووصل إلى نحو  2400دوالر أميركي، وانخفض إلى 
دوالر  2.5 م حتى بلغ خمسة آالف دينار في الشهر، أي ما يعادل2003م، وتّدنى راتب الموظف المدني قبل 2000
 .(1)شهريا

% بحسب مصادر اليونسكو، بسبب اعتماد العائالت 53بنسبة  23إلى  6انخفاض االنخراط في المدارس لألعمار من  .2
 .(2)ين الموارد الماديةالعراقية على األطفال في تأم

المستوى الصحي في العرا ، إذ أفرزت قرارات وضع العرا  تحت الحصار االقتصادي نتائج سيئة على الوضع  تدّني .3
الصحي تمثلت في زيادة معدل وفيات األطفال، وارتفاع في نسبة أمراض سوء التغذية بسبب تناقص األدوية والمعدات 

عراقي عن االبتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، مما أّدى إلى تدهور مستوى الخدمات الطبية وانقطاع القطاع الصحي ال
  .العراقية في المؤسسات الصحية

تدني المستوى التعليمي في المؤسسات التعليمية والتربوية: أثر الحصار االقتصادي سلبيًا على الوضع التعليمي  .4
تزايد أعداد المتخلفين عن المدارس، و هجرة الكفاءات العراقية بأعداد  واألكاديمي في العرا ، ومن هذه اآلثار السلبية،

ألف باحث وعالم وأستاذ جامعي وطبيب متخصص ومهندس، كما إن  23أكثر من  هاجر كبيرة إلى خارج العرا ، إذ
ية من مواكبة مستوى الشهادات الجامعية العراقية قد تدّنى بسب قرارات الحصار؛ وذلك بسبب حرمان الكفاءات العراق

التطور العلمي العالمي نتيجة لعزل العرا  عن العالم، مما أّثر في مستواهم العلمي، مما استدعى عدم معادلتها مع 
 .(1)شهادات الجامعات العالمية بعد أن كانت الشهادات العراقية من الشهادات المتميزة دولياً 

ناء النفسي واالجتماعي للسكان، مما أدى إلى زيادة الشعور المستمر الذي أصاب البتراكم اآلثار السلبية للحرمان  .5
بالعزلة بسبب االنقطاع عن العالم الخارجي والشعور باإلحباط واليأس ولجوء الكثير من أبناء الشعب العراقي إلى أعمال 

 قطاع الخاص. ومهن ال تتناسب مع مؤهالتهم بسبب التدهور االقتصادي وعدم كفاية األجور في الوظائف الحكومية وال
وهكذا تحّول الحصار االقتصادي الذي فرضه مجلس األمن على العرا  بعد تزوه الكويت، إلى أداة الضطهاد 
الشعب العراقي وقتله بداًل من معاقبة النظام الحاكم، وهذا يمثل انحرافا في الهدف التي كان مجلس األمن يسعى إلى تحقيقه 

ى العرا ، وهي إجبار نظام صدام حسين على الخضوع للقرارات الدولية، خصوصًا من وراء فرض العقوبات االقتصادية عل
 بعد استمرار فرض الحصار االقتصادي على العرا  على الرتم من إخراج العرا  من الكويت.

 المطلب الرابع
 عدم صالحية مجلس األمن في ترسيم الحدود العراقية الكويتية

لس األمن بشأن ترسيم الحدود بين العرا  والكويت فإننا نرى أن المجلس قد عند مراجعة القرارات التي أصدرها مج
م والذي يقضي بانسحاب العرا  من الكويت والبدء فورًا بمفاوضات مّكثفة لحّل 1990آب  2( في 660اصدر قراره المرقم )

: أنه وفقًا للقرار المذكور كان الخالفات بينهما، ومن المؤكد أن مسألة الحدود هي إحدى أهم الخالفات بين الطرفين أي
نيسان  3( في 687يجب أن تترك مسائل الحدود للمفاوضات بين الطرفين، إال أن المجلس عاد واتخذ القرار المرقم )

، وتم تشكيل الهيأة (1)م قضى بموجبه قيام األمين العام لألمم المتحدة بتشكيل هيأة لترسيم الحدود بين العرا  والكويت1991
                                                           

 bayyna.com-http://www.al :لى موقع لريدة البينة االلكترونيم من شعب، متاح عصالح التكمه لي، لريمة الفصل السابع انتقا (1)

 .239د. سهيل حسين الفتالوص، مصدر سبق ذكره،   (2)

 لي، مصدر سبق ذكره. ( صالح التكمه3)

 (.687( و)660المرقمين ) مجلس األمن ينظر: نص قرارص (4)

http://www.al-bayyna.com/
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م، 1993أيار 20قدمت الهيأة تقريرها النهائي لألمين العام في  م، وبعد سنتين من العمل1991أيار 2ة في المذكور 
وتضّمن النتائج النهائية لعمل الهيأة وأرف  به خارطة توضح ترسيم الحدود بين العرا  والكويت، وقد عرض األمين العام 

م وفقًا للفصل السابع من الميثا  1993( لسنة 833ر المرقم )هذا التقرير على مجلس األمن الدولي والذي أصدر القرا
 ،(2)وصاد  بموجب هذا القرار على تقرير الهيأة وأّكد بأن قراراته بخصوص الحدود هي نهائية وملزمة

 فرض ترسيم حدود بين دولتين ؟. إن السؤال المهم في هذا الصدد هو: هل يملك مجلس األمن صالحية 
والمتعّل  بترسيم الحدود بين  م1993لسنة  833مجلس األمن وأكثرها إثارة للجدل، القرار لعل من أهم قرارات  
، فمن المسائل الثابتة والمستقرة في التعامل الدولي، إن المنازعات الدولية المتعلقة بترسيم الحدود، إنما يتّم والكويتالعرا  

سها، نظرًا ألن الغاية من عقد االتفاقيات الحدودية بين الدول حّلها باالتفا  المباشر أو تير المباشر للدول المعنية نف
ثالث أو جهة محايدة، هو إرساء  هذه المنازعات عبر وسيط المتنازعة بملء إرادتها واختيارها وقناعتها، أو االتفا  على حلّ 

لتعاون المتبادل والتعايش حالة دائمة من السالم واألمن واالستقرار بين هذه الدول، على أساس مفاهيم حسن الجوار وا
المرسومة بين أية  المشترك فيما بينها، ولذلك أوجبت قواعد القانون الدولي العام في مثل هذه األحوال، بأن تكون الحدود

دقي ، وفي حالة استقرار وثبات دائمين، وهذا يتطلب بطبيعة الحال  دولتين، واضحة المعالم واالتجاهات، وموثقة على نحو
رادة وطنية حّرة،  لبسالحدود، اعترافًا صريحًا حّرًا ال  عتراف كل منهما بسير خطأن يكون ا فيه، نابعًا عن رتبة حقيقية وا 

أما أن ُيصار إلى فرض ترسيم معين للحدود على إحدى الدول المتنازعة لصالح األخرى، فهذا يعني إبقاء النزاع قائمًا 
  .(1)ومستمرًا دون أدنى شك

من في ترسيم الحدود العراقية الكويتية، إنما يشّكل سابقة خطيرة جدًا في العالقات الدولية، أن نشاط مجلس األ
ومخالفة صريحة للمهام والصالحيات الموكولة له بموجب ميثا  األمم المتحدة، إذ خال هذا الميثا  من اإلشارة إلى أي 

علقة بمهمة ترسيم حدود دولية، وكل ما يمكن اختصاص للمجلس من هذا النوع، كما لم تكن تطبيقات المجلس يوما مت
على نشاط المجلس في مثل هذه القضايا والمنازعات، هو الطلب من الدولتين المتنازعتين أو إحداهما بسحب  مالحظته

حّل الوجود العسكري لها في المنطقة الحدودية المتنازع عليها، أو ربما اكتفى المجلس باإلشارة في قراراته أو توصياته إلى 
 .(2)بإحدى الطر  السلميـة المعروفـة النزاع

إن تّدخل مجلس األمن في ترسيم الحدود العراقية الكويتية لم يسهم أبدًا في توطيد السلم واالستقرار بين البلدين، ولم 
نما العكس هو الصحيح، إذ سادت أجواء من  يضع أية لبنة حقيقية أو ذات فائدة في بنيان العالقات المتبادلة بينهما، وا 

التوتر والشكوك بين الجانبين ال تزال آثارها ماثلة لحد اآلن، حتى بعد تغيير النظام السياسي في العرا  الذي قام بغزو 
 الكويت. 

العرا  والكويت، قد تّدخل في  الحدود بين ترسيم بمهمة ونخلص مما سب  إن مجلس األمن، وفي ضوء اضطالعه
 السلطان الداخلي للدول، ومظهر من مظاهر سيادتها واستقاللها ووحدتها اإلقليمية،موضوع مهم وحساس يعّد من صميم 

ويشّكل هذا التّدخل، تجاوزًا صريحًا لحدود الصالحيات الممنوحة له بموجب ميثا  األمم المتحدة، وللسلطات التي يتمّتع بها 
 بحّ  العرا  كانت مستندة إلى أحكام هذا الفصل. طبقا ألحكام الفصل السابع منه باعتبار إن جميع القرارات التي أصدرها

 
 
 
 

                                                           
 .1993أيار  27( الصادر في 833ينظر: نص قرار مجلس األمن المرقم ) (1)

 .http://tqmag.netترسيم الحدود العراقية الكويتية في ضوء قرارات مجلس األمن الدولي، مجلة التشريع والقضاء، متاح على الرابط :  (2)

 .142   ه.،محمد ثامر السعدون، مصدر سبق ذكر (3)

http://tqmag.net/
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 المطلب الخامس
 بعض إجراءات نظام التعويضات المفروضة على العراق عدم قانونية

إن مبدأ التعويض من المبادئ المستقرة في القانون الدولي التي تضّمنتها االتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أن 
ة أساسية بتعويض الضرر، فإن الفقه الدولي يتف  على أهمية الضرر في مجال دعوى المسؤولية الدولية ترتبط بصف

المسؤولية الدولية، وكذلك فإن األمم المتحدة التزمت بمبدأ التعويض، أما القضاء الدولي، فقد أقّر مبدأ التعويض إذ ورد في 
وأشكااًل عديدة ولكن ما جرى عليه العمل الدولي أحكام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات عديدة، واّتخذ التعويض صورًا 

 . (1)أن التعويض في المسؤولية الدولية يتخذ صورًا ثالثًا هي الترضية، والتعويض العيني، والتعويض المادي
لقد أصدر مجلس األمن قرارات عدة أشارت إلى مسؤولية العرا  عن األضرار التي لحقت بالدول والشركات، منها 

م الذي أشار إلى مسؤولية العرا  عن أية خسارة أو أضرار أو إصابات 1990تشرين األول  29في  674م القرار المرق
شاماًل أكدته وتضمنته القرارات السابقة  674، وجاء القرار (1)تنشأ فيما يتعل  بالكويت والدول األخرى ورعاياها وشركاتها

، 1991آذار  2( في 686م أصدر المجلس القرار )م، ث1990أيلول  25( في 670م و)1990أيلول  13( في 666)
الذي طالب العرا  أن يقبل مسؤولياته بموجب القانون الدولي عن أية خسارة أو ضرر أو أضرار ناجمة بالنسبة للكويت 

 .(2)ودول أخر ورعاياها وشركاتها
احتالل العرا  للكويت،  وعلى هذا األساس وضع مجلس األمن نظامًا للتعويضات لمعالجة األضرار التي نتجت عن

م ليقّرر "مسؤولية العرا  عن أية خسارة مباشرة، وتير مباشرة، 1990نيسان  3( في 687إذ أصدر مجلس األمن القرار )
بما في ذلك الضرر الالح  بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية أو ضرر وقع على الحكومات األجنبية أو الرعايا األجانب أو 

ية نتيجة لغزو العرا  واحتالله تير المشروعين للكويت"، ولتطبي  هذا النظام ووضع آلية لتنفيذه نصت الشركات األجنب
على ما يلي " يقّرر أيضًا إنشاء صندو  لدفع التعويضات المتعلقة بالمطالبات التي تدخل  (687( من القرار )18الفقرة )

نشاء لجنة إلدارة الصندو  " وأو 16في نطا  الفقرة ) بوضع  –( 19في الفقرة الالحقة ) –عز المجلس لالمين العام ( وا 
م ليصاد  فيه على 1991أيار 20( في 692، ثم اّتخذ المجلس قراره المرقم )(1)وظائفها ة الصندو  واللجنة وتحديديهيكل

 (.687( من القرار )19م تنفيذًا للفقرة )1991أيار  2المقترحات التي قّدمها األمين العام في 
% من القيمة السنوية لصادرات العرا  النفطية، ثم 30ّصص مجلس األمن لصندو  التعويضات نسبة وقد خ

 م. 2003% بعد االحتالل األمريكي للعرا  في سنة 5ُخِفَضت هذه النسبة الى 

 الخاتمة
المنهج الذي كانت الكويتي قد اّتبعت منهجًا مختلفًا عن  -إلى إن األمم المتحدة في معالجتها لقضايا النزاع العراقي

تّتبعه مع النزاعات الدولية في اثناء الحرب الباردة، نتيجة لتغّير طبيعة النظام الدولي وظهور عوامل عديدة دفعت األمم 
المتحدة إلى المزيد من الفاعلية والتأثير في مجريات األحداث الدولية، وقد استطاعت هذه المنظمة تحقي  بعض حاالت 

يل دورها الدولي في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين، لكنها بالمقابل أثبتت فشلها في الكثير من النجاح على صعيد تفع
آليات عملها الخاصة بحسم ملفات النزاع بين الدولتين، وكذلك عدم قانونية اإلجراءات التي اّتبعتها في سبيل إنهاء النزاع 

 المسائل بين العرا  والكويت، بسبب تلبة المواقف السياسية على 
 
 

                                                           
، دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب، أطروحة دكتوراه غير 2003باسم كريم الجنابي مجلس األمن والحرب على العرا: عام  (1)

 .170،  2006منشورة، كلية العلوم السياسية، لامعة بغداد، 

 .1990تشرين االو  29الصادر في  674ينظر: نّص قرار مجلس األمن المرقم  (2)

 . 1991آذار  2الصادر في  686ينظر: نّص قرار مجلس األمن المرقم  (3)

 .1991نيسان  3الصادر في  687مجلس األمن المرقم  ( ينظر: نّص قرار4)
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 قائمة المصادر
مكانيات نجاحها، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، العدد ) أيمن - (، كانون 103عبد الوهاب، المبادرات السياسية وا 

 .1991الثاني 
 .2011، بيروت، 12بيار سالينجر، أريك لوران، حرب الخليج ـ الملف السري، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط -
 .2007ميسلر، كوفي أنان ـ رجل سالم في عالم من الحروب، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ستانلي  -
الغزو األمريكي الصهيوني اإلمبريالي للعرا ، الطبعة األولى، دار  عبد العزيز سرحان، جريمة القرن الحادي والعشرين، -

 .2004 النهضة العربية، القاهرة،
ستقبل السياسات الدولية تجاه الشر  األوسط، مركز دراسات الشر  األوسط، عمان عماد يوسف وأروى الصباغ، م -

1996. 
 .1997( 127) حنان دويدار، الواليات المتحدة األمريكية والمؤسسات المالية الدولية، مجلة السياسة الدولية، العدد -
 .1997(، 127السياسة الدولية، العدد ) منصور العادلي، القانون الدولي والسياسة الخارجية للواليات المتحدة، مجلة -
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Abstract  

The problem of the research rises from the weakness of the methods adopted in teaching 

geography. Also there is lack in modern sources and modern equipments and devices which 

have bad effect on teaching the subject which effects badly on the achievement of the 

university students.       

 الفصل األول
 مشكلة البحث

تتصل مشكلة البحث بضعف األساليب والطرائ  التدريسية الحديثة المستخدمة في تدريس الجغرافية وما تمثله 
فضاًل عن قلة توافر استخدامات األحداث الجارية لوجود فجوة حقيقية ، اليب متنوعة في التدريساألحداث الجارية من أس

بين استخدامها وما تتوفر من مصادر حديثة في األحداث الجارية والقضايا المعاصرة والمشكالت التي تحدث في الظواهر 
اسية أو علمية مما انعكس أثرها السلبي على التدريس الجغرافية المختلفة سواء كانت طبيعية أو بشرية أو اقتصادية أو سي

وقلة استخدامها من قبل التدريسيين أدى إلى عدم المعرفة الحقيقية باألحداث الجارية وما يرتبط بالمحتوى الدراسي من 
 (.134ص، 18أحداث وقضايا تهم طلبة المرحلة الجامعية)

اث الجارية في تدريس الجغرافية في قسم الجغرافية في كلية لهذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن مدى استخدام األحد
باعتبار ال توجد مشكلة من المشاكل اال وتقع ضمن دائرة علم ، التربية األساسية ـ جامعة بابل من وجهة نظر الطلبة

نوية وتطورها وحركتها الجغرافية وموادها المعاصرة النها تعني بالمشاكل والظواهر الطبيعية والبشرية اليومية والشهرية والس
  ومسيرتها

 أهمية البحث :والحاجة إليه:
تعد الجغرافية مصدرًا أساسيا لدراسة النواحي البشرية والطبيعية التي تمثل النواحي األخرى االجتماعية واالقتصادية 

البشرية المختلفة في  ولمعرفة كيف ان الظواهر، والسياسية التي نشأت وتنشأ عن التفاعل بين اإلنسان وبيئاته المختلفة
وكيف ان اإلنسان أنشأ عالقات ، الماضي والحاضر والمستقبل تتفاعل في كثير من نواحيها مع الظروف الطبيعية المحيطة

ومنهج الجغرافية تني باالحداث الجارية التي لها صلة ارتباط بمحتواه ومفرداته ، (76ص، 5) خاصة مع بيئة فعدل وتير
الجدة والحداثة وتمكنه من مواكبة حركة المجتمع والحياة بما يخدم أهداف تدريس الجغرافية وتقديم التي ترفده بالحيوية و 

فاالحداث الجارية تساعد الطلبة في متابعتها ، (148ص، 11الموضوعات الحديثة التي تساعد في إثراء المناهج التربوية )
مجالت وما يبث عنها من صور متحركة وناطقة في في المنطقتين العربية والدولية وما يكتب عنها في الصحف وال

المهمة في اتساع رصيد الطلبة  ويؤدي استخدام االحداث الجارية والقضايا المعاصرة والمشكالت (52ص، 10التلفزيون )


