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ثالث كلمات أنهت دولة
كيف اختفت الدولة العراقية عام 2003
د .زهير جمعة المالكي*

يعد يوم  9نيسان من عام  2003يوماً حامساً يف تأريخ العامل وليس العراق فحسب ،ففي
ذلك اليوم وبثالث كلمات فقط أُعلن اختفاء دولة امسها العراق ،وهنا ال أقصد احلكومة أو النظام
فقط ،بل الدولة اليت تأسست مبوجب مؤمتر القاهرة الذي عقدته اململكة املتحدة يف آذار1921
حبث ما مسته يف حينها وزارة املستعمرات الربيطانية «شؤون الشرق األوسط» واملقصود به الواليات
العربية اليت كانت متحدة حتت حكم اخلالفة العثمانية .قد تبدو هذه احلقيقة صادمة للكثريين
ولكن لو تتبعنا األحداث اليت جرت بني الفرتة من  8تشرين الثاين من عام  2002ويوم  22أيار
من عام  2003سوف ندرك حجم املأساة اليت حاولت الكتابات العاطفية إخفاءها عن الشعب
العراقي ،ولفهمنا كيف لثالث كلمات ينطقها مسؤول يف حالة انفعال عاطفي أن تؤثر على مصري
دولة بأكملها .لنبدأ القصة من أوهلا.
قبل أن نبدأ جيب أن نشري إىل أننا ال نناقش شرعية الغزو الذي حصل عام ،2003
بل نطرح كيف يؤدي عامل انعدام الكفاءة يف اختيار من يتعاملون بامللف الدبلوماسي ،وانعدام
اخلربة ،واجلهل بكواليس السياسة الدولية دوراً مدمراً يف حياة الدول ،وسوف نرى ذلك واضحاً يف
املناقشات الالحقة.
صعدت الواليات املتحدة من مطالباهتا من جملس
بعد أحداث أيلول من عام ّ 2001
األمن بضرورة اختاذ إجراءات حازمة ضد النظام العراقي يف ذلك احلني؛ إلجباره على االلتزام حبزمة
القرارات اليت اختذت حبقه عام  1990بعد غزو الكويت والسيما القرارات ( ،) 661و( ،)678
* أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق -اململكة األردنية.
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و( ،) 686و( ،)687و( ،)707و( ،)688و( )715و( ،)986و( ،)1284و()1382
الذي صدر عام  ،2001وأسفرت تلك التحركات والضغوط األمريكية املدعومة بتأييد بريطاين
عن صدور قرار جملس األمن الدويل املرقم ( )1441الذي اختذه اجمللس جبلسته املرقمة ()4644
بتأريخ  8تشرين الثاين 1 2002الذي ُّ
يعد من أخطر القرارات الدولية يف األزمة العراقية ،فهو يتيح
للجنة الرصد والتحقق والتفتيش استئناف عملها ،وحيدد هلا سلطات واسعة تتمثل يف تفتيش أي
منشأة يف أي مكان ،ويف أي وقت داخل العراق مبا فيها القصور الرئاسية ،وكذلك يتيح للجنة
وللوكالة الدولية للطاقة الذرية استجواب أي عراقي داخل أو العراق أو خارجه دون حضور مندوب
عن احلكومة العراقية فيما خيص برنامج التسلح العراقي ،ومينح هاتني اجلهتني احلق يف تأكيد امتالك
العراق أسلحة دمار شامل أو نفيه الذي أكد عدم التزام العراق بالقرارات اليت صدرت حبقه بعد عام
 ،1990وأكد أيضاً ضرورة التزام العراق بتسهيل عمل جلان التفتيش التابعة لألمم املتحدة واللجنة
الدولية للطاقة الذرية ،وحسب املبادئ اليت وردت يف الرسالة اليت وجهها كل من هانز بليكس
الرئيس التنفيذي للجنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش ،والدكتور حممد الربادعي املدير
العـام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل الفريق عامر السعدي املستشار يف مكتب رئيس مجهورية
العراق بتأريخ  8تشرين األول من عام .2 2002
كان أخطر ما ورد يف القرار ( )1441لسنة  2002الفقرتني ( ،3و )4من املقدمة اليت
نصت على اآليت« :وإذ يسلم بالتهديد الذي يتعرض له السالم واألمن الدوليان من جراء عدم
امتثال العراق لقرارات اجمللس ونشره ألسلحة الدمار الشامل والقذائف بعيدة املدى ،وإذ يشري إىل
أن قراره  )1990( 678قد أذن للدول األعضاء باستخدام مجيع الوسائل الالزمة للتقيد بقراره
 )1990( 660املؤرخ يف  2آب  1990ومجيع القرارات ذات الصلة اليت تلت القرار 660
( )1990وتنفيذها ،وإلعادة إرساء السالم واألمن الدوليني يف املنطقة» .
1-https://www.refworld.org/docid/3dda0f634.html
2-https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1441_cle063f28.pdf
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مل يكن القرار  1441لسنة  2002كافياً من وجهة النظر األمريكية حلشد اجلهد الدويل
إلجبار العراق على االلتزام بقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛ لذلك فقد استمرت الواليات
املتحدة يف ممارسة ضغوطها على الدول دائمة العضوية يف جملس األمن الختاذ إجراء حاسم حبق
العراق ،ولكن أدركت اإلدارة األمريكية أن عام  2003خمتلف عن عام  ،1990وأن التحالف
الذي ظهر عام  1990ال ميكن إعادة تكراره عام  .2003من هذا املنطلق دعت الواليات
املتحدة األمريكية ومبساندة من اململكة املتحدة إىل عقد جلسة جمللس األمن الدويل بتأريخ 5
شباط من عام  ،2003وقد حضر االجتماع  12وزيراً من الدول الـ 15األعضاء يف جملس األمن،
وبينها الدول الدائمة العضوية ،ومثل الدول الثالث األخرى وهي كل من سوريا ،وغينيا ،وأنغوال،
سفراؤها الدائمون لدى األمم املتحدة .وحضر االجتماع األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان،
ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور حممد الربادعي ،ورئيس جلنة الرصد والتحقق والتفتيش
هانس بليكس .وكان املتحدث الرئيس يف االجتماع وزير اخلارجية األمريكي اجلنرال املتقاعد كولن
باول يرافقه جورج تينيت مدير وكالة االستخبارات املركزية األمريكية (.)CIA
نُصبت شاشتان عمالقتان داخل قاعة اجتماعات جملس األمن الدويل لتُعرض األدلة اليت
محلها الوزير باول معه ،فيما عرف الحقاً باسم (خطاب فشل نزع األسلحة) ،وقد ُو ّجه االهتام
للعراق بإخفاء أسلحة حمظورة ،واعتماد اخلداع مع املفتشني مطالباً جملس األمن باختاذ إجراء حاسم
جلهة حتديد خيار احلرب ضد العراق ،واُّتم النظام العراقي بإقامة عالقات مع منظمات إرهابية منها
تنظيم القاعدة مسّاها الوزير األمريكي «الشبكة املرتبطة بالعراق» .واستناداً إىل اعرتافات أدىل هبا
أحد قادة تنظيم القاعدة وهو« :حممد عبد العزيز الفاخري» اللييب اجلنسية واملعروف باسم «ابن
الشيخ اللييب» الذي انتحر الحقاً عام  2009يف سجن بوسليم اللييب بعد تسليمه لنظام القذايف.
واُستخدمت معلومات قدمها عدد من العراقيني الذين فروا من العراق ومن بينهم أعضاء يف
حزب املؤمتر العراقي الذي كان يرأسه الدكتور أمحد اجلليب .يرى كولن باول أن بغداد اختارت عدم
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التعاون ،وعليها أن تدفع الثمن ،وذكر باول أن العراق ع ّدل تركيبة خزانات الوقود ملقاتالت عراقية
من نوع مرياج لنشر غازات سامة أو أسلحة جرثومية ،واهتمه بتوزيع أسلحة بيولوجية على 18
شاحنة ،وبأنه هدد علماء بالقتل ،وبأنه ميلك طاقة على إنتاج فايروس اجلدري واستخدامه سالحاً

بيولوجياً .بعد ساعة من احلديث وعرض األدلة كانت النتيجة خميبة لآلمال األمريكية الربيطانية ،
فعلى الرغم من اتفاق الدول األعضاء على فشل العراق يف االلتزام بالقرارات اليت أصدرها جملس
األمن الدويل إال أن غالبية أعضاء اجمللس كانوا يعارضون شن حرب على العراق ،ويؤيدون استمرار
أعمال التفتيش كما ورد يف مداخلة وزير اخلارجية الصيين تانغ جياكسوان بعد كلمة وزير اخلارجية
االمريكي ،وهو ما دعمه وزير اخلارجية الروسي إيغور إيفانوف الذي طلب من بغداد الرد على
املعلومات اليت قدمها باول بشأن برامج التسلح لديها.
وطلب من كل الدول تقدمي املعلومات كافة اليت حبوزهتا للمفتشني على األرض .أما عن املوقف
الفرنسي فعلى الرغم من عدم استبعاد وزير خارجيتها دومينيك دو فيلبان اللجوء إىل القوة كحل أخري ضد
العراق إال أهنا اقرتحت تعزيز عمليات التفتيش عن األسلحة يف العراق ،وعرضت تقدمي طائرات مراقبة من
طراز (مرياج .)4-كان املوقف الربيطاين -الذي عرب عنه وزير اخلارجية جاك سرتو -األقرب إىل املوقف
األمريكي فقد طلب أن يكون يوم  14شباط  ،2003وهو املوعد احملدد لتقدمي املفتشني الدوليني عن
األسلحة تقريرهم املقبل ،موعداً حامساً للعراق إلثبات التزامه بتنفيذ قرارات جملس األمن الدويل.
على الرغم من الضغوط األمريكية الربيطانية فقد أعلنت كل من روسيا والصني وفرنسا -وهم
من األعضاء الدائمني يف جملس األمن الدويل -أن القرار  1441ال خيول أي دولة يف العامل الصالحية
باستعمال القوة ضد العراق ،وكان هذا املوقف مبنزلة الصخرة اليت حتطمت عليها اآلمال األمريكية
الربيطانية يف احلصول على غطاء دويل ألي عمل عسكري ضد العراق .بعد تلك اخليبة قررت
الواليات املتحدة إنشاء حتالف دويل أُطلق عليه تسمية حتالف الراغبني  3ضم يف عضويته ()48
3-https://web.archive.org/web/20200328102937/http://edition.cnn.com/2002/
/WORLD/europe/11/20/prague.bush.nato
6

ثالث كلمات أهنت دولة  ..كيف اختفت الدولة العراقية عام 2003

دولة كل من «أستونيا ،وإثيوبيا ،وجورجيا ،وهنغاريا ،وإيطاليا ،واليابان ،وكوريا اجلنوبية ،والتفيا،
وليتوانيا ،ومقدونيا ،وهولندا ،ونيكاراغوا ،والفلبني ،وبولندا ،ورومانيا ،وسلوفاكيا ،وإسبانيا ،وتركيا،
واململكة املتحدة ،وأوزبكستان ،وأفغانستان ،وألبانيا ،وأسرتاليا ،ونيوزلندا ،وأذربيجان ،وبلغاريا،
وكولومبيا ،ومجهورية التشيك ،والدمنارك ،والسلفادور ،وأريرتيا ،وأنغوال ،وهندوراس ،والكويت،
والدومينيكان ،والربتغال ،ورواندا ،وسنغافورة ،ومنغوليا ،وبنما ،وآيسلندا ،وأوغندا ،وتونغا ،وجزر
سليمان ،وباالو ،وجزر مارشال ،وميكرونيسيا» ،فضالً عن الواليات املتحدة األمريكية؛ وكان
اهلدف األساس من هذا التحالف كما أعلن الرئيس األمريكي جورج بوش االبن أنه إذا اختار
الرئيس العراقي صدام حسني عدم نزع أسلحته ،فإن الواليات املتحدة ستقود «حتالف الراغبني»
لنزع أسلحته .4
مل تغري منظمة األمم املتحدة من موقفها جتاه أي عملية عسكرية حمتملة ضد العراق واستمر
املوقف األممي للمنظمة مرتكزاً وبقوة إىل ضرورة التمسك بقوة باملبادئ اليت وردت يف ميثاق املنظمة
املوقع عام  ،1945اليت أكدت على مبدأ املساواة يف السيادة بني األعضاء ،وعدم استخدام القوة
حل النزاعات ،وعدم تدخل األمم املتحدة يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء حيث ذكرت
يف ّ
املادة الثانية من امليثاق يف الفصل األول على اآليت :تعمل اهليئة وأعضاؤها يف سعيها وراء املقاصد
املذكورة يف املادة األوىل على وفق املبادئ اآلتية:
1 .1تقوم اهليئة على مبدأ املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها.
2 .2لكي يكفل أعضاء اهليئة ألنفسهم مجيعاً احلقوق واملزايا املرتتبة على صفة العضوية يقومون يف
حسن نيةبااللتزامات اليت أخذوها على أنفسهم هبذا امليثاق.
3 .3يفض مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال جيعل السلم واألمن
والعدل الدويل عرضة للخطر.
4-http://web.stanford.edu/class/e297a/The%20Coalition%20of%20the%20
Willing.htm
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4 .4ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة
األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة ،أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد «األمم املتحدة».
5 .5يق ّدم مجيع األعضاء كل ما يف وسعهم من عون إىل «األمم املتحدة» يف أي عمل تتخذه
على وفق هذا امليثاق ،وميتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ األمم املتحدة إزاءها عمالً من
أعمال املنع أو القمع.
تسي الدول غري األعضاء فيها على هذه املبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة
6 .6تعمل اهليئة على أن ّ
حفظ السلمواألمن الدويل.
7 .7ليس يف هذا امليثاق ما يسوغ «لألمم املتحدة» أن تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم
السلطان الداخلي لدولة ما ،وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه املسائل؛
خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل
ألن حتل حبكم هذا امليثاق ،على أنهذا املبدأ ال ّ
السابع.5
بعد أن فقدت الواليات املتحدة واململكة املتحدة األمل يف دعم األمم املتحدة كمنظمة
ألي عملية عسكرية قررت املضي يف خمططاهتا بعيداً عن املنظمة الدولية ففي  17آذار 2003
أعلن سفري بريطانيا يف األمم املتحدة «أن السبل الدبلوماسية مع العراق قد انتهت ،وسوف ُيلى
مفتشو األمم املتحدة من العراق» ،وأعلن الرئيس بوش إنذاره الشهري مبنح صدام حسني مهلة 48
ساعة ملغادرة العراق أو مواجهة احلرب .ويف  20آذار  2003تقصف الصواريخ األمريكية أهدافاً
يف بغداد ليمثل ذلك بداية للحرب اليت قادهتا الواليات املتحدة لإلطاحة بصدام حسني .ويف األيام
التالية تدخل قوات «حتالف الراغبني» العراق ،ويف التاسع من نيسان  2003تتقدم صوب وسط
بغداد ،واليوم نفسه يشهد حتطيم متثال صدام حسني يف وسط بغداد.
5-https://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html
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وعلى الرغم من هذه األحداث فإن موقف األمم املتحدة كمنظمة مل يتغري واستمر حىت
بعد سقوط النظام وانتهاء األعمال احلربية ،إذ أعلن عنان أن الغزو ُّ
يعد خمالفة مليثاق األمم
املتحدة ،ولكن مع تتابع االحداث جند ان األمم املتحدة ممثلة مبجلس االمن الدويل تتبىن القرار
رقم ( )1483لسنة  2003الذي اختذه جملس األمن يف جلسته املرقمة  4761املنعقدة يف 22
أيار من عام  6 2003الذي ينص يف الفقرة  13من الديباجة على« :يأخذ اجمللس علماً بالرسالة
املوجهة من املمثلني الدائمني للواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ،ويسلم بالصالحيات
واملسؤوليات وااللتزامات احملددة مبوجب القانون الدويل املنطبقة على هاتني الدولتني بوصفهما
دولتني قائمتني باالحتالل حتت قيادة موحدة» .ويف الفقرة اليت تليها ،أي الفقرة  14من الديباجة
يشري القرار إىل «أن دوالً أخرى ليست دوالً قائمة باالحتالل تعمل اآلن أو قد تعمل يف املستقبل
حتت السلطة» ،واملقصود هنا سلطة االئتالف املؤقتة.
ومن الواضح أن نص الفقرة  14من الديباجة جاءت لتحقيق هدفني :األول هو جتنب
وصف بعض الدول الثانوية املوجودة يف العراق بصفة «القوى احملتلة» مثل بولندا ،واليابان،
وإسبانيا ،على الرغم من وجود قوات عسكرية لتلك الدول على األراضي العراقية؛ ألن القرار ذكر
دول االحتالل على وجه التحديد ومها« :الواليات املتحدة واململكة املتحدة» .اهلدف الثاين:
التفرقة بني الدول القائمة باالحتالل وسلطة االئتالف املؤقتة ،وذلك لرفع عبء االلتزام بقوانني
االحتالل عن كاهل سلطة االئتالف املؤقتة .وسيظهر من يقول إن هذا جمرد تالعب باأللفاظ
وإن احلقيقة على األرض هي أن الواليات املتحدة احتلت العراق وعيّنت سلطة إلدارة البالد من
موظفني أمريكان؛ فاجلواب هو أن القانون يعرتف بالنصوص وكيفية صياغتها ،واليعرتف بالنوايا إال
إذا توافرت أدلة قاطعة على تعارض النوايا مع النصوص املكتوبة ،وهذه مسائل تقنية يعرف أهل
االختصاص كيفية التعامل معها.
6-https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1483_cle01784e.pdf
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يقر الوضع القانوين لسلطة االئتالف املؤقتة ويعرتف هبا كسلطة حاكمة للعراق،
فاجمللس هنا ّ
ويقر بشرعية تعامل الدول مع سلطة االئتالف باعتبارها سلطة حاكمة مبوجب القانون الدويل ويف
ّ
املادة  4من القرار «يطلـب مـن السـلطة أن تعمـل ،مبـا يتسـق مـع ميثـاق األمـم املتحـدة والقوانـني
الدوليـة األخـرى ذات الصلـة ،علـى حتقيـق رفـاه الشــعب العراقــي عــن طريــق اإلدارة الفعالــة لإلقليـم،
مبـا يف ذلـك بصفـة خاصـة العمــل علــى اســتعادة األح ـوال الــيت يتوافــر فيــها األمــن واالســتقرار ،وهتيئــة
الظــروف الــيت ميك ــن فيــها للشــعب العراقــي أن يقــرر حبريــة مسـ ــتقبله السياسي» .فالعراق على وفق
حتول من دولة عضو يف األمم املتحدة له حق السيادة على أراضيه إىل إقليم حمكوم من
هذا القرار ّ
قبل «سلطة» معرتف هبا من قبل املنظمة الدولية ،ولكنها ليست سلطة عراقية .فما الذي حصل؟
حتول العراق من دولة إىل إقليم؟
وملاذا هذا التغيري يف املوقف الدويل؟ وما األساس الذي مبوجبه ّ
قبل أن ندخل يف األحداث اليت أدت إىل هذا التغيري جيب أن نتوقف قليالً أمام نقطة
جوهرية حتتاج إىل إيضاح ،وهي ما ملقصود بتعبري «دولة» يف القانون الدويل؟ يع ّد األملاين ماكس
ويرب من أوائل الذين حاولوا تعريف الدولة بقوله «إن الدولة هي منظمة سياسية إلزامية مع حكومة
مركزية حتافظ على االستخدام الشرعي للقوة يف إطار معني من األرض»  ،7وكذلك عرفتها
اتفاقية (مونتيفيديو )Montevideo-بشأن حقوق وواجبات الدول 8يف عام  1933بأهنا
«مساحة من األرض متتلك سكاناً دائميني ،إقليم حمدد وحكومة قادرة على احملافظة والسيطرة
الفعالة على أراضيها ،وإجراء العالقات الدولية مع الدول األخرى».
َّ
ولكن يف عامل اليوم وكي تتمكن الدولة من ممارسة نشاطها بصورة طبيعية دون معوقات،
والسيما على الساحة الدولية .فإهنا حتتاج إىل «االعرتاف الدويل» وهي العملية اليت يتم مبوجبها
إضفاء الشخصية القانونية على إحدى الوحدات السياسية واالعرتاف حبقها يف االنضمام إىل
 -7بوخريسة ،بوبكر ،ماكس فيرب-الدولة و البريوقراطية  ،اجلزائر  ،عنابة  2015 ،ـ مركز الكتاب االكادميي.
8-https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf
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اجملتمع الدويل كدولة جديدة هلا ما للدول األخرى من حقوق وعليها ما على هذه الدول من
يتعي التمييز هنا بني االعرتاف بالدولة واالعرتاف باحلكومة .فاالعرتاف بالدولة
واجبات .غري أنه ّ
عادة ما يتم ملرة واحدة ويظل قائماً طاملا بقيت الدولة متمتعة بشخصيتها وأهليتها القانونية الدولية

أما احلكومات فتتغري .واالعرتاف باحلكومة ينطوي ضمناً على االعرتاف بالدولة ،لكن العكس
ليس صحيحاً .فاالعرتاف بالدولة ليس معناه بالضرورة االعرتاف بأي حكومة ميكن أن تسيطر
على هذه الدولة يف أي وقت .غري أن احلكومة اليت ال تنجح يف تأمني اعرتاف دويل كاف هبا عاد ًة
ما تواجه مبصاعب كبرية يف تسيري شؤوهنا اخلارجية .واالعرتاف باحلكومات قد يكون صرحياً إذا
صدر إعالن خاص بذلك ،وقد يكون ضمناً بتبادل البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
من املعروف -وكما ذكرنا سابقاً -أن العراق احلديث تأسس كدولة مبوجب مؤمتر القاهرة
عام  1921واُنتخب األمري فيصل بن احلسني ملكاً على العراق يف جلسة اجمللس التأسيسي
املنعقدة يف  23آب  .1921ويف الثالث من تشرين األول من عام  1932نال العراق استقالله
بإهناء االنتداب الربيطاين عليه الذي بدأ بعد احلرب العاملية األوىل عام  ،1918وأعلن جملس
منظمة عصبة األمم يف الثالث من شهر تشرين األول من عام  1932قبول العراق عضواً يف عصبة
األمم ،وأصبح دولة كاملة العضوية يف اجملتمع الدويل ،وشارك يف االجتماعات التحضريية إلنشاء
منظمة األمم املتحدة ،ووزع ميثاقها يف سان فرانسيسكو يف الواليات املتحدة األمريكية بتأريخ 26
حتولت الدولة املؤسسة لألمم املتحدة إىل
حزيران  1945عضواً مؤسساً للمنظمة الدولية .فكيف ّ
إقليم ،واختفت عنها صفة الدولة؟ لنفهم ما جرى من الناحية القانونية ،ولنعد إىل يوم  9نيسان
من عام  2003لنتتبع األحداث.
القصة بكل بساطة :إنه يف اليوم التاسع من نيسان من عام  2003خرج الدكتور حممد
الدوري ممثل العراق الدائم لدى األمم املتحدة على الصحفيني املتجمعني أمام باب داره يف والية
نيويورك األمريكية؛ ليطلق كلمته اليت اعتربت تأرخياً جديداً للدولة العراقية (انتهت اللعبة) ،أو قاهلا
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بلغته اإلجنيزية ( ،)Game is overهبذه الكلمات الثالث أهنى ممثل العراق تأريخ دولة أنشئت
عام  .1921بعد ذلك وبدالً من الذهاب إىل مقر األمم املتحدة ملتابعة املواقف الرمسية وردود
األفعال جتاه الغزو احلاصل ضد بالده توجه إىل مقر البعثة الدائمة جلمهورية العراق اليت ميثلها وقام
جبرد األموال املوجودة يف اخلزانة بعهدة البعثة وكما صرح الحقاً يف أكثر من لقاء واختذ قراراً بتوزيع
األموال املوجودة على املوجودين من أعضاء البعثة .يف املساء طلب االجتماع مع عنان التوسط
لدى األمريكان لتسهيل مغادرته إىل بلد خليجي اختذه مقراً إلقامته منذ ذلك احلني .فما الذي
حصل ودعا الدكتور حممد الدوري إلطالق تلك الكلمات ،وكيف أهنت تلك الكلمات الدولة
العراقية؟ وهل ميكن اعتبار تلك الكلمات إهناءً للدولة العراقية؟ وما مدى قانونية اإلجراءات اليت
اختذها؟ لنناقش األحداث؟
يف البدء جيب أن حندد املوقف القانوين لدولة العراق يف يوم التاسع من نيسان  ،2003يف
ذلك التأريخ كان العراق دولةً معرتفاً هبا كعضو مؤسس يف منظمة األمم املتحدة كاملة العضوية وهلا
بعثة دائمة يف مقر املنظمة الدولية ،وفرض عقوبات على الدولة العراقية استناداً إىل الفصل السابع
من ميثاق األمم املتحدة ال يؤثر على حقوق العراق كدولة مستقلة ذات سيادة حممية باحلصانات
الواردة يف امليثاق ،والسيما املادة الثانية من الفصل األول من امليثاق اليت تؤكد على املساواة بني
األعضاء ،وتؤكد على عدم جواز استخدام القوة يف حل املنازعات  .وبالتحديد يف ذلك التاريخ
كانت الدولة العراقية تتعرض لغزو عسكري من قبل دول أخرى أعضاء يف املنظمة دون غطاء دويل
من املنظمة الدولية .وهذا باختصار الوضع القانوين للدولة العراقية يف ذلك التأريخ .وهنا جيب أن
نتذكر أن هذا الوضع مرت به العديد من الدول يف العامل؛ ولنراجع كيف تصرف «املمثل الدائم»
للدولة يف تلك احلاالت ،وسوف نأخذ موقفني حصال يف دولتني عربيتني خالل العقدين املاضيني:
األول :هو موقف املمثل الدائم لدولة الكويت عام  1990وموقف املمثل الدائم للجماهريية
الليبية عام  ،2011ونقارهنا مع موقف املمثل الدائم جلمهورية العراق يف يوم .9/4/2003
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أوال جيب ان نوضح ان كافة االتفاقيات الدولية اخلاصة بالعمل الدبلوماسي أكدت أن
«املمثل الدائم» ألي دولة يف املنظمة الدولية هو «موظف» لدى دولته ودوره متثيل مصاحل دولته يف
ويتول املمثل للدولة مهام نقل وجهة نظر ومواقف دولته بشأن قضايا السالم ،واألمن
األمم املتحدة؛ ّ

الرئيسة إىل جملس األمن ،واألمم املتحدة ككل ،وميثل دولته يف اجتماعات األمم املتحدة .حيث تنظر
اجلمعية العامة يف كل دورة ،يف وثائق تفويض مجيع ممثلي الدول األعضاء املشاركة يف الدورة املعنيَّة.
وخالل هذه العملية اليت تبدأ أوالً على حنو روتيين يف جلنة وثائق التفويض املؤلفة من تسعة أعضاء،
أما ما خيص املمثل الدائم فهو ال حيتاج إىل تقدمي أوراق تفويض جديدة يف كل مرة حيضر اجتماع،
ولكن ما خيص املمثلني غري الدائمني فقد تثار مسألة ما إذا كان ممثالً معيَّناً مفوضاً من احلكومة
القائمة فعالً يف السلطة؛ ويُبت يف هذه املسألة يف هناية املطاف بالتصويت باألغلبية يف اجلمعية.
وقد حددت املادة رقم  6من اتفاقية فيينا «لتمثيل الدول لدى املنظمات الدولية» لعام
 ،1975املوقعة يف فيينا بتأريخ  13آذار  ،1975وظائف البعثة وواجباهتا على النحو اآليت :9
1 .1تأمني متثيل الدولة املرسلة لدى املنظمة.
 2 .2تعزيز العالقة بني الدولة املرسلة و املنظمة.
 3 .3خوض املفاوضات والعمل يف إطارها.
4 .4االستعالم عن النشاطات يف املنظمة ورفع تقرير عنها إىل حكومة الدولة املرسلة.
 5 .5تأمني مشاركة الدولة املرسلة يف نشاطات املنظمة.
 6 .6محاية مصاحل الدولة املرسلة لدى املنظمة.
7 .7العمل على حتقيق أهداف ومبادئ املنظمة بالتعاون معها ويف إطارها.
9-https://treaties.un.org/doc/source/titles/arabic.pdf
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وأهم ما أكدت عليه االتفاقيات الدولية هو أن وظيفة املمثل الدائم تعين متثيالً ليس فقط
حلكومته إمنا لبلده بكامله ،يف وحدته وتنوعه؛ وهلذا السبب يفرتض بالسفري -حسب العرف
الدبلوماسي -أن يكون على استعداد دائم لتحمل كل ما جيري يف بلده ،وتقدمي الصورة األفضل
عن بلده يف اجملالس العامة واخلاصة؛ ألن رئيس البعثة هو دائماً املمثل لبلده.
ننتقل اآلن لدراسة مثالني قريبني ملا حصل عام  2003ومن دول عربية لندرس كيف تعامل
املمثل الدائم احملرتف مع حالة احتالل بلده من قبل قوة خارجية األوىل كانت حالة الكويت عام
 1990والثانية حالة ليبيا عام .2011
يف الساعة  2:30من فجر الثاين من آب  1990شرعت القوات العراقية باجتياح دولة
الكويت ،واشتبكت القوات العراقية مع القوات الكويتية يف خمتلف املناطق ،ومتكنت من تدمري
قوات احلرس األمريي املدافعة عن القصر األمريي واحتالله بعد أن فر األمري وويل العهد والوزراء
وكبار املسؤولني إىل السعودية .يف الساعة الثامنة من صباح اليوم نفسه أعلن التلفزيون الكوييت
الذي كانت حتتله القوات العراقية عن وقوع انقالب عسكري من ضباط كويتيني ضد حكم آل
الصباح بقيادة العقيد (عالء حسني علي جرب اخلفاجي) وأن قيادة االنقالب قد طلبت املساعدة
من القيادة العراقية اليت قررت االستجابة فورا  .الوضع على األرض يف الكويت يف الساعة الثامنة
من صباح يوم الثاين من آب  1990كان مشاهبا لوضع العراق يف يوم  9/4/2003كبلد حمتل،
فالقوات العسكرية األجنبية تسيطر على األرض ،وجمموعة تدعي متثيلها الشعب وتستقوي بالقوات
األجنبية ،واختفاء تام للقيادة واحلكومة ،وانقطاع االتصال بني الدولة والعامل اخلارجي .فكيف
تصرف املمثل الدائم لدولة الكويت يف حينها «حممد عبد اهلل أبو احلسن»؟
كان أول إجراء اختذه ممثل الكويت لدى األمم املتحدة هو التوجه حنو مقر البعثة الكويتية
لدى املنظمة الدولية متعمداً نشر اإلعالم الكويتية بصورة مبالغ فيها وطالباً االجتماع مع األمني
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العام للمنظمة الدولية يف حينها «خافيري برييز ديكويار» لتثبيت مركزه ممثالً حلكومة الكويت الشرعية
وقاطعاً الطريق على احملاوالت العراقية لدى األمم املتحدة العتباره فاقداً لألهلية ومستغالً تأخر العراق
يف إعالن تشكيل حكومة كويتية مؤقته حىت يوم  .4/8/1990كانت من نتائج اجتماع أبو احلسن
مع ديكويار صدور تصريح األمني العام بأنه يـَعُ ّد السفري الكوييت إىل املنظمة الدولية ،حممد عبد
اهلل أبو احلسن -هو مندوب الكويت -وهو الذي ميثل حكومة الكويت لدى األمم املتحدة ،وهو
ما تراضت عليه األُسرة الدولية؛ بذلك أهنى احملاوالت العراقية كافة للطعن يف شرعيته .10
شغل املمثل الدائم للكويت -وانطالقا من خربته الطويلة يف أروقة األمم املتحدة -منصبه
منذ عام  ،1981واستمر حىت 2003؛ لذلك كان يدرك أفضل من غريه أمهية جملس األمن
وإمكاناته من وجهة نظر تعبئة الرأي العام العاملي وتأسيس قاعدة حقوقية ضرورية الختاذ اخلطوات
ِ
الالحقة؛ لذلك وبعد انتهاء اجتماعه مع األمني العام توجه للتنسيق مع املندوب األمريكي لدى
جملس األمن لطلب عقد اجتماع طارئ جمللس األمن ملناقشة الوضع بني العراق والكويت.
بدأت جلسة جملس األمن الرمسية يف الساعة اخلامسة صباحاً تقريباً بتوقيت نيويورك وعند
هذه املرحلة جنح املمثل الدائم يف مهمته يف احلفاظ على الوضع القانوين لدولته لدى املنظمة الدولية،
إذ إنه على وفق قوانني هيئة األمم املتحدة دعوة ممثلي الكويت والعراق كطرفني معنيني مباشرة
باإلمجاع
باملشاركة يف اجللسة .اختتمت اجللسة يف الساعة السابعة صباحاً باختاذ القرار 660
ِ
صوت مع القرار  14عضواً وامتنع ممثل اليمن عن التصويت؛ بسبب عدم توافر تعليمات له من
حكومته حسب تصرحيه؛ وبالتايل حدد جملس األمن يف اليوم األول من األزمة موقفه منها وصاغ
مطالبه جتاه بغداد ،وكانت الفاعلية اليت بدا عليها جملس األمن تتناسب مع ديناميكية حركة املمثل
الدائم لدولة الكويت يف تثبيت وضع بالده كدولة صغرية وقعت ضحية عدوان سافر ومباشر ،ومل
يكن بوسعها مواجهة العدوان وواجهت خطر احتالل أراضيها بالكامل ،ووضع جملس األمن أمام
 -10الكسندر بيلونوغوف  « ،الكرملني وأزمة الكويت « موسكو  -دار أوملا بريس .2001
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مسؤوليته القانونية يف احملافظة على السلم واالمن الدوليني .11
بطبيعة احلال سيقول قائل :إن الكويت كانت مدعومة من قبل الواليات املتحدة األمريكية
وإن حتركاهتا تلك كانت مستندة إىل ذلك الدعم ،وهذا صحيح فاملهمة الرئيسة الثانية للممثل
الدائم ألي دولة لدى املنظمة الدولية حب العمل على حتقيق أهداف ومبادئ املنظمة بالتعاون
معها ويف إطارها؛ أي :إن عليه استغالل عالقاته داخل املنظمة خلدمة مصاحل دولته.
نأيت اآلن اىل املثال الثاين بشأن دور املمثل الدائم للدولة يف إدارة األحداث اليت هتم بالده
داخل أروقة املنظمة الدولية ،واملثال يتعلق بدور املمثل الدائم لليبيا يف األمم املتحدة «عبد الرمحن
شلقم» الذي شغل املنصب من عام  2009وحىت عام  .2011كانت الثورة الليبية قد اندلعت
ضد نظام العقيد القذايف ،وأصبح القتال مفتوحاً بني قوات الثوار اليت كانت تتخذ من مدينة بنغازي
مقراً هلا وبني قوات العقيد وعندما وصلت األحداث إىل أنه صار واضحاً أن قوات العقيد أصبحت
على مشارف بنغازي ،وأن قوات الثوار يف تراجع وأن األمم املتحدة ال ميكنها التدخل يف الشؤون
الداخلية لليبيا استناداً إىل الفقره  7من املادة الثانية من امليثاق ،وقوات االحتاد األورويب ال تريد
تكرار السيناريو األمريكي يف العراق؛ وهنا جاء دور املمثل الدائم لليبيا «عبد الرمحن شلقم» ونائبه
إبراهيم الدباشي يف إدارة األمور.
كان عبد الرمحن شلقم قد عاد مؤخراً إىل مقر عمله من زيارة أجراها للتباحث مع القذايف
يف طرابلس ،وطلب مقابلة األمني العام لألمم املتحدة «بان كي مون» ليبلغه بأنه خمول من العقيد
القذايف بالعمل على قرار دويل يصدر عن جملس األمن .كان ذلك مفاجأة مذهله لألمني العام
فلم يسبق أن طلبت دولة مثل هذا الطلب من األمني العام .وللتغلب على شكوكه اتصل «بان
كي مون» بالقذايف مباشرة للتأكد ،وكانت املفاجأة أن العقيد أكد له أن شلقم خمول من قبله يف
(11-https://undocs.org/ar/S/RES/660(1990
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ذلك .عمل شلقم بالتنسيق مع سوزان رايس ممثلة الواليات املتحدة يف وضع مسودة القرار ،شعر
ممثل روسيا لدى جملس األمن خبطورة القرار وحذر «شلقم» من خطورة ذلك؛ إال أن شلقم أبلغه
بأن تلك هي رغبة القذايف  .12وبالفعل صدر القرار  1973يف  17آذار  2011مبوافقة 10
دول وامتناع  5عن التصويت ،وهو القرار الذي فرض حظراً للطريان على القوات احلكومية الليبية
ومطالبة القذايف بإيقاف فوري للنزاع ووقف إطالق النار ،ويف حال رفض القذايف ذلك فسيُباح
ُ
لدول األمم املتحدة أن تنظم عمليات قصف -غري منطقة حظر الطريان-؛ لتدمري قوات القذايف،
ومحاية السكان منها .وبالفعل صدر القرار يوم  17آذار وبدأ القصف اجلوي ضد قوات القذايف
يوم  19من الشهر نفسه .اتضح بعد ذلك أن «شلقم» أقنع القذايف بأن من مصلحته صدور قرار
من جملس األمن لوقف العمليات العسكرية ،ويف الوقت نفسه خدع األمني العام بأن تلك هي رغبة
القذايف ليعلن بعد أن أكمل دوره يف خطاب ألقاه داخل جملس األمن بتأريخ  25/2/2011أنه
مل يعد ميثل نظام القذايف ،بل ميثل الشعب اللييب.
حاولت احلكومة الليبية تدارك الوضع بإرسال برقية من وزير اخلارجية اللييب يف حينها
«موسى كوسا» إىل األمني العام بتأريخ  27/2/2011بسحب اعتماد كل من «عبد الرمحن
شلقم» ،ونائبه «إبراهيم الدباشي» لدى األمم املتحدة ،ولكنها ارتكبت خطأً جوهرياً ،فبدالً من
تعيني أحد أفراد البعثة املوجودين أصالً يف نيويورك ،أو حىت أحد الرعايا الليبيني يف الواليات املتحدة
فقد أبلغت األمني العام بالربقية نفسه عن تعيني الدبلوماسي اللييب ،والرئيس السابق للدورة الـ64
للجمعية العامة لألمم املتحدة «علي عبد السالم تريكي» ليشغل منصب ممثل بالده لدى األمم
املتحدة ،وهو اختيار موفق كون للرتيكي اخلربة والعالقات اليت متكنه من التعامل مع التطورات
داخل املنظمة ،ولكن املشكلة أنه ال ميكنه من احلصول على تأشرية دخول إىل الواليات املتحدة؛
 -12حممود جربيل  ،قصة الثورة الليبية وما أصاهبا بعد انتصارها
. https://www.fateh-gaza.com/post/26586
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لعدم وجود سفارة أمريكية يف طرابلس يف حينها؛ لذلك مل يستطع تقدمي أوراق اعتماده.
حاولت احلكومة الليبية تدارك األمر مرة ثانية يف اخلامس من آذار من عام  2011بتعيني
الرئيس السابق للجمعية العامة لالمم املتحدة ووزير اخلارجية النيكارغوي السابق ميجول ديسكوتو
ممثالً للحكومة الليبية ىف األمم املتحدة .وبالفعل أرسلت حكومة نيكارغوا خطابا إىل أمني عام
األمم املتحدة «بان كي مون» إلبالغه بالتعيني .إال أن أوراق اعتماد ديسكوتو مل تصل من
طرابلس؛ ليصدر القرار  1973يف  17آذار دون اعرتاض لييب ،وليفتح اجملال أمام تدخل حلف
مشال األطلسي العسكري يف الثورة الليبية.
من هذين املثالني ندرك كيف ميكن أن يكون «املمثل الدائم» للدولة عنصراً فاعالً يف تقرير
مصري بالده .ونعود اآلن أىل ما قام به ممثل العراق الدائم لدى األمم املتحدة يف التاسع من نيسان
 .2003فبدالً من أن يذهب إىل مقر عمله وينتظر أي توجيهات خرج للصحفيني بكلماته الثالث
ليعلن انتهاء امللف العراقي كدولة « ،»Game is Overمعترباً أن مصري دولة بأكملها هو
عبارة عن لعبة ،وبدالً من أن جيتمع مع أعضاء البعثة ،ويؤكد أن انتهاء النظام ال يعين انتهاء الدولة،
وسحب أموال البعثة ووزعها على أعضاء البعثة دون غطاء قانوين هلذا الفعل .وبدالً من االستفادة
مما أعلنه األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان من أن الغزو خمالف مليثاق األمم املتحدة فقد اجتمع
به طالباً منه التوسط لدى األمريكان لتسهيل مغادرته إىل خارج الواليات املتحدة األمريكية وهو
ما كان يريده األمريكان واستفادوا منه؛ لتربير إنشاء سلطة االئتالف املؤقته وإعطائها غطاءً دولياً،
وهو ما حصل يف  22أيار  2003كوهنا أمراً واقعاً.
لقد أهنى املمثل الدائم جلمهورية العراق بقرار منه عمل املمثلية ،متناسياً أن اتفاقية فيينا لعام
 1975قد حددت إلنتهاء املهام الدبلوماسية للبعثات لدى املنظمات الدولية من خالل املادة 40
بالنص على “أن املهام الدبلوماسية تنتهي لدى قيام الدولة املرسلة بإخطار املنظمة بإنتهائها وإذا
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سحبت البعثة هنائياً أو مؤقتاً” ،وإن اتفاقية 1969أكدت على أن حقوق الدولة املضيفة والدولة
املرسلة والتزاماهتما ال تتأثر بعدم اعرتاف الدولة املضيفة ،بالدولة األخرى ،أو حبكومتها ،وال بعدم
وجود عالقات دبلوماسية أو قنصلية أو قطعها بينها.
مما تقدم نعرف كيف ميكن أن تُستغل بعض التصرفات العفوية من أجل الوصول إىل
الغايات ،وكيف ميكن النعدام اخلربة أن تكون قاتلة حبيث متحي دولة بأكملها وحتوهلا من عنصر
فاعل يف اجملتمع الدويل إىل جمرد إقليم حباجة إىل محاية خارجية .وقد يبدو أن هذا املوضوع أصبح
التحول يف موقف
من التأريخ ،ولكن جيب على األجيال القادمة دراسته وحتليله ملعرفة أسباب ّ
املنظمة الدولية ،وكيف ميكن خلطأ شخصي أن يكون كارثياً على مصري الدول .جيب أن ندرك أن
دبلوماسية املنظمات الدولية أصبحت يف الوقت احلايل واحدة من األشكال األكثر شيوعاً وانتشاراً
على الساحة الدولية ،وأهنا تعد اخلاصية األكثر بروزاً للتطور املعاصر للعالقات الدولية ،ويف الوقت
نفسه ،أصبحت واحدة من أهم منابر تطوير العالقات الدولية واإلقليمية يف خمتلف جماالت التعاون
االقتصادي ،ونزع السالح ،والتنظيم الدويل ،وحقوق املرأة ،والطفل ،والبيئة ،وغري ذلك ،قد حتققت
أصالً من طريق املنظمات الدولية ،والسيما األمم املتحدة ومنظماهتا املتخصصة؛ لذلك جيب أن
يكون اختيار العاملني يف هذا اجملال خاضعاً ألعلى درجات الكفاءة والقدرة.
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