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ناجي صبري الحديثي

*

ماذا فعل العراق لدرء خطر الحرب؟

في هذه الشهادة يقدم وزير خارجية العراق األسبق ناجي صبري الحديثي معايشته لتفاصيل
الحملة التي قادتها الواليات المتحدة ضد العراق منذ  ،1990 /8/2والتدابير التي اتخذها العراق
ف���ي الفت���رة بي���ن آذار /م���ارس  1991وآذار /م���ارس  2003لتجن���ب ح���رب ثاني���ة بدأ يتض���ح أنها على
الطري���ق .تقول ه���ذه الش���هادة إن الواليات المتح���دة األميركية بدأت تحضيراتها لش���ن حرب
أخ���رى على العراق منذ اليوم الثاني لوقف الحرب الش���املة األولى التي تس���بب فيها احتالل
الع���راق للكويت .تورد هذه الش���هادة تفاصيل اإلجراءات المتعس���فة التي هيأت الرأي العام
الغرب���ي لقبول ش���ن حرب أخرى على العراق عل���ى الرغم من التعاون الذي أبداه .كما تش���رح
ه���ذه الش���هادة كي���ف أن كثي��� ًرا من اإلج���راءات التي مورس���ت تحت غط���اء الش���رعية الدول ّية
هدفت باألساس إلى إفقار القطر العراقي وإضعافه وتدمير مجمل بُناه.
*

وزير خارج ّية العراق قبل االحتالل.
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منذ اليوم الثاين لوقف الحرب التي ش ّنتها أمريكا وحلفاؤها عىل
العراق من  1 /17حتّى  1991 /2 /28تحت شعار "إخراج العراق من
لحرب أخرى عىل العراق.
الكويت" ،بدأت الواليات املتحدة اإلعداد ٍ
كان العراق قد بدأ يعلن ،منذ  15شباط  /فرباير ،عن استعداده
لسحب ق ّواته من الكويت .ويف  2 /26بدأ إج�راءات االنسحاب.
ويف  27شباط  /فرباير ،أبلغ العراق األمم املتّحدة رسم ًّيا برشوعه
يف ذلك االنسحاب .وفضلاً عن ذلك ،أبلغها امتثاله الكامل لقرارات
مجلس األمن الثالثة؛ وهذه القرارات هي :القرار رقم  660يف  2آب /
أغسطس  1990الذي طالب العراق باالنسحاب من الكويت دون
ٍ
قيد أو رشط ،والقرار رقم  662يف  9آب  /أغسطس الذي ع ّد قرار
العراق يف  8آب  /أغسطس املتعلّق بض ّم الكويت جائ ًرا ،والقرار
رقم  674يف  29ترشين األول  /أكتوبر الذي ح ّمل العراق مسؤول ّيته
يف تعويض األرضار الناجمة عن احتالله الكويت .ث ّم إنّه أبلغ األمم
املتحدة استعداده إلطالق رساح أرسى الحرب مبارش ًة بعد وقف
إطالق النار .ومبا أ ّن العراق بدأ االنسحاب ،فقد أصبح القراران رقم
بقي من القرارات التي مل ميتثل لها من بني
 662و 674هام ّ
كل ما َ
رش التي أصدرها مجلس األمن بشأن األزمة قبل
القرارات االث َن ْي ع َ
الحرب.
ويف فجر يوم  28شباط  /فرباير ،1991أعلن الرئيس األمرييكّ عن
توقّف العمل ّيات القتال ّية ض ّد العراق .لك ّنه تجاهل انسحاب العراق
من الكويت  -وهو الهدف املعلن للحرب  -وتجاهل امتثاله لقراريْن
مه ّم نْي؛ أحدهام إلغاء ض ّم الكويت الذي يقتيض دفع التعويضات،
واآلخر استعداده إلطالق رساح األرسى .وح ّدد رشوطًا كثرية ليك
يتح ّول هذا التوقّف إىل ٍ
وقف إلطالق النار ،وج ّدد التهديد بش ّن
حرب جديدة عىل العراق يف املستقبل .ويف  2آذار  /مارس أصدر
ٍ
مجلس األمن قرا ًرا تحت رقم  686ت َعامل فيه مع وقف الحرب من
املنظور نفسه الذي تح ّدث به الرئيس األمرييكّ.
وأشار قرار مجلس األمن  686يف ديباجته  preambleإىل جميع
االثني عرش التي اتّخذها بشأن األزمة بني العراق والكويت
القرارات ْ
بد ًءا من قراره رقم  660يف الثاين من آب  /أغسطس  ،1990إىل قراره
رقم  687يف  03نيسان  /أبريل  ،1991قبل ش ّن الحرب عىل العراق.
ث ّم أشار إىل رسائل العراق إىل األمم املتحدة يف  27شباط  /فرباير،
بشأن امتثاله لجميع هذه القرارات ون ّيته إطالق رساح أرسى الحرب.
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كل ذلك ،وأكّد
لك ّن القرار يف فقراته العاملة  operativesتجاهل ّ
رش املذكورة ،وج ّدد مطالبته العراق
رسيان مفعول القرارات االث َن ْي ع َ
باالمتثال لها وبإطالق رساح األرسى وإعادة الكويتيّني ورعايا الدول
األخرى املحتجزين ،وبإرسال ممثّليه لالجتامع مع ق ّوات التحالف
ٍ
كل ما
ترتيبات عسكريّة لوقف أعامل القتال .لكن ،بعد ّ
لوضع
املجلس العراق بأن
حرب مد ّمرة شاملة ،طالب
تع ّرض له العراق من ٍ
ُ
يوقف "هجامتِه عىل هذه الق ّوات" .كام ناشد دول العامل التعاون مع
حكومة الكويت إلعادة إعامره ،بينام أغفل اإلشارة إىل الدمار الشامل
الذي لحق بالعراق.

والقصد من وراء ذلك واضح ،وهو تجميد الحرب مؤقتًا وإبقاء حالة
التهديد بها قامئة ريثام ينتهي صوغ قرا ٍر جديد يعبرّ فيه مجلس
ٍ
رشوط عىل الدولة
األمن عماّ تريد الدولة املنترصة أن تفرضه من
املهزومة ،وتحديد اإلطار الدو ّيل لعمل ّية إنهاك العراق دول ًة وشع ًبا،
واستنزاف قدراتهام ومواردهام البرشيّة واالقتصاديّة والعسكريّة
متهي ًدا للغزو الشامل بعد أكرث من َع ٍ
قد من الزمان.
وبعد صدور القرار رقم  ،686بدأ العراق عىل الفور تنفيذ التزاماته
تجاهه ،من ذلك أ ّن وف ًدا عسكريًّا عراق ًّيا عقد اجتام ًعا يوم  3آذار /
مارس  ،1991مع ٍ
عسكري من ق ّوات التحالف عىل الحدود
وفد
ّ
العراقيّة الكويتيّة ،حيث ات ّفقا عىل ترتيبات الفصل بني الق ّوات
وتبادل األرسى واإلبالغ عن خرائط األلغام .ويف يوم  5آذار  /مارس،
أعلن العراق إلغاء جميع القرارات واإلجراءات التي ات ّخذها منذ
 2آب  /أغسطس  1990بشأن اجتياح الكويت .ويف اليوم ِ
نفسه،
أبلغ العراق األمم املتّحدة البدء يف إعادة املمتلكات الكويتيّة التي
بحوزته .وبهذه اإلجراءات يكون العراق قد أكّد امتثاله لقرارات
مجلس األمن املتعلّقة به.

نصوص وشهادات
ماذا فعل العراق لدرء خطر الحرب؟

إالّ أ ّن الواليات املتّحدة التي ح ّولت مجلس األمن يف البيئة الدول ّية
الجديدة إىل أدا ٍة لخدمة مرشوعها اإلمرباطوري للهيمنة عىل العامل،
مبا يف ذلك تنفيذ مخطّطها الحريب ض ّد العراق ،كانت ت ُبيِّت النيّة
لقرا ٍر ِ
خط ٍر هو القرار رقم  687يف  3نيسان  /أبريل  ،1991وهو
يُ َع ّد أطول قرا ٍر يف تاريخ األمم املتّحدة .ويتك ّون هذا القرار  -امل ُدرج
ضمن الفصل السابع  -من ديباجة ض ّمت  26فقرة ،تليها  33فقرة
عاملة موزّعة عىل تسعة أقسام؛ أه ّمها تخطيط الحدود بني العراق
والكويت ،وإلزام العراق  -تحت إرش ٍ
اف دو ّيل  -تدمري جميع ما
بحوزته من أسلحة دما ٍر شامل مزعومة ،إضاف ًة إىل الصواريخ التي
يزيد مداها عن  150كيلوم ًرتا ،وإلزامه إعادة ممتلكات الكويت
ورعاياها ورعايا الدول األخرى أيضً ا ،وتشكيل لجنة تعويضات تفصل
يف املطالبات بتعويضات الحرب .أ ّما نظام العقوبات الذي زال
مس ّوغه بانسحاب العراق من الكويت امتثالاً للقرار رقم  660سنة
ٍ
بهدف جديد هو ضامن قبول العراق نبذ
 ،1990فقد صار مرتبطًا
اإلرهاب ،وتدمري أسلحته املذكورة بنفسه عن رضً ا ،وبإرشاف مجلس
لتنص عىل أ ّن وقف إطالق النار يف
األمن .وجاءت الفقرة رقم ّ 33
الحرب عىل العراق مرته ٌن مبوافقة العراق خط ًّيا عىل األحكام الواردة
يف هذا القرار.
ٍ
وصف للقرار ،قال السيد رالف زاكلني مساعد األمني العا ّم
ويف أبلغ
املساعد لألمم املتحدة للشؤون القانونية يف ندو ٍة قانونيّة ُعقدت يف
باريس عام " :1991هذا القرار [ ]...وثيقة تاريخية ال سابقة لها يف
فرض
تاريخ األمم املتحدة [ ]...وهو يف أهدافه ومطالبه معاهدة َ
مبوجبها املنترص عىل املنهزم سلسل ًة من االلتزامات الباهظة التي
تضمـَن قبول العراق بها لكونها مفروضة مبوجب الفصل السابع
ومرتبطة باستمرار العقوبات" .وأضاف السيد زاكلني" :إ ّن القرار رقم
 ]...[ 687ال سابق له من ع ّدة جوانب :إنّه أ ّول قرار ف َر َض تخطيطًا
للحدود ،كام أ ّن مهمة املراقبة هي األوىل التي تنشأ يف إطار الفصل
السابع دون أن ترتبط برضا الدول لنرشها ،وهو أ ّول قرار فرض تدمري
أسلحة بلد ،كام أنه األ ّول من حيث إنشاء صندوق للتعويضات
يـُم َّول من إيرادات البلد املنهزم [ ]...وأ ّما من الناحية السياسيّة فإ ّن
القرار فرض عىل األمم املتّحدة مسؤول ّية ال ميكن تح ّملها" .وقد أبلغ
العراق األمم املتحدة يوم  6نيسان  /أبريل ،أنّه "يجد نفسه أمام
خيا ٍر واحد ،ال غري ،وهو القبول بالقرار".
أصبح العراق يواجه تهدي ًدا جديًّا بالحرب ،يف الوقت الذي مازال
يعاين فيه من اآلثار الكارث ّية للحرب التي رضبت فيها الق ّوات
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املتحالفة بقيادة الواليات املتحدة املدن واألرايض العراق ّية بأكرث
من  88ألف ط ّن من املتف ّجرات من بينها أكرث من ثالثة آالف ط ّن
من قذائف اليورانيوم املنضّ ب ذات اإلشعاعات الشديدة والقدرات
الس ّمية الهائلة ،ومبا يعادل سبع قنابل نوويّة من تلك التي رضبت
بها الواليات املتّحدة اليابان يف الحرب العامليّة الثانية .لقد أصاب
جمي َع مرافق الحياة الحديثة تدم ٌري هائل نتيجة القصف املتع ّمد
كل األرايض
الذي قامت به الق ّوات األمريكيّة وحلفاؤها يف مهاجمة ّ
العراق ّية.
ولبيان حجم هذا الدمار ،يكفي أن نشري إىل الخالصة التي خرجت
بها بعثة األمم املتحدة لتقصيِّ األوضاع اإلنسانيّة برئاسة السيد ماري
أهتساري األمني املساعد بعد زيارة العراق من  10إىل  17آذار/
مارس .فقد قالت البعثة" :إ ّن النزاع الذي حدث مؤ ّخ ًرا يـُشبه أحداث
يوم القيامة من جهة آثاره يف الهياكل األساس ّية االقتصاديّة التي كانت
تع ّد حتّى شهر كانون الثاين /يناير  1991مجتم ًعا حرضيًّا يعتمد
"امل َ ْك َننة" إىل ح ٍّد بعيد .أ ّما اآلن ،فإ ّن معظم الوسائل الداعمة للحياة
الحديثة قد ُد ّمرت أو أصبحت هزيلة .لقد أعيد العراق إىل عرص
وسيظل كذلك فرت ًة من الزمن ."...وينبغي
ّ
ما قبل الثورة الصناع ّية
اإلشارة هنا إىل وصف األمني العا ّم األسبق برييز ديكويار هذه الحرب
بأ ّن األمم املتحدة ال دو َر لها فيها وأنّها ليست حربها.
بكل
وإ ّن هذا التدمري الكار ّيث الذي ألحقته الق ّوات األمريك ّية وحلفاؤها ّ
مرافق الحياة يف العراق قد حدث يف ٍ
وقت كان فيه العراق وشعبه ال
ٍ
عقوبات فرضها مجلس األمن بالقرار رقم
يزاالن يرزحان تحت نظام
 661الذي صاغته الواليات املتّحدة ورعتْه يف يوم  6آب  /أغسطس
 .1990لقد فُرض عىل العراق هذا القرار الذي وصفه مسؤول أمرييكّ
بأنّه "األقىس واألكرث شموليّ ًة يف التاريخ" ،ولقد كان حصا ًرا كاملاً عىل
جميع قطاعات الحياة والعمل والخدمات .وكان االستثناء الوحيد
لإلمدادات الطبيّة والغذائيّة ،لك ّنه كان عديم الجدوى الفتقار الدولة
للامل الالزم لرشائها بعد وقف صادراتها وتجميد ودائعها يف الخارج.
كل هذا ،كان عىل العراق أن يصارع عىل جبهتني :األوىل،
ويف ضوء ّ
أن يعمل عىل تنفيذ املتطلّبات الباهظة للقرار  687لد ْرء مخاطر
حرب مد ّمرة جديدة؛ والثانية ،أن يسعى يف الوقت ِ
نفسه لتنفيذ
ٍ
الوطني
هذه املتطلبات لتج ّنب األرضار الجسيمة التي تستهدف أمنه
ّ
ظل الحصار،
ومصالح شعبه ،ولتأمني الرشوط الرضوريّة للحياة يف ّ
وإلعادة الحياة إىل الخدمات الرضوريّة املد ّمرة من جه ٍة أخرى .ويف
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ما يأيت ،نورد اإلجراءات التي اتّخذها العراق لتنفيذ هذه املتطلبات  ،687وكان يكتفي باإلشارة إىل وجوب احرتام سيادة الكويت
السيايس.
والعراق وسالمتهام اإلقليميّة واستقاللهام
حرب جديدة.
لد ْرء مخاطر ٍ
ّ

ترسيم الحدود
تعامل مجلس األمن مع مسألة الحدود مبوجب الفصل
السابع مس ّجلاً بذلك سابقة غري معروفة .فصالح ّياته ووظائفه
الحق يف فرض عمليّة تعيني الحدود بني الدول .إذ
ال متنحه
ّ
يل ،إ ّما لقاعدة
تخضع هذه املسألة ،مبوجب القانون ال��دو ّ
االت ّفاق بني الدول املعنيَّة بذلك ِ
نفسها وإ ّما ملحكمة العدل
الدول ّية .ويبدو أنّ الواليات املتحدة قد انتبهت ،أو نـُبـِّهت يف
ٍ
وقت متأخّر ،إىل هذه الثغرة القانون ّية ،ما دعاها إىل السعي
لتداركها من خالل قيام حليفتها بريطانيا ،وذلك بتزويد
مجلس األمن يوم  28آذار  /مارس بخرائطَ للحدود العراق ّية
 الكويت ّية أع ّدتها دائرة املساحة العسكريّة الربيطان ّية التياستندت يف رسم الحدود إىل ما سبق أن فرضته بريطانيا أيّام
هيمنتها عىل العراق ،وقد ات ّضح ذلك يف رسالتني تبادلهام رئيس
ين مع حاكم الكويت سنة  ،1932وتك ّرر يف
الوزراء الربيطا ّ
محرض مباحثات رئيسيَ وزراء البلدين يف  .1963 /11 /4وكان
ٍ
هدف أمريكا آنذاك توفري
فني تستند إليه يف زعمها أنّ
أساس ّ
املجلس ال يخطّط الحدود بني البلدين ،بل يساعدهام بصور ٍة
تقن ّية لتنفيذ ما سبق أن ات ّفقا عليه .ومن هنا ،طلب املجلس
من العراق أن يحرتم املحرض املذكور ،وطلب من األمني العا ّم
أن يساعد يف تخطيط الحدود مستعي ًنا بالخرائط الربيطان ّية.
أي
والجدير بالذكر أنّ كلاًّ من الكويت والعراق مل يشريا يف ّ
بقي هذا املحرض
مناسبة سابقة إىل ذلك املحرض .ففي العراق َ
ين بسبب بعض النقائص يف إجراءاته
من دون تفعيلٍ قانو ّ
الدستوريّة التي كان ينبغي أن ت ُستكمل يك تص ِّدق عليه
السلطة الترشيعية ورئيس الجمهوريّة .أ ّما الكويت ،فكانت
دامئًا تشري إىل الحدود التي وقفت عندها ق ّوات األمن العرب ّية
عندما أرسلتها جامعة الدول العربيّة عام  1961إث َر مطالبة
العراق بإعادة الكويت ،بل إنّ
مجلس األمن َ
َ
نفسه مل يُشرِ ْ
أي قرا ٍر من قراراته
إىل هذا املحرض وال إىل مسألة الحدود يف ِّ
األربعة عرش التي أصدرها بشأن الحالة بني العراق والكويت
منذ بدء األزمة يف  2آب  /أغسطس  1990قبل القرار رقم

ٍ
التفاف واضح من
وهكذا فإ ّن مسألة ترسيم الحدود انطوت عىل
ٍ
وانتهاك للفقرة
مجلس األمن عىل القانون الدو ّيل وتجاو ٍز لصالح ّياته،
الثالثة من ديباجة القرار ِ
نصت عىل احرتام سيادة العراق
نفسه التي ّ
السيايس .وعىل الرغم من اعرتاض العراق
وسالمته اإلقليم ّية واستقالله
ّ
عىل هذا التو ّجه للمجلس وعىل إجراءات اللجنة املشكّلة ،فإ ّن املجلس
أساسا عىل
تجاهل رأي العراق وفرض نتائج عمل اللجنة التي قامت ً
والكويتي ،وذلك يف قرا ٍر أُ ِ
صدر ضمن الفصل
التص ّورين الربيطا ّين
ّ
السابع تحت رقم  ،833يف  ،1993 /6 /28ف ُرسمت مبقتضاه الحدود
العراق ّية الكويت ّية؛ ألنّه مل يكن للعراق إلاّ املوافقة عليه ،يف /11 /10
 ،1994بعد أن وافق عىل القرار رقم  687الذي استند إليه ،وقد كان
ذلك ضمن مساعيه لد ْرء احتامالت الحرب املد ّمرة من جديد.

إعادة الكويتيّين ورعايا الدول األخرى
امتثالاً للقرار  686يف  2آذار  /مارس بالتنسيق مع اللجنة الدوليّة
للصليب األحمر ،كان العراق قد أعاد جمي َع األرسى من رعايا الكويت
والدول األخرى .وامتثالاً للقرار  ،687واصل التعاون مع اللجنة .وحرض
اجتامعات تحت رعايتها مع ممثّيل الكويت والسعودية منذ يوم 7
كل رعايا
آذار  /مارس .وبحلول عام  ،1994أعلن العراق عن إعادة ّ
الكويت والدول األخرى ،وألزم نفسه البحث ،وفق األساليب املهنية
املتّبعة ،عن املفقودين مؤكّ ًدا الطابع اإلنسا ّين البحت للمسألة ،رافضً ا
تسييسها.

إعادة الممتلكات الكويتيّة
كان العراق قد أعلن منذ الخامس من آذار  /مارس عن استعداده
إلعادة هذه املمتلكات وواصل ذلك بعد صدور القرار  .687وبدأ يف
منسق األمم املتحدة
شهر آذار  /مارس يف إعادتها مبوجب ات ّفاق مع ّ
املختص ،عىل األسبقيات التي تح ّددها الكويت .وبحلول  ،1994أعلن
ّ
أي
العراق عن إعادة جميع املمتلكات التي بحوزته وألزم نفسه إعادة ّ
الكويتي يف آذار /
موا ّد يعرث عليها مستقبلاً  .ث ّم قام بإعادة األرشيف
ّ
مارس عام .2002
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نبذ اإلرهاب
تنفيذًا للفقرة ( )32من القرار  ،)1991( 687أرسل وزير خارجية
العراق رسال ًة بتاريخ  11حزيران  /يونيو  1991إىل رئيس مجلس
األمن أكّد فيها موقف العراق الثابت القائم عىل نبذ جميع أنواع
اإلرهاب الدو ّيل.

حق الدفاع عن نفسه تجاه هذه املطالبات من
العراق امل ّدع َـى عليه ّ
خالل حرمانه من عضويّة اللجنة حي ًنا ،وعدم إتاحة الوقت الكايف له
الحق حي ًنا آخر ،وعدم متكينه من االطّالع عىل أوليّات
ملامرسة هذا ّ
السحب من أمواله املج ّمدة لتغطية
املطالبات م ّرة ،ومنعه من ّ
ومكاتب قانون ّية
نفقات حضور املرافعات م ّر ًة ثانية ،وتوكيل خرباء
َ
متخصصة م ّر ًة ثالثة.
ّ

التعويضات
ق ّرر مجلس األمن يف الفقرة ( )16من القرار  687تأسيس لجنة
سابق
تعويضات عن خسائر الحرب تحت إرشافه وإدارته يف خطو ٍة ال َ
لها يف القانون الدو ّيل ،معارضة للمامرسات الدول ّية املتّبعة يف تسوية
املطالبات بني الدول املستقلّة التي تستند إىل مبدأ املساواة بينها،
الخاص بالتعويضات .فقد
وتعكس الطبيعة الرضائ ّية للنظام القانو ّين
ّ
منح مجلس األمن نفسه  -وهو هيئة سياس ّية  -مبوجب هذا القرار
وظيفة قضائيّة للفصل يف املطالبات ،وأنشأ لجن ًة لهذا الغرض من
دون تخويل من امليثاق .واعرتض العراق عىل طريقة تأسيس اللجنة
وقواعد إجراءاتها التي كانت يف مجملها تنفيذًا ألجندة سياسيّة
للواليات املتّحدة التي مل تُخ ِ
ْف مسؤول ّيتها املتمثّلة يف تصميم هذه
اآلل ّية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع حليفتها بريطانيا.
وكان العراق قد أعلن يف  27شباط  /فرباير  1991قبوله مببدأ
املسؤوليّة التي تلزمه دفع التعويضات .وج ّدد قبوله بذلك يف إطار
قبوله بالقرار  .687وشهدت قرارات اللجنة مثالاً صارخًا عىل الرغبة
االنتقام ّية الجامحة لدى الدولتني املهيمنتني يف مجلس األمن يف إنهاك
اقي ،وإلحاق أكرب رض ٍر ممكن
الدولة العراقيّة ،وإفقار املجتمع العر ّ
به إىل ح ٍّد يُعجزه عن إعادة بناء مرافق الحياة التي د ّمرتها الحرب
وفضائح ،وانتهاكًا
وآثار الحصار .كام شهدت تلك القرارات فظائ َع
َ
للقواعد القانون ّية املعروفة مثل الحكم بأكرث مماّ يطلبه امل ّدعي .ويف
سياق املعايري املزدوجة وانتهاك مبادئ املساواة بني الدول (الفقرة 1
من املا ّدة األوىل من ميثاق األمم املتحدة) ومبادئ العدل والقانون
حل املنازعات (الفقرة  1من املادة الثانية من امليثاق)َ ،ح َر َم
الدو ّيل يف ّ
أي مطالبة بالتعويض
القرار يف الفقرة  29العراق ورعاياه من تقديم ّ
عن األرضار الهائلة التي ألحقتها الحرب والحصار ببنية العراق
األساسية وباملاليني من رعاياه ،كام ض ّيقت لجنة التعويضات عىل

نزع السالح
كانت متطلبات نزع أسلحة العراق الواردة يف القرار األكرث خطور ًة
وتعقي ًدا مقارن ًة بجميع املتطلبات الصعبة التي جاء بها القرار 687
رشع األمرييكّ دوام الحصار أو تخفيفه أو رفعه.
الذي ربط به امل ّ
أساسا مبوجب القرار  661يف  6آب  /أغسطس
وهذا الحصار فُرض ً
 1990لضامن انسحاب العراق من الكويت .وبعد االنسحاب نسخ
ٍ
بهدف آخ َر هو ضامن التخلص مام
مجلس األمن هدف االنسحاب
أسامه "أسلحة الدمار الشامل العراق ّية" .وكان عىل العراق يف إطار
قبوله امل ُتـَّصف باإلذعان للقرار أن ينفّذ ما تطلبه الهيئة التي شكّلها
الخاصة أونسكوم ،إضاف ًة إىل
مجلس األمن لهذا الغرض باسم اللجنة
ّ
ما تطلبه الوكالة الدول ّية للطاقة الذ ّرية ،وأن يثبت لهام أنّه قد فعل
ذلك بشهادتهام.
وكان رضا املجلس عن امتثال العراق ملتطلبات القرار  687من رضا
الهيئتني ،وثبت أ ّن ذلك ،من الناحية العمل ّية ،يُ َع ّد مستحيلاً أل ّن
املجلس اعتمد يف الحكم عىل تنفيذ العراق التزاماتِه قواع َد مناقضة
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كل الترشيعات القانون ّية عىل قاعدة
لألعراف القانون ّية .فبينام تسري ّ
"املتّهم بريء حتّى ت َــثب ُـت إدانته" ،وأ ّن امل ّدعي هو املسؤول عن
أي إ ّن البيّنة عىل من ا ّدعى ،فإ ّن اآلليّة التي اعتمدها
أعباء اإلثبات ْ
املجلس تقوم عىل أساس أ ّن العراق املتّهم بحيازة أسلحة محظورة
وإخفائها م ُـدان حتّى ي ُــثبـِت هو نفسه ،بدلاً من الجهة امل ّدعية،
أنّه قد تخلّص منها ،وحتى يقتنع بذلك مجلس األمن الذي أخضعته
أمريكا لتأثريها منذ أواخر الثامنينيات .وبالطبع ،فإ ّن قناعة مجلس
األمن من قناعة ِف َرق التفتيش الخاضعة لسيطرة األجهزة األمريك ّية
والربيطانيّة .وهكذا فإ ّن الحـَكـَم يف هذا الشأن هو الخصم نفسه.
ومن املفارقات يف هذا الشأن أ ّن املطالبات املو ّجهة إىل العراق الهادفة
إىل تدمري أسلحة الدمار الشامل تـَب ًعا للقرار الذي زعم أنّها بحوزته،
واملطالبات املو ّجهة إليه أيضً ا من أجل تدمري صواريخه البالست ّية
التي يزيد مداها عىل  150كيلومرتًا ،قد جاءت بصيغ ٍة إلزام ّية مح ّددة
رشع األمرييكّ يف القرار ،من باب
هي" :املجلس يق ّرر ،"...بينام َوضع امل ّ
"رفع العتب" ،الفقرة رقم  14التي أشار فيها إىل املطالبة املستم ّرة
للدول العرب ّية وغريها بنزع األسلحة النوويّة التي بحوزة إرسائيل
إشار ًة ُمبهمة وغري ملزمة وغري مح ّددة ،بصيغة" :يالحظ املجلس."...
وابتغا ًء لد ْرء خطر التهديد بالحرب املد ّمرة ورفع الحصار الخانق  -أو
األقل تخفيفه  -بذلت الجهات العراق ّية مجهو ًدا ج ّبا ًرا لتنفيذ
عىل ّ
متطلبات نزع السالح الواردة يف ذلك القرار .فمن جه ٍة ،أكّد العراق
الخاص
ملجلس األمن التزاماته املتعلّقة بربوتوكول جنيف عام ،1925
ّ
بحظر استخدام الغازات الخانقة والسا ّمة ووسائل الحرب الجرثوم ّية.
ومن جه ٍة أخرى ،ص ّدق ،عام  1972عىل اتفاق ّية حظر األسلحة
الجرثوميّة (البيولوجيّة) والسا ّمة.
وبارش العراق إجراءاتِه العمليّة لتنفيذ متطلبات القرار قبَيْل وصول
املختصة بتدمري مخزوناته من
الخاصة؛ فقامت أجهزته
ِف َرق اللجنة
ّ
ّ
البيولوجي الذي كان
الصواريخ املحظورة وتدمري مك ّونات الربنامج
ّ
يف طور األبحاث .وكانت هذه األجهزة تأمل أن تقلّل بذلك من
وقت تنفيذ املتطلّبات ومن الوقت املطلوب لرفع الحصار عنه .لك ّن
الجهات األمريك ّية والربيطان ّية املهيمنة عىل ِف َرق التفتيش الدول ّية
وأنشطتها يف العراق ،استغلّت األمر إلطالة أمد التفتيش واختالق
خصوصا
ذرائ َع شتّى زاعم ًة أ ّن العراق يُخفي أسلح ًة وموا َّد محظورة،
ً
أ ّن األجهزة العراق ّية مل تقم بتوثيق عمل ّية التدمري .فكان عىل العراق

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

أن يثبت باألدلّة املاديّة ،من جديد ،ما د ّمره نو ًعا وكماًّ مماّ أبقى هذه
املشكلة حتّى بدايات عام .2003
وإىل جانب تلبية مطالب ِف َرق التفتيش والتعاون معها يف تدمري
األسلحة واملوا ّد املحظورة وإزالتها ،امتثل العراق لقرارات مجلس
األمن،
وخصوصا القرار  715سنة  1991املتعلّق باستحداث نظامٍ
ً
املؤسسات العراقيّة والقرار  1051سنة  1996الستحداث
ملراقبة ّ
آل ّية ملراقبة االسترياد .وقد التبست العالقات بني األجهزة العراق ّية
ٍ
ازي الذي ات ّبعه
و ِف َرق الهيئتني
بأزمات متواصلة بسبب النهج االستفز ّ
املفتشون األمريك ّيون والربيطان ّيون عىل وجه الخصوص وتع ّمدهم
اختالق األزمات ،وقيامهم بأعام ٍل تجسسيّة عىل أمن العراق وأمن
القيادة واتصاالتها ،وبسبب تغيري ِف َرق التفتيش قواعد العمل
باستمرار ،وذلك بإخضاع املزيد من املرافق العراقيّة للتفتيش والرقابة
بد ًءا من سنة  1996إىل نهاية سنة  ،1998واإلرصار عىل تفتيش
املواقع العسكريّة واألمنيّة وقصور الضيافة واملكاتب الرئاسيّة .وقد
الخاصة بتلر لتأزيم العالقة بالعراق وتوفري
سعى رئيس اللجنة
ّ
ٍ
اعتداءات عسكريّة واسعة
األعذار للواليات املتحدة وبريطانيا لش ّن
رصفاته االستفزازيّة الخارجة عن وظيفته الدول ّية،
ّ
ضده .ومن أمثلة ت ّ
ترصيحه لجريدة نيويورك تاميز يف  1998/1/27بأ ّن العراق ميتلك
أسلحة جرثوميّة بكميّ ٍ
ات تكفي إلبادة تل أبيب ،وأنّه يؤيّد توسيع
مناطق حظر الطريان.

ويف أواخر عام  1998أرسل بتلر تقري ًرا ،قبل رفعه إىل مجلس
األمن ،إىل الرئيس األمرييكّ كلننت يقول فيه إ ّن العراق ال يتعاون
يف تنفيذ مهامت التفتيش .ث ّم إ ّن بتلر أمر بسحب جميع مفتّيش
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األمم املتحدة من العراق .وبعد ذلك بيومني ،ش ّنت الق ّوات
األمريك ّية والربيطان ّية عدوانًا واسع النطاق قصفت فيه بغداد
مبئات الصواريخ والقنابل .ومن نتائج هذا العدوان تنامي إحساس
العراق ّيني بخيبة األمل وبعدم جدوى التعاون مع ِف َرق التفتيش.
ويف األمم املتحدة ارتفعت األصوات استنكا ًرا الستفزازت اللجنة
وتجسس فرقها عىل ات ّصاالت القيادة العراق ّية ،وتح ّركاتها
الخاصة،
ّ
ّ
لحساب الواليات املتحدة .وشكّلت لجنة ترأّسها السفري الربازييل
كل جوانب األزمة بني العراق ومجلس األمن .إالّ
أموريم ملراجعة ّ
أ ّن املجلس تجاهل ذلك ،وأصدر يف  17كانون األ ّول  /ديسمرب
 1999قرا ًرا رقم  1284تحت الفصل السابع وأعاد تشكيل اللجنة
باسمٍ جديد هو "أمنوفيك" صا ًّدا بذلك عن ُس ُبل املنافذ الض ّيقة
املتاحة للعراق يف القرار رقم  687عام  .1991وقد رفض ثالثة
أعضاء دامئني املوافقة عليه ،ورفضت ماليزيا ذلك أيضً ا .أ ّما العراق،
فرفض التعامل معه إلحساسه باملرارة ،وبإمعان املجلس يف تجاهل
حقوقه ومعاناة شعبه ،ولذلك رفض عودة املفتّشني إىل العراق.
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إللزام الدول التي تحتفظ بأموا ٍل مج ّمدة للعراق بتحويلها إىل حساب
ونص ذلك القرار عىل استقطاع
الضامن املعلق ّ .Escrow Account
 %30من أموال العراق لسداد مبالغ التعويضات وسداد تكاليف عمل
وكاالت األمم املتحدة.
ويف  14نيسان  /أبريل عام  ،1995تب ّنى مجلس األمن القرار 986
الذي سمح مبوجبه للعراق ببيع ك ّمية من نفطه بقيمة مليار دوالر
كل ثالثة أشهر لتمويل مشرتيات البضائع اإلنسانية ،ولتسديد
أمرييكّ ّ
التعويضات وتغطية تكاليف وكاالت األمم املتحدة وأنشطتها يف
العراق .وقد أُطلق عىل ما استحدثه القرار اسم برنامج "النفط مقابل
الغذاء" ،لخداع الرأي العا ّم بأن ّـه برنامج إنسا ّين .فكأ ّن األمم املتحدة
الخاصة أو من ت ّربعات دو ٍل
تتولىّ إغاثة شعب العراق من ميزانيّتها
ّ
أخرى ،بينام يُـ َمـ َّول الربنامج بأكمله  -يف الحقيقة  -من ثروة العراق،
بل إنـّه قد فُرض عليه متويل األمم املتحدة أيضً ا.

البرنامج اإلنساني
بعد بعثة األمم املتحدة التي ترأّسها األمني العا ّم املساعد لألمم
املتحدة ماريت أهتساري إىل العراق ،زارت هذا البلد بعثاتٌ أخرى
وتعالت يف العامل أص��واتٌ تستنكر معاناة شعب العراق بسبب
الحصار وآثار الحرب .وكان مجلس األمن يبحث عن وسيل ٍة لتمويل
وكاالتها وهيئاتها التفتيش ّية وغريها يف العراق ،لذلك أصدر سنة
 1991القراريْن  706و 712اللذين يسمحان للعراق بتصدير ك ّم ٍ
يات
من نفطه لسداد تكاليف وكاالت األمم املتحدة وهيئاتها ومطالبات
التعويض ،ورشاء موا ّد غذائيّة ودوائيّة .وقد رفض العراق التعامل مع
السيادي يف السيطرة عىل
متس من حقّه
ّ
تلك الوكاالت والهيئات ألنّها ّ
موارده الطبيعية من ناحية ،وملراهنته عىل اجتناء بعض املكاسب من
فلعل هذا األمر يؤ ّدي
تلبيته متطلّبات القرار  687من ناحي ٍة أخرىّ ،
إىل رفع الحصار عنه.
وكان العراق قد سعى السترياد بعض املوا ّد الغذائية مبا لديه من أموا ٍل
مج ّمدة يف الخارج .غري أ ّن الواليات املتحدة انتبهت لذلك فسعت
لس ّد هذا املنفذ عليه .ويف املقابل ،سعت لتسخري أمواله املج ّمدة
يف متويل وكاالتها وأنشطتها املفروضة عليه .من أجل ذلك ،أصدر
مجلس األمن القرار رقم  778يف  1992/10/2تحت الفصل السابع

وقد اضط ّر العراق للتعامل مع هذا القرار والتعاون ،يف تنفيذه ،مع
األمم املتحدة يف إطار مذكّرة تفاهم باعتبارها إجرا ًء مؤقتًا إىل حني
رفع الحصار .لك ّن الواليات املتحدة وبريطانيا سعتا لجعله أدا ًة أخرى
املخصص إلغاثة شعبه
الستنزاف موارد العراق ،وأفشلتا الجزء اليسري
ّ
من أمواله من خالل فرض آل ّي ٍ
والسامح لعمل ّيات
ات معقّدة وتعويق ّية ّ
الفساد والهدر بأن تنخر أموال العراق ،بعد أن تكون األمم املتحدة
قد اقتطعت منها عرشات املليارات لتمويل وكاالتها وتغطية نفقات
موظّفيها.
األميني العا ّم نْي املساعدين ،دنيس هاليداي
وقد دفعت هذه الحالة
نْ
العاملي
وهانز سبونيك ،والسيدة يوتا بريغهاردت ممثّلة برنامج الغذاء
ّ
التعسف والظلم اللذيْن انطوى
يف العراق ،لالستقالة احتجا ًجا عىل
ّ
عليهام هذا الربنامج.
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األزمة مع مجلس األمن
ومهمات التفتيش عن األسلحة
بعد العدوان األمرييكّ  -الربيطا ّين يف نهاية سنة  ،1998وتوقُّف العراق
عن التعامل مع ِف َرق التفتيش ،وبعد صدور القرار  1284يف نهاية
سنة  ،1999وتب ُّدد األمل يف رفع الحصار ووقف االعتداءات األمريك ّية
الشعبي
 الربيطانيّة اليومية املتواصلة منذ سنة  ،1991كان املزاجّ
والرسمي يحمل مرار ًة شديدة ناجمة عن التعامل مع مجلس األمن
ّ
الرئيس
ومع هيئات التفتيش .ويف هذه الفرتة تسلّم اإلدار َة األمريكيّة
ُ
جورج بوش االبن ومؤيّدوه املحافظون الجدد ذ ُوو امليول املتط ّرفة
واالرتباطات اإلرسائيليّة املعلَنة .ومع هذا التغيري تصاعدت مساعي
اإلدارة الجديدة لفرض مرشوعها للهيمنة الكون ّية ،وع َّدت العراق أ ّول
أهدافها.

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

وقد ك ّررت الواليات املتحدة مساعيها عىل النهج ِ
نفسه؛ فق ّدمت
مرشوع قرا ٍر يف أوائل ترشين الثاين  /نوفمرب  .2002لك ّن قرار العراق
إعادة املفتّشني ونهج التعاون والتعامل املنفتح واإليجا ّيب والواقعي
مع ملفّات األزمة أ َّديا إىل إفشال مساعي الواليات املتحدة وبريطانيا
وضغوطهام ومحاوالتهام إقناع األعضاء الثالثة الدامئني اآلخرين بوضع
فقر ٍة لش ّن الحرب عىل العراق ،من دون الرجوع إىل املجلس .وصدر
القرار يوم  8ترشين الثاين  /نوفمرب  2002تحت رقم .1441

وقد عاد املفتشون مبوجب القرار الجديد إىل العراق وبدؤوا عملهم
السبل عىل د ْرء
بعد ثالثة أسابيع .وعملت الجهات العراق ّية بشتّى ُّ
شبح الحرب من خالل مسا ٍع جبّارة لس ّد الثغرات الف ّنية يف موقف
العراق وإسقاط الذرائع التي كانت ِف َرق التفتيش تتذ ّرع بها لتعويق
أي تسوية لألزمة وإدامة حالة التوت ّر عىل نح ٍو يوفّر للواليات املتحدة
ّ
وبريطانيا الذرائع ملواصلة الضغوط العسكريّة واالقتصاديّة والسياسية
ويف هذه األجواء ،أجرت القيادة العراق ّية يف أواسط عام  2001تغي ًريا
عىل العراق ،ومن مث ّة تسويغ ش ّن الحرب عليه.
جذريًّا يف املؤسسة الدبلوماسيّة العراقيّة .فوضعت خطّ ًة واسعة
ملواجهة تط ّورات األزمة مع األمم املتحدة،
خصوصا بعد هجامت ولقد أفلحت تلك املساعي يف إفشال محاول ٍة أخرى يف  24شباط /
ً
 11أيلول  /سبتمرب  2001بينام تصاعدت الدعوات األمريك ّية لتحميل فرباير  2003إلصدار قرا ٍر من مجلس األمن يُجيز ش ّن الحرب عىل
العراق مسؤول ّيتها .وأعاد العراق فتح مجاالت التعاون مع األمم العراق .وفشلت محاوالت أمريكا وبريطانيا يف ذلك أيضً ا .وهكذا مل
املتحدة وجميع وكاالتها ذات الصلة بالعراق بعد التجميد الذي تجد هاتان الدولتان ب ًّدا من تنفيذ حربهام العدوان ّية غري املرشوعة
ٍ
شهدته منذ أواخر سنة  .1998وعقد العراق ثالث
ٍ
انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن
جوالت واسعة من يوم  19آذار  /مارس  2003يف
السيايس والف ّني مع األمم املتحدة وأجهزتها
الحوار
ّ
ّ
املختصة مبهامت وميثاق األمم املتحدة والقانون الدو ّيل.
نزع أسلحة العراق ،بني آذار  /مارس ومتّوز  /يوليو  ،2002بهدف
كل قرارات
البحث عن أرضيّ ٍة مشرتكة لقيام الطرفني بتنفيذ التزاماتهام مبوجب وبعد الغزو ،ات ّضحت ات ّضا ًحا ال يقبل اللبس ،حقيقة ّ
قرارات مجلس األمن وأحكام ميثاق األمم املتحدة .وبذل العراق جه ًدا مجلس األمن املتعلّقة بفرض العقوبات أو نزع ما ُس ِّمي "أسلحة
لحل املشاكل املعلّقة مع الكويت .فعقد اتفاق ق ّمة بريوت مع الدمار الشامل العراقيّة" وما تف ّرع من هذه القرارات وات ّصل بها من
واس ًعا ّ
وخصوصا برنامج النفط مقابل الغذاء .فقد كان إلغاء مجلس
الكويتي .وبدأ يف عام برامج،
الكويت يف آذار  /مارس  ،2002وأعاد األرشيف
ً
ّ
جوالت للحوار معها بإرشاف األمم املتحدة بخصوص موضوع األمن ،يف قراره رقم  1483يف  22أيار  /مايو  2003إجر ِ
ٍ
اءات الحظر،
2002
املفقودين الكويتيّني.
ومن ضمنها لجنة العقوبات املتّخذة مبوجب قراره  661عام 1990
والقرارات الالحقة ومنها قراره  678عام  ،1991قبل التحقّق من
لك ّن العمل الحاسم الذي قام به العراق عىل طريق د ْرء الحرب هو
كل ما ات ُّهم
القرار اإلسرتاتيجي الذي ات ّخذه يوم  16أيلول  /سبتمرب عام  ،2002الهدف الذي ُوضع له مبوجب قراره  ،687أي أ ّن تدمري ّ
وذلك حني سمح بعودة مفتيش األمم املتحدة دون أي رشط ،قاطعا العراق بحيازته وإخفائه وتطويره  -من أسلح ٍة ومك ّو ٍ
افق
نات ومر َ
ً
ّ
ّ
كل القرارات مل تكن
الطريق عىل محاوالت الواليات املتحدة صوغ قرا ٍر جديد ملجلس محظورة  -وإزالته قد كان دليلاً واض ًحا عىل أ ّن ّ
الوطني يف العراق
السيايس
تستغل من خالله رفض العراق السابق لعودة املفتّشني بفرض حلولاً ناجعة لتصحيح مسار سلوك النظام
ّ
ّ
ّ
األمن
رشوط و ُم َهلٍ تعجيزيّة يتعذّر عىل العراق تلبيتها ،مام يجيز للواليات وفقًا للقانون الدو ّيل ،كام كانت تزعم الدول الراعية لهذه القرارات.
ٍ
املتحدة وبريطانيا ش ّن الحرب تحت غطا ٍء دو ّيل يُضفي الرشعيّة عىل بل إ ّن تلك القرارات مل تكن  -يف حقيقة األمر  -إلاّ لتهيئة الظروف
املالمئة لغزو العراق واحتالله.
حرب عدوان ّية غري مرشوعة.
مرشوعهام املتمثِّل يف ش ّن ٍ

