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ABSTRAK
Kajian ini memberikan tumpuan kepada Campur Tangan Ketenteraan atas Dasar
Kemanusiaan dari perspektif Undang-undang Antarabangsa "Iraq sebagai Model Kajian"
dengan menunjukkan Campur Tangan Ketenteraan atas Dasar Kemanusiaan serta
kedudukannya dalam Undang-undang Antarabangsa, mentakrifkan peruntukannya dan
mengenal pasti kebertanggungjawaban antarabangsa sebagai asas Campur Tangan
Antarabangsa atas Dasar Kemanusiaan secara umum, dan menjadikan Perang Iraq sebagaimodel kajian untuk analisis dan perbandingan .Bagi mencapai matlamat kajian ini, Pengkaji
menggunakan pendekatan deskriptif dah perbandingan untuk menganalisis peruntukan
Undang-undang Antarabangsa dan Perjanjian Antarabangsa yang mengawal selia Campur
Tangan Ketenteraan atas Dasar Kemanusiaan serta membuktikan pandangan sarjana
Undang-undang Antarabangsa dan Resolusi Antarabangsa yang mengawal selia atau
mentadbir perkara ini, serta memantau dan menganalisis Campur Tangan Ketenteraan atas
Dasar Kemanusiaan di Iraq dalam tempoh antara 1991 hingga 2012. Permasalahan Kajian
ini ialah, Campur Tangan Ketenteraan atas Dasar Kemanusiaan yang diluluskan oleh
undang-undang kemanusiaan dan antarabangsa ini telah disalah guna oleh kuasa-kuasa
besar untuk menyerang negara dunia ketiga. Permasalahan ini turut memperlihatkan
hakikat bahawa sesetengah negara besar, terutamanya Amerika Syarikat dan Great Britain,
menggunakan kekuatan ketenteraan untuk bertindak wewenang mencabuli kedaulatan
negara membangun atas. motif kemanusiaan yang tidak wujud, sama ada campur tangan
itu dipersetujui oleh negara tersebut atau tidak, tanpa melalui PBB atau Majlis
Keselamatan. Tambahan lagi, Majlis Keselamatan tidak mampu membuat keputusan yang
adil berhubung dengan campur tangan dan pencabulan itu, yang menjadi penyebab di
sebalik campur tangan kuasa-kuasa besar terhadap kedaulatan negara Iain tanpa mandat
daripada masyarakat antarabangsa, dengan mengambil kesempatan atas tiadanya
persepakatan antarabangsa untuk mempertanggungjawabkan anggota majlis keselamatan
menurut prinsip yang mengawal selia hak campur tangan atas dasar kemanusiaan. Sebagai
contoh, serangan ke atas Iraq oleh Amerika Syarikat dan Great Britain pada 2003. Kajian
ini mencapai kesimpulan; sebahagian besarnya ialah kelemahan Undang-undang
Antarabangsa berhubung dengan bantuan Kemanusiaan dan ketiadaan apa-apa syarat yang
mengikat serta kaedah pelaksanaan yang tidak berkesan. Selanjutnya, siasatan terhadap
insiden dan mekanisme penilaian bukti berhubung dengan pencabulan hak asasi manusia
di kawasan bergolak yang memerlukan perlindungan masyarakat antarabangsa melalui
jawatankuasa yang lebih tinggi; tidak terangkum dalam Protokol Geneva. Malah, timbul
halangan lain; Amerika Syarikat dan United Kingdom mendominasi apa-apa keputusan
yang boleh memberi kesan terhadap kepentingan negara mereka, khususnya dalam majlis
keselamatan. Kajian ini mengusulkan beberapa cadangan; sebahagian besarnya ialah
keperluan untuk membangunkan mekanisme pelaksanaan dan penguatkuasaan undangundang antarabangsa supaya tiada penjenayah yang boleh terlepas daripada tindakan
undang-undang, termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom yang menjadi negara
anggota Majlis Keselamatan, serta keperluan untuk meminda beberapa fasal undangundang untuk memasukkan peraturan yang mengikat kesemua negara anggota Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu.
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امللخص
يتناول البحث موضوع التدخل اإلنساين العسكري يف ظل أحكام القانون الدويل واختذت قضية العراق
كنموذج ،وذلك ببيان نطاقه ،ومكانته يف القانون الدويل ،وتوضيح أحكامه ،وحتديد املسؤولية الدولية.
ولتحقيق أهداف البحث؛ مت االعتماد على املنهج الوصفي املقارن لتحليل أحكام القانون الدويل
واالتفاقيات الدولية املنظ مة ملبدأ التدخل اإلنساين العسكري ،وبيان آراء فقهاء القانون الدويل والقرارات
الدولية اليت ححتكم هذا املوضوع أو ت نظمه ،ورصد وحتليل التدخل اإلنساين العسكري يف العراق من عام
 2003ولغاية 2012م .وتربز مشكلة البحث يف أنه نتيجة للتدخل اإلنساين العسكري الذي شرعته
القواني الدولية واإلنسانية؛ فقد استغلته الدول الكربى لغزو دول العامل الثالث ،كما ترتكز يف أن بعض
الدول العظمى  -ويف مقدمتها الوالايت املتحدة وبريطانيا  -تتدخل عسكرًاي يف سيادة الدول النامية حتت
دوافع إنسانية غري حقيقية ،سواء أكان هذا التدخل مبوافقة الدول أم دون موافقتها ،وبدون الرجوع إىل
يكن قادرا على اختاذ القرارات العادلة جتاه هذا التدخل وتلك
موافقة األمم املتحدة .كما أن جملس األمن مل ح
االنتهاكات ،وابلتايل أخذت الدول الكربى تتدخل يف سيادة الدول األخرى دون الرجوع إىل أي تفويض

من اجملتمع الدويل؛ مستفيدة يف ذلك من عدم وجود إمجاع دويل حملاسبة الدول األعضاء يف جملس األمن
وفق املبادئ اليت حت حكم حق التدخل اإلنساين ،وبدى ذلك واضحا يف غزو العراق من قبل الوالايت املتحدة
وبريطانيا عام 2003م .وخلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها :ضعف القانون الدويل اإلنساين،
وعدم تضمنه بنودا ملزمة ،وعدم فاعلية آلية تنفيذه ،وافتقار بروتوكوالت جنيف إىل آلية خاصة للتحقيق
يف الوقائع ،وتقييم األدلة على انتهاكات حقوق اإلنسان يف مناطق الصراع اليت تتطلب محاية قوية من
اجملتمع الدويل .كما توجد عقبات أخرى تنشأ ،تتمثل يف هيمنة الوالايت املتحدة واململكة املتحدة على
أي قرار قد يؤثر يف مصلحتهم الوطنية ،وبصورة خاصة داخل جملس األمن .وتوصلت الدراسة إىل جمموعة
من التوصيات أمهها :ضرورة تطوير آلية تطبيق القانون الدويل؛ حبيث ال يكون أي جمرم فوق القانون مبا يف
ذلك مواطين دول أعضاء جملس األمن ،وتعديل بعض املواد القانونية لتشمل قواعد ملزمة جلميع الدول
األعضاء يف األمم املتحدة ،ومنها املادة رقم ( )27من ميثاق األمم املتحدة حبيث ال يستخدم حق النقض
ضد التصويت اإلجيايب ابألغلبية ،واملادة رقم ( )44من بروتوكول جنيف اإلضايف 1977م؛ حبيث تضمن
االعرتاف ابملدنيي ،والتمييز بي املقاتلي وغري املقاتلي ،وأيضا املادة رقم ( )47منه حبيث تضيف حكما
ملزما للتمييز بي اإلجراءات الدفاعية واهلجومية ،وكذلك املادة رقم ( )91منه لضمان تعويض ضحااي
احلرب.
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ABSTRACT
The Research addresses the Military Humanitarian Interference of the
International Law and uses “ Iraq as a Model” through the Research examine it
provisions and identifies its international liability as basis for Humanitarian
International Interference in general. To achieve the goals of this study, the
Researcher adopted the descriptive and comparative approaches to analyze the
provisions of the International Law and International Agreement regulating the
Military Humanitarian Interference, it also demonstrate the opinions of scholars
of International Law and International Resolutions regulating or governing this
area and to monitor and analyze the Military Humanitarian Interference in Iraq
in the years between 1991 to 2012. The problem of this research is that, as a
result of the Humanitarian Military Interference enacted by the humanitarian and
international legislations, which was misused by the powerful countries to
invade the third world countries. The problem also lies on the facts that some
powerful countries, mainly USA and Great Britain, interfere military on the
sovereignty of the developing countries under the humanitarian motives, whether
or not such interference is consented by such countries without recourse to the
UN or the Security Council. Furthermore, the Security Council is unable to take
fair decision on such interferences and violations, which is the reason behind the
interference of powerful countries into the sovereignty of other countries without
the mandate from the international community by taking the advantage of the
absence of international consensus to hold the Security Council members
accountable according to the principles governing the humanitarian interference
right. For example, the invasion of Iraq by the USA and the Great Britain in 2003
was a shining example. This Research reached a set of conclusions, mainly the
weakness of the Humanitarian International Law and the absence of any binding
terms and its ineffective method of implementation added to that is Geneva
Protocols which are free of any incident investigation and evidence assessment
mechanisms in respect of on the violation of human right in the conflict areas
which requires the international community’s protection through the higher
committee. However, there are other impediments that arise for example the
USA and the UK dominance of any decision that may affect their national
interest especially within the Security Council.
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والربيطاين
اخلالص

205

ة:

207

اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامتة:

209

أوال:

النتائ ج

209

اثنيا:

التوصيات

214

قائمة املصادر واملراجع

219

ملحق منوذج املقابالت الشخصية

248

ل

الفصل األول
اإلطار التنظيمي للدراسة
املقدمة
مشكلة الدراسة
أسئلة الدراسة
أهداف الدراسة
أمهية الدراسة
حدود الدراسة
منهجية الدراسة
الدراسات السابقة
تعريف املصطلحات األساسية
هيكل الدراسة

1

