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دراسة حتليلية التفاقية  -األسس العامة التفاقية وضع القوات
 وضع القوات بني الواليات املتحدة األمريكية وكوريا اجلنوبية

 

 م . م . بزار شوكت كريم                            أ . م . د . معروف عمر كول       
 القانون الدويل العام املساعد مدرس                   استاذ القانون الدويل العام املساعد

 كلية القانون والسياسة / جامعة السليمانية      كلية القانون والسياسة / جامعة السليمانية 

 :املقدمـة
باهميةة   في عالمنا المعاصر-على وجه العموم -تحظا المعاهدات الدولية         

ولي العام،إذ انها تسةهم ذلك ألنها أضحت بمثابة المصدر االساس للقانون الد،بالغة
في إنشاء قواعد دولية جديدة ، لكن االهمية التي تظهر بهةا اتااقيةات وضةل القةوات 
هةي اسةةتثنا ية وذلةةك الرتبااهةةا بالوضةةل القةانوني الةةدولي للاةةرفين ، قةةوات االحةةت   
مةن جهةة والدولةة أو االقلةةيم المحتة  مةن جهةة ثانيةةة، ونظةرا العتبةار هةذ  االتااقيةةات 

امريكية بالدرجة االولى ، اال انها تنظم الوضل القانوني الةدولي والةدايلي  ممارسات
للدولة او االقليم الذي ييضل ل حت   ، بحية  تنشةا الحقةوا وااللتاامةات للاةرفين 
المعنيةةةةينظ وتظهةةةةر هةةةةذ  الحالةةةةة بمظهةةةةر عةةةةدم التكةةةةاف  عنةةةةد ابةةةةرام هةةةةذا النةةةةو  مةةةةن 

شةةروعية هةةذ  االتااقيةةة عنةةد حالةةة االتااقيةةات ، وبةةاالير يبةةرا السةة ا  عةةن مةةد  م
عةةدم التكةةاف  بةةين الاةةرل المطحتةة  والاةةرل الياضةةل ل حةةت  ،من هنةةا نةةر  اهميةةة 
ايتيار هذا الموضةو  لدراسةة ابيعةة االتااقيةة الياصةة بوضةل القةوات بةين الواليةات 
المتحةةةدة االمريكيةةةة وكوريةةةا الجنوبيةةةةة ،مةةةن يةةة   دراسةةةةة المبةةةاد  العامةةةة ل تااقيةةةةة 
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بيقها، مرورًا بدراسة مضمون االتااقية المذكورة والمراحة  التةي مةرت  بهةا ونااا تا
 ،وصواًل إلى محاولة بيان تاثيراتها المادوجة للارفين من النواحي الميتلاةظ

 االول املبحث

 القوات وضع  ية تفاقمبادئ و نطاق إ
ان اتااقية وضل القوات هي اتااقية ثنا ية بين دولتين، الدولة المرسلة 

 Status of( )سوفا( ) SOFAسمى باتااقية )تالدولة المستقبلة ) المضياة( و و 
forces agreement،) االتااقية الوضل القانوني الفراد القوات تلك تحدد و

لمضياة( مل تحديد واجبات ومس وليات ا) وممتلكاتهم في اراضي الدولة المستقبلة
بهذا و من يرافقهم من المدنيين،  افراد القوات العسكرية التابعة للدولة المرسلة مل

فان وجود القوات العسكرية على أراضي دولة أير  ، قد يكون بناءًا على اتااا 
القوات من حي  العدد  عم  تلكثنا ي أو جماعي ،تحدد فيه القواعد التي تحكم 

)والمهام واالمتيااات وغيرها من المسا   االير  المتعلقة بوجود هذ  القوات ) ، 
  الوصو  الى فهم شام  لحقيقة اتااقية وضل القوات ، نقسم هذا المبح  ومن أج

 الى مالبين :

 

 

                          

1-Criminal jurisdiction over civilians  Employed by or Accompanying the 

Armed Forces outside the United States, Certain Service members and former service 

Member Number 5525.11, March-3-2003, United States of America
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 املطلب االول

 املبادئ العامة  التفاقيات وضع القوات و أنواعها 

 الول : المبادئ العامة التفاقيات وضع القوات :االـفـرع 

 و تشم  على المباد  االتية : 

يمةةر بعةةدة  -كةةاي أتاةةاا دولةةي  يةةر -القةةوات مركةةا ان كةة  اتااقيةةات  -1
علةةى  بموجبهةةا اةةاو تم التبةةدأ بالمااوضةةات مةةل الدولةةة المضةةياة يةةمراحةة  شةةكلية ،ت

و  االتااقية  المعنيين فيين ارفا ك  من الهاالحكام والنصور التي يريد ان يضع
 ظ كذلك التحرير والتوقيل والتصديا

 -: اآلتية وضل القوات العناصراتااقية  تتضمن  -2

ن المتواجدين على يالمدنيللعسكريين واألفراد و الوالية القضا ية  -أ
 االراضي االجنبية ظ

 نظام ارتداء الاي العسكري اليار والموحدظ -ب 

 حم  الس حظ -ج 

 كياية تنظيم مسا   الضرا ب والكماركظ -د 

 () ديو  ويروج العما  و كياية توظياهم -هة 

                          

1-Ramesh Thakur and Albrecht Schnabel, United Nations Peace Keeping 

operation Adhoc  missions, permanent engagement united nation university press 

,Tokyo-London,2001,p49-50
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 اعد العسكرية والمنشآت ظالقو  منتنظيم يروج االفراد  -و 

 ظ البي ية ظظظالخ  باألضرارتسوية المتالبات المتعلقة  -ي 

العم  في البلد المضيل مل افترا  بتااقية تسمح للقوات العسكرية ان هذ  اإل  
،كما  مضيلا قد جاءت من اج  مصلحة البلد المان هذ  القوات المتواجدة في بلد

) يعني بموجب االتااقية ( انتهاكات لقوانين  ان انتهاك قوانين الدولة المضياة
 (.)الدولة المرسلة

اجراءات عقابية لمن من القوات  وضل يتضمن اتااا  في الكثير من االحيان  -3
ينتهكون نصور االتااقية من العسكريين والمدنيين ) اول ك الذين يعملون لصالح 

 ظالقوات الموجودة على اراضي الدولة المضياة (

( تمارس السلاة SOFAات )يتااقإحكومة الدولة المضياة في جميل ان  -4
الكاملة على جميل اراضيها اكثر من اي شير اير من االشيار الموجودين 

لقوات العسكرية الموجودة على اراضيها لستثناء المنااا التي تسلم بإفي االقليم 
 ظبموجب اإلتااقية 

ن االتااقيات في القانون الدولي العام تااقية فريدة من نوعها من بيان هذ  اإل -5
هذا اذا كانت القوات تبقى فترة  ،وتتضمن مسا   الدي  والضرا ب والمبيعات 

يمكن لها التعام  مل االنشاة الارعية مث  مكاتب البريد  اويلة في بلد اجنبي
 والترفيه والتسهي ت المصرفية ظ

                          

1-US Army Croups of Engineers , South Pacific division civilian deployment 

guide , San Francisco , CA94205 , May , 2003
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بلدين العلى االتااقية بين ان بقاء القوات العسكرية في بلد اجنبي يتوقل  -6
 . () بلدين والحالة السياسية السا دة فيهااللتنظيم هذ  المسا   وترتبا الع قة بين 

يمكن تعدي  اتااقية وضل القوات من حي  قواعدها واحكامها الى ان  -7
 بداية بين البلدين ظفي التحددها النصور الواردة  والمااوضات ا إجراءيتم 

واحكام هذ  االتااقية في  تحيا بها وتنظم مركاهالتي ان الا ات ا -8
 - الدولة المضياة هي :

 افراد القوات المسلحة للدولة المرسلة من ) العسكريين وقاداتهم ( -أ 

 المتعاقدين مل القوات المسلحة والذين يعملون لصالحهم ظ -ب 

ا رات ين مل القوات المسلحة مث  ) افراد صيانة الارتبااالفراد الم -ت 
 العسكرية ظظظظظ(

المدنيين االيرين مث  ) مدرس المدرسة التي تديرها الدولة المرسلة  -  
 ()  اعضاء القوات المسلحة (مل ين رتبال ااا  الم

تدريب ويشم  لان الموظايين المدنيين وبموجب االتااقية ييضعون ل
عسكري مل قواعد في المعاملة والقضاء ال األمنيةالتدريب معرفتهم باالتااقيات 

االشتباك والمساعدة القانونية للحماية والصحة والصرل الصحي والكمارك 

                          

1-Bruce Broom hall, International Justice and the International Criminal court , 

Edition 2 Oxford University press , New York , 2003 p 148-156

2-     Enloe , Cynthia H. Manevvers : The International Politics of Militarizing 

Women’s lives , University of California press , 2000 , p175
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ومعام ت التدريب على مسا   مث  ) حم  ريصة قيادة الجيش وتدريبهم على 
 ظ اتااقية حماية االااا  (

من اج  الوصو  الى  ان اتااا وضل القوات يسبقها عادة التااو  -9
و ة الدولة المرسلة من ي   سلاتها المناردة لصنل القرار اتااا سليم ويجب مراقب

 يجب على الدولة المضياة ان تتشاور مل الدولة المرسلة بصورة دقيقة ظ

ان االتااقية عادة تتكون من وثيقة واحدة او من وثا ا مناصلة  -11
  اثناء الع قة ان هذ  االتااقية تتااوت بين الشك في ن نقاا ميتلاةمومتعددة او 

ي تراها الدولة المضياة ما ذكون في الشك  التن القوة الموجودة والوظياة  وذلك أل
تااهم حي  ان ك  ما يكاي للدعوة او التريير البداية ثابتة في مذكرة اللم تكن 

ان معظم اتااقيات وضل القوات ال تتضمن تواريخ ،تواجد فيها تلمضياة امن الدولة 
جدت في اتااقية وضل القوات بين جمهورية انتهاء الص حية على عكس ما و 

 .() العراا والواليات المتحدة

لتي ابرمتها الواليات وااتااقيات وضل القوات تحققها ماايا التي لان اهم ا -11
  : هيقي دو  العالم االمتحدة مل ب

 يلية ظضتااللتجارة باالتاام االتااقية  - أ

 تقديم المساعدات العسكرية ظ - ب

 ا  االمني المشترك ظالدف - ت

                          

1- Georg W. Casey- JR, international Agreement Army Regulation 550-51 , 

Headquarters of the Army , Washington D.C. 2 May – 2008
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 تقديم المساعدات االقتصادية او المدفوعات النقدية المباشرة ظ - 

كما وان من اهدال االتااقية هي من أج  أقامة قواعد دا مة أو م قتة في الدو  
المضياة ، بهذا سول يكون للدولة المرسلة تواجد في أكثر من دولة)الواليات 

ظظظظظظظ( ، أضافة الى حماية الدولة المضياة لرد  المتحدة في اليابان و المانيا ظظ
كوريا الجنوبية( ،  –التهديدات اليارجية كما في االتااقية بين) الواليات المتحدة 

كما و أن أبرام هذ  االتااقية يعاي شرعية لبقاء قوات أجنبية على اراضي دولة 
 ( ظ 2118االمريكية لعام  –اير  كما في )االتااقية العراقية 

كثرة لهذ  االتااقيات بشك  كبير وذلك  اادت  ،بعد انتهاء الحرب الباردة 
من اج  ارساء الديمقرااية على  اً ضروري اً الدو  المهددة و اصبحت التحالاات امر 

الصعيد العالمي وهي وسيلة لتدعم وتحافظ على التحالل العسكري بين الدو  
دقيقة عن الظرول التي يمكن المرسلة وشركا ها الدوليين و حي  توضل تااصي  

 .  () تنايذها فمتروك لقادة الدو   المرسلة اغلا االبواب امأن بها 

 الفرع الثاني : أنواع اتفاقيات وضع القوات 

 : وهي ثالثة انواع -

قةوات  "المسةاواة" بشةك  كامة  ويعاةي  لوهو االق  استيدامًا ألنه يمنةالنوع االول / 
واليةةةةةة القضةةةةةا ية للدولةةةةةة المضةةةةةياة لجميةةةةةل ال الةةةةةى مةةةةةن اليضةةةةةو  الدولةةةةةة المرسةةةةةلة 

االشةةيار والا ةةات التةةي تشةةملها االتااقيةةة بغةة  النظةةر عةةن نوعيةةة الميالاةةة التةةي 

                          

1- Antony Aust , Hand book of International Law , Cambridge University 

press , New York 

p 175- 182
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هذا النو  هو االستمرار بشةك   ويرتكبها اعضاء الجيش او المدنيين او المتعاقدين 
 الةةذي يةةنر علةةى -فضةةً  علةةى تحقيةةا امتيةةااات أيةةر  –القةةانون  لتابيةةااساسةةي 

فقةةة الدولةةة المضةةياة مةةن ديةةو  القةةوات المسةةلحة علةةى اراضةةيها وبحكةةم القةةانون امو 
وهةذا النةو  علةى افةراد القةوة المرسةلة  قوة الحصانة المالقة من القانون المحلي حيمن

للدولة المضياة وذلك ألن هذا النةو   ةيكون عادة ايجابيًا للدولة المرسلة واق  ايجابي
 (.) لة المضياةللدو  صريحاً يشك  انتهاكًا 

يجعةةة  يضةةةو  قةةةوات الدولةةةة  يةةةذ بةةةه ألنةةةهمةةةا ياقل ضةةةاً النةةةو  اي هةةةذاالنـــوع الثـــاني / 
 المرسلة للسلاة القضا ية للدولة المضياة بحسب نو  ومكان ارتكاب الجرا م ،يعني 
ياضةة  بةةين السةةلاات القضةةا ية النةةوا  معينةةة مةةن الجةةرا م ويمةةنح امتيةةااات واسةةعة 

اما يارج قواعدهم فان الوالية القضا ية هي للبلد المضةيل  ،للقوات داي  قواعدهم 
 .()نظرالمسالة قيد المل اعااء االولوية ل ارال المتعاقدة في 

اليضةو   دقةة ألنةه يصةنل هةا به واكثر شيوعًا في التعام   هو االكثرالنوع الثالث/ 
ن ينتهكةون صةلة ، لمةالجوانةب ذات واليالاةة ظظظظظملسلاة القضا ية وفقةًا لابيعةة الل

الدولةةة المرسةةلة لةةديها "الحةةا االساسةةي " و لواليةةة لويحةةدد بهةةا نظةةام كامةة   ،القةةانون 
 امةا مةن ناحيةة و اثناء تادية الواجبةات الرسةمية  في ممارسة القضا ية من الميالااتلل

يكةون الةدور هةذا النةو  مةن االتاةاا ظفةي من حا الدولة المضياة  هاالجرا م فانباقي 
سةةةلاة علةةةى الجةةةرا م التةةةي ترتكةةةب فةةةي ال ة االشةةةيار دورًا  فةةةياالكبةةةر فةةةي محاسةةةب

 ايجابيًا للدولة المضياة يكون النو   وهذا، اقليمها 
                          

1- Major Mark R.Ruppert , Usaf  Criminal Jurisdiction over environmental 

offenses Committed Overseas how to maximize and when to say . no year

2-PH.D. student Jonathan N. Brown, The Negotiation and Design of strategic 

Access Agreement the U.S. Philippines case 1946- 1983, University of Maryland, 

College part, 13 may 2008 p38
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القةوات فةي جميةل  وضةلالقانون في ابرام اتااقيةات  فقهاء ان هذا النو  ينصح به   
وجةود قواعةد عسةكرية دا مةة فةي  قلة ناجحةة وهةذا ي اتتااقيةتلةك االكون تالدو  لكي 

، ذلك الن االتااقية ت ثر على مستقب  ومصير هذ  الدولة ياصة ير من الدو  الكث
السةةةيادة وثةةةروات وييةةةرات الدولةةةة المضةةةياة ظ ) و لتصةةةنيل أالتااقيةةةة المبرمةةةة بةةةين 

 الواليات المتحدة و كوريا الجنوبية ، ينظر المبح  الثاني ( ظ

 املطلب الثاني

 نطاق تطبيق اتفاقية وضع القوات
 طاق المادي ) االمتيازات و التسهيالت (:اواًل: الن 

تحةدد فةي االتااقيةة االمتيةااات والتسةهي ت والمنشةآت والمسةاحات  جرت العادة أن   
التي يتاا عليها الارفان ، والتي تلتام بها قوات وعناصةر الدولةة المرسةلة فةي اقلةيم 

بةةةةدفل الدولةةةةة المضةةةةياة ،كمةةةةا وتحةةةةدد كيايةةةةة ديةةةةو  ويةةةةروج القةةةةوات وقواعةةةةد تةةةةتحكم 
الضرا ب و الرسوم أو دفل أجور مقاب  يدمات وتحديد الجهة المس ولة عةن تحمة  
تكةةاليل هةةذ  القةةوات وتةةوفير يةةدمات لهةةم ، مةةل قواعةةد تةةتحكم بكيايةةة االتصةةاالت أو 
اليةةةةدمات البريديةةةةة أو بايةةةةة وسةةةةيلة االيةةةةر  ، وفةةةةي أكثةةةةر االحيةةةةان تشةةةةك  اللجةةةةان 

تحصةةة  بينهمةةةا، كمةةةا فةةةي االتااقيةةةة بالتنسةةةيا بةةةين الاةةةرفين لحةةة  الصةةةعوبات التةةةي 
 االمريكيةظ  -العراقية  

 الوالية القضائية(: ثانيًا :النطاق الشخصي )

تعةةةةد الواليةةةةة القضةةةةا ية مةةةةن أهةةةةم المواضةةةةيل  التةةةةي تتضةةةةمنها جميةةةةل االتااقيةةةةات،    
وتنصب في تحديد القضاء الميتر بالنظر فةي الةدعاوي المتعلقةة  فةي النظةر عةن 
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قب  أفراد القوات العسكرية ،أو أي  الناهضة للمس لية القانونية  الجرا م المرتكبة من
هةك قةوات الدولةة تنتيتصةار الحصةري والر يسةي للدولةة المضةياة عنةدما إليكون ا،

االولويةة  ىعاةتالمرسلة قانون الدولة المضياة أال ان هذ  الحالةة تناةذ باسةتثنا ين و 
 - للدولة المرسلة :

اتااقيةةة مةةةل بلةةةد ، () (الواليةةةات المتحةةدة مةةةث ً رسةةلة )الدولةةةة المفةةي حةةةا  ابرمةةت  -1
جنةةةدي  دمقةةةفةةةي الدولةةةة المضةةةياة ،مةةةثً  أجريمةةةة قواتهةةةا حالةةةة ارتكةةةاب  ، وفةةةياجنبةةةي
 اثنةاء تاديةة واجبةاتفةي  واذا كانةت الجريمةة ، جندي امريكي ايرعلى قت  امريكي 

الجريمةة مةن حتةى لةو كانةت تلةك  -الرسةمية وتعلةم بهةا الدولةة المضةياة  تلك القةوات
جةةرا م ذات الاةةابل اليةةار ولهةةا أولويةةة فةةي الباعتبارهةةا مةةن الييانةةة العظمةةى  جةةرا م

 ظلتدي  فيهاحا ا ليس للدولة المضياةف -لقضاء العسكري االمريكيا

للواليةةةةات المتحةةةةدة الحةةةةا فةةةةي ممارسةةةةة الواليةةةةة القضةةةةا ية علةةةةى العةةةةاملين الةةةةذين  -2
اثناء في  سية االمريكية ويرتكبون جرا م يعملون مل القوات االمريكية ويحملون الجن

 تادية واجباتهم الرسمية ظ

بهذا تضمن الواليات المتحدة مس ولياتها تجا  موظايها  وانها الاريقة التي يمكن   
غيةةر هةةذ  الحةةاالت فةةان وفةةي العةةاملين فةةي واارة الةةدفا  ت مةةن ي لهةةا تحقيةةا واجبةةا

وجةةب االتااقيةةة يحةةا للدولةةة المرسةةلة للدولةةة المضةةياة الحةةا فةةي الواليةةة القضةةا ية بم
ضةةمانات والتةةي تتاكةةد منهةةا الدولةةة المرسةةلة الالدولةةة المضةةياة  يعاةةتالتاكةةد مةةن ان 

بةةان ) الجنةةدي المةةتهم ( سةةول يحةةاكم محاكمةةة عادلةةة وان تةةوفر محةةام للةةدفا  عةةن 
عةن سةير  واتعرفةيوجةود مةراقبين اثنةاء المحاكمةة لوكةذلك المتهم مل وجود متةرجم لةه 

                          
-

1-Frank Camm, IRV Bilickstein , Josevenzor  Recent large service, Acquisitions in the 

Department of defense lessons for the office of the secretary of defense, RAND 

corporation 2004, p102-108
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تواانةات و المةل وجةود صةاة مةن الضةوابا و مة مل الحا في ايةارة المسةجون المحاك
 تحمي الع قة مل الدولة المضياة ظالتي 

من قب  حكومات البلةدان  عرضها( حالة تم 5192كانت هناك ) 1998في عام   
تشةةم  حةةاالت القيةةادات المتهةةورة وكانةةت  المضةةياة ضةةمن ااةةار اتاةةاا مركةةا القةةوات

علةيهم عقوبةات  ت( حالة فقا فرضة41)،  1999في يوليو ،و ة والميالاات البسيا
. () وديلوا السجون

 

( مةةةن الدسةةةتور االمريكةةةي فةةةان المةةةتهم يجةةةب ان يحةةةاكم 14)رقةةةم تعةةةدي  البحكةةةم و    
محاكمةةةة الان تكةةون و  يجةةةب ان يحةةاكم دون تةةةايير غيةةر معقةةةو   ومحاكمةةة عادلةةة 

اعترافةةات تةةم الحصةةو  عليهةةا  غيةر متحيةةاة مةةل الحمايةةة الكاملةةة للمةةتهم مةن اسةةتيدام
بموجةب القةانون االمريكةي فةان االثبةات  ، وعن اريا التعذيب والتهديدات والعنل 

 هنا يقل على عاتا الحكومة من جميل المحاكمات الجنا ية ظ

في حالة عدم حصو  المتهم في البلد المضيل على المحاكمة العادلة مل عدم و 
المتهم او القا د العسكري في البلد  محاكمة يالبالتوفير جميل حقوقه من 

لتناا  عن محاكمته بموجب قانون وضل القوات ، اذا رف  البلد االمضيل 
المضيل التناا  عن محاكمته سول تبلغ واارة اليارجية االمريكية للضغا على 

 (.) سيةاوات الدبلومنمن ي   الق  الدولة المضياة

                          

1-Human Rights and the Administration of Justice through Military Tribunal 

Human rights centrer  University of Essex , Wednesday 20 January 2004

1-Erika  Rosenfeld, Application of U.S status of forces Agreements to Article 

98 of the Rome Statute, Washington University Global studies law review(vol 2:273), 

2003
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ضل القوات عندما يتم التااو  على هذ  تواجه اتااقية و  صعوبات اال ان هناك   
مشكلة اير  تكمن في  وكما هناك ،هناك ايت فات ثقافية بين البلدين ف ،االتااقية 

شك  ياع  المرتكب ( ولربما ينظر اليه البلد المضيل على ان الاع  المرتكب ال)
 ظاع  المرتكب من قب  قوات الدولة المرسلة التشك  جريمةالجريمة وان 

 : النطاق الزماني و المكاني :ثالثاً 

تواجد قواعد عسكرية نر  إن الجذور التارييية لهذ  االتااقيات  إلى العودةب    
لم  تتبل هذ  السياسة منذ عهد قريب وانما األمريكية تظهر ان الواليات المتحدة 

في وقت بدأت فيه التوسعات االستعمارية للقو  الكبر   أمد بعيد، ذعهدت اليها من
ن م اتهذ  االتااقيمث  توقيل  على دلتاكياتم بعد الحرب العالمية الثانية  هأال ان،

 ،( 1951فرنسا و )  ،(1951يابان ال)األمريكية مل ك  من الواليات المتحدة  قب 
يونان و) ال ،( 1961)استراليا  ،و( 1961)المانيا و  ،( 1951)بلجيكا و 

، و ( 1991بحرين ال)، و  ( 1966 ) البانياو  ،( 1966) كوريا و  ،( 1961
كويت ال) و  ،( 1985)عمان و  ،( 1982مغرب ال)و  ،( 1981)مصر 
 ظ ( ظظظظظ الخ1998نمسا ل) ،( 1996)كمبوديا و  ،( 1992قار و ) ،( 1991

ان الواليات المتحدة االمريكية هي من اكثر دو  العالم التي ابرمت هذا النو  من   
من  العديدوذلك لوجود قواعدها العسكرية في  ،الدو  ن غيرها م االتااقيات مل 

( 911اكثر من ) لديه وبحسب العديد من اليبراء فان الجيش االمريكي  ،دو ال
ر من القواعد يكثاليرون الى وجود  يشير و  ،قاعدة ومنشاة عسكرية يارج امريكا 

ية الموجودة وتشير تقديرات المباني العسكرية االمريك وغير العسكرية، العسكرية
 قواعد، و ( الاًا ) من معسكرات 845) ةاوا اليانه بيارج الواليات المتحدة 

مليون  (11) ة مقدارها ومستشايات ( تمتد على مساح ،وماارات  عسكرية ، 
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العسكرية  يارج االراضي االمريكية باكثر من  راتانتشوان حجم  اال ،هكتار 
ارات وتقنيين ومتعاقدين اضافة الى نصل مليون عنصر بين جنود وعم ء استيب

المملكة  –مث  ) استراليا في دو  ( الاًا من المستيدمين المحليين 45نحو )
العالم العربي من السعودية والكويت  –كوريا الجنوبية  -روسيا –المانيا  -المتحدة
 (.)  (الخ ظظظظظ

يات المتحدة الوال التي عقدتها ات وضل القواتاتااقي كبير من عددهناك  و     
                                                                              -منها :مل دو  أير  االمريكية 

 وضلبعد الحرب العالمية الثانية على اتااقية  1945وقعت المانيا في عام  –1
المتواجدة في  ،إذ يبلغ عدد القوات األمريكيةاالمريكيةالمتحدة القوات مل الواليات 

وللواليات المتحدة ،متمركاة في المانياالة جنبي% من القوات اال61 ألمانيا مايقارب
( موقعًا تستيدمها 91)في هذا البلد، بما فيها كبر قاعدة جوية للجيشأاالمريكية 

لم تقم االدارة و  ،جندي( 68111تعد عناصرها بنحو ) األمريكية القوات العسكرية
بعد ياتي ذلك و ، 2111أغساس / بشهر عدد قواتها اال بعد  االمريكية بتياي 

تياي  القوات االمريكية في  جببوتين( بانه يف ديمير ) الروسي اع ن الر يس
عدد القوات األمريكية نيا  ،لذا اتدي  السريل حا الالمانيا ألج  ايادة قوات 

 ظجندي(45111بنحو )

 2111حتى نهاية العراا في ك  من أن كان بعد  -في المانياوعلى ذلك مااا    
اء القانون الدولي ان فقهلذلك ير  ،اكبر عدد من الجنود االمريكيين  -وافغانستان

                          

1-Syloain Fournier , NATO military internationals Abroad : How Roe are 

adopted and jurisdictional right negotiated criminal law between war and Peace , 

Toledo-Pairs , spetember 2007



ة والسياسيةكلية القانون للعلوم القانونيمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

211 

يدم هو بالنتيجة يماتقوم به الواليات المتحدة االمريكية في الكثير من بلدان العالم 
 والعسكريةظ االقتصادية مصالحها

 1951حدة االمريكية واليابان في عام االتااقية الموقعة بين الواليات المت – 2
الدو  توقيل  شاكلةوقعت اليابان على  ،جد القوات االمريكية على اراضيها او تب

االحت   االمريكي على وجه اليصور وتعرضت ي     العربية بين بدا 
ريخ اتالقتصاد و إلالسنوات االولى من االحت   الى التمييا بين مكونات الشعب وا

) ماك  رثر (  القوانين التي فرضها الجنرا  تمل عريا بحي  كانثقافة مجتو 
  ظالحاكم االمريكي لليابان بمثابة محاولة أليراج اليابان عن يرياة العالم

وقعت االمارات العربية المتحدة مل الواليات المتحدة االمريكية  1994في عام  -1
مشترك لاون والدفا  اعلى اتااقية التع- بعد مضي ث   سنوات من المااوضات -

العربية اإلمارات قوات دولة  تدريبو مريكية ألمناورات اإجراء الوذلك من اج  
تااا عليه بين الارفين على أ ليوقن ذلك ما تم التمو  ،مريكيةأبمعدات تاويدها و 
، واألكثر من  ()العربية  دولة االماراتمن الواليات المتحدة لحساب شراء اا رات ل

ع قات بين البلدين ، الى الحد الذي أد  أنه ي   ك  شهر ترسو هذا تاورت ال
 ما يقارب عشرون ساينة بحرية أمريكية في دولة اإلمارات ظ  

و هو امريكي  بحار الى جندي  وقعت حادثة نسبت 1996 اال انه فى عام  
الواليات المتحدة تسليم البحار  تورفض ةحاد  مروري مما اد  الى قت  المار 

 ظمااوضات من جديد فتح  ال ادت الحادثة الى لتالياوبم المته

                          

1-Rport on 98-436 united arab Emirates: U.S  reations and propective f-16 

aicraft sale 

congressional reasrh service,wikileaks document release, 2 ferary 2009
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االمم المتحدة مل البلدان المضياة من اج  عمليات  تبرمهاكما توجد اتااقيات   
هي النااهة في ،و واجبات الالس م في المناقة التي تشم  مجموعة من حاظ 

التدي  في  مل االلاامية بعدم البلد المضيلفي العم  ومتابعة اللوا ح الوانية 
شم  بناء محاات يضمن حرية التنق  واالتصا  و عمليات الدولة المضياة،بما ي

الر يسة هي تعايا الديمقرااية ونشر االمن  امهامهمن وكما ان ،االذاعة 
تحقيا  ضمانواالستقرار وتعايا سيادة القانون والعم  على دفل عجلة التنمية و 

في عصر الحرب ظهرت حاظ الس م  الحاجة الى قوات ،علمًا إنحقوا االنسان
 .() ةالبارد

وعلى ذلك فإن هذا النو  من االتااقيات التي تبرمها الواليات المتحدة األمريكية   
االساس ل تااقيات التي تعقد وتشم  هو تكون على اساس ميثاا االمم المتحدة،و 

 االمتيااات والحصانات في عمليات حاظ الس م في ذلك البلدظ

الهي ة الارعية التابعة ل مم المتحدة وتتمتل بالحصانات هي ات حاظ الس م ان قو   
المتوفرة للبعثات الدبلوماسية مل دعم الحرية القوات واالمتيااات وهي مماثلة لتلك 

يمكن استيدام و تنايذ مل االعااء من الضرا ب الفي التاتيش واالستي ء والحجا و 
ان  ب  ت وذلك دون دفل رسوم او اشتراكات ،والماارا ءالارا والجسور والمواني

  .()  الدولة المضياة مجاناً ك  ذلك تقدمه 

                          

2-        Pr: Dr. A. watter Dorn , Blue sensors ,Technology and cooperative 

Monitoring in UN Peace keeping ,RAND  2004,  1380 Unlimited Release , April 2004, 

p33
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را ب والرسوم والحصانات ضًا امتيااات مث  االعااء من الضان ل فراد اي  
واعاا هم من الوالية القضا ية للدولة المضياة وييضعون حصريًا للوالية القضا ية 

لدولة المضياة اثناء لضعون للوالية القضا ية المدنيون ييو  ،للدولة المرسلة 
 ارتكابهم للجرا مظ

اوتابيا اتااقية وضل القوات مل البلد  ان جميل النااعات الناش ة عن تاسير  
بامتيااات وحصانات ضًا تااقية وتتعلا ايإلتعلا بالمسا   المبد ية باتيل ضالم

اذا لم يتاا الارفان ،ية راي محكمة العد  الدول رةستشاإليضل تاالمم المتحدة و 
ن افراد موظاي االمم أ ،على هذا االجراء فانه وبموجب االتااقية يتبعون اجراء اير

 ان اي جرا م ترتكب من قب  ،1946المتحدة ييضعون المتيااات وحصانات عام 
يضل التااقية الجرا م المرتكبة ضد ت اافراد وقوات عمليات حاظ الس م فانه

  ظ1991دولية عام الحماية الب الياراالشيار 

نابا على قوات حاظ تقواعد االساسية للقانون الدولي االنساني المباد   ألن  
المسلح  ويجب االيذ بها في حاالت الناا  ،يلضالس م الموجودة في البلد الم
 ة أفراد تلك القوات حتى في حالةاو  مدة يدم،كما يتم تابيا تلك القواعد 

 حتجا ( في ااار اداءي) كاسير او  ى أحدهمالقب  عل تمويجريمة  همارتكاب
ب  يجب اعادته على الاور الى قوات حاظ الس م  ،فانه اليجوا استجوابه واجباته

 معايير حقوا االنسان ظ ويجب ان يعام  وفا

الدولة  ةقفة لمواجاالمم المتحدة قد التكون هناك حامن " تاوي " الةة في حالة   
 العراقية-ت االتااقية االمريكيةتضمنفقد القوات اما حالة العراا المرس  اليها هذ  

جاءًا  باعتبارهابقاء القوات االمريكية في العراا لالب من الحكومة العراقية 
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ت جميل ياليتجاء من قرارات مجلس االمن الصادرة بهذا اليصور واعا
 ظ الحصانات القانونية لهذ  القوات

نظام ب االااحةمن اج   والمريكية في العراا هان ك  ما قامت به القوات ا  
هذ   تبعد ما اد، ولكن على العراا كسلاة احت    سلاتهافر   والحكم فيه 

رت الدولتان للتراجل ضاالحالة الى حدو  اعما  العنل والمقاومة ضد االحت   ا
ى ا القانوني من قوات محتلة المتغيير وضعهبمجلس االمن  منا تا والبمعن قراره

ا على حاظ االمن في العراا وقد حددت مقوات متعددة الجنسيات لكي تساعده
 / 1546) ،(  1511/2111منها القرار ) من مث  هذا الوضل،األ سمجلقرارات 
 ظ ()انهاء احت   العراا واليار ب(  2114

ون الدولي يرون جميل انالقفقهاء من  اً ان بعضإال ما سبا ذكر  من  رغم على ال  
كون في بع  االحيان من اج  البقاء تحالاات باي شك  كانت من االشكا  قد الت

من أج   ضاً تواان دايلي ويكون اي وانها وسيلة يارجية لتحقيا ألاو  مدة امنية
 ،فضً  عن تحقيا مصالح إستراتيجية للبلد المعنيظ() غاثة االنسانيةاأل

ة من أج  الحااظ على ي صة يمكن القو  أن هذ  االتااقيات تعد ضروري   
السلم واالمن الدوليين ،وهي بالتاكيد تعاا دور وجود قوات حاظ الس م التابعة 

 ل مم المتحدة في هذا اإلاارظ

 املبحث الثاني
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 اجلنوبية ةالكوري -اتفاقية وضع القوات األمريكية 
-1911الع قات بين الواليات المتحدة االمريكية وكوريا مابين عامي  انقاعت 

في تلك المرحلة ، وللتعرل كوريا تحت االحت   الياباني  ،وذلك باع  وقو 1945
هذا المبح  في ، سول نتناو  على حقيقة التاورات التي مرت بها تلك الع قات

 مالبين :

 

 

 

 

 

 املطلب االول

 الكورية اجلنوبية –اخللفية التأرخيية عن العالقات االمريكية 
في م تمر يالاا وبوتسدام إلى كوريا الشمالية قسمت كوريا  1945في عام    

تحت إشرال االتحاد السوفياتي، وكوريا الجنوبية تحت إشرال الواليات المتحدة 
 كيا فاص  بين الكوريتينظ° 18األمريكية وتم تحديد يا عر  

وفي تلك األثناء تمكنت الجمعية العامة التابعة للمنظمة الدولية من أتياذ قرار  
  "اللجنة الم قتة ل مم المتحدة  في كوريا " يكون من مهامها تشكي  يقضي بتشكي
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"حكومة كورية "، و إجراء انتيابات فيها و االسرا  في إج ء قوات االحت   
عنها،ولكن بسبب رف  االتحاد السوفياتي لم تتمكن اللجنة من مد نشااها الى 

،  1948ا الجنوبية في عام كوريا الشمالية فاكتات باجراء انتيابات عامة في كوري
كان من نتا جها الاوا الساحا "للراباة القومية لتحقيا استق   كوريا " باعامة 

، اما في كوريا الشمالية فقد تم تشكي  اللجنة ()سيغمان ري المعادي للشيوعية
مذاك يدعي  -ممثلو الكوريتين -تنايذية بر اسة " كيم إ  سونغ " ،وبدأ ك  ارل

سيادة على الب د باسرها ، واراد ك  منهما اكتساب عضوية االمم ك  منهما ال
من  -الايتو-المتحدة اال ان أي منهما لم يحص  عليها بسبب استعما  حا النق 

قب  ك  من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية ، بعدها تم سحب القوات 
الية باجتياا اليا قامت كوريا الشم 1951يونيو  25من ك  الشارين،وفي 

الااص  بينها وبين كوريا الجنوبية، حتى وصلت الى العاصمة)سي و (، وذلك في 
محاولة لار  أمر واقل تمهيدًا لتاسيس دولة اشتراكية موحدة، وبعد أن اجتمل 
مجلس األمن في ناس اليوم أصدر قرارا أدان فيه الغاو واعتبر  انتهاكا للسلم 

فورا وانسحاب قوات كوريا الشمالية إلى ما وراء يا  الدولي واالب بوقل القتا 
، ودعا الدو  األارال لمساعدته في تنايذ هذا القرار، وأمام عدم 18عر  

االكترا  الذي أبدته كوريا الشمالية تمكن المجلس من أرسا  قوات من عشرة دو  
المجلس قرارا الى كوريا الجنوبية بقيادة الواليات المتحدة االمريكية ، ومن ثم أصدر 

 ير االب فيه من الدو  األعضاء تقديم العون ال ام لحكومة كوريا الجنوبية 
بصد الهجةوم الذي تتعةر  له ،وعلى ذلك أصدرت الواليات المتحدة األمريكية 
أوامرها لقواتها البحرية والجوية للقيام بحماية كوريا الجنوبية، ثم أيارت مجلس 
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رت فر  حصار بحري على الساح  الكوري ،وتبل يونيو بانها قر  11األمن في 
ذلك إرسا  مجلس األمن لقوات دولية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية وقد كانت 

% من هذ  القوات ، وتم تعيين الجنرا  "ماك 91مساهمة األييرة لوحدها بحوالي 
العسكرية في  رثر" قا دا لقوات األمم المتحدة في كوريا لتبدأ هذ  القوات عملياتها 

هذا البلد باسم "األمم المتحدة" ، مما أد  بالبع  إلى القو  بان هذا التدي  تدي  
أمريكي تحت غااء األمم المتحدةظ وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن 
القرارات المتصلة بالتدي  في كوريا تم اتياذها في ظ  غياب ممث  االتحاد 

بعد ث   سنوات من الحرب تم إبرام اتااقية الهدنة السوفياتي في األمم المتحدة ،و 
في "بان مون جوم" حي  تم االتااا على تراجل القوات  1951يوليوا  29في 

باعتبار  اليا الااص  مل إنشاء مناقة مناوعة الس ح،  18°المتحاربة إلى يا 
توحيد  وأصدرت فيما بعد كوريا الشمالية والجنوبية بيانًا أوضح أسس ومباد  إعادة

الكوريتين وهي: أن تتم بإرادة مستقلة دون االعتماد على قوة يارجية وبالوسا   
 ( .) السلمية وبتشجيل من الدولتين على قيام وحدة قومية كبر  بينهما

مابين عام للمدة  والذعر اليولالجنوبيون حالة من  يونعاش الكور وبالمحصلة    
الشيوعية  افحة  من اج  تعايا مكصراومن ثم ديلوا في حالة  1951 – 1941
بين رب اتقوجود حالة الالى الدافل الذي أد    دهم، ويعد ذلك األمر بمثابةفي ب

تلك الع قات لم تكن متواانة السيما ي    نالجنوبية،ولك كورياو الواليات المتحدة 
،إذ كانت  كوريا الجنوبية (  1951 – 1948سنوات ( مابين عامي ) 5) مدة الة
،اما الواليات المتحدة األمريكية فقد ة والمتيلاة في شما  شرا اسيا ر يقالدو  الا من
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ي الغربب  بدأت تتصدر وتقود العالم الرأسمالي  ،()دولة قوية وغنية ومتقدمة كانت
السيما بعد تراجل ناوذ القو  العظمى التقليدية مث  برياانيا وفرنسا وعلى وجه 

 .ب العالمية الثانيةالتحديد منذ اشتعا  نار الحر 

اثناء االحت   واجهت القوات االمريكية مشكلة التوفيا بين السياسة  ه فيال أنإ  
ضرورة التدي  في شبه الجايرة وبين التقليدية لعدم التدي  في الش ون الدايلية 

مبذولة لتحقيا الضمانات االمنية الجهود الالسليم في  حي  يكون نقاة التحو 
ي   فترة ،ومل ذلك و انتهاء الحرب وتقلي  اليار الشيوعي االمريكية بعد 

تعليم المهني لتدريب واالتاور و لجهود لالاالحت   قامت الواليات المتحدة ببذ  
 داي  وسا المجتمل الكوري واسعةليبرالية الثقافة من اج  انشاء ثقافة  وتاوير

قوات الدفا  الواني  ءانشقد تم فعً  إو تعادي وتناه  الاكر والنظرية الشيوعية،
السلحة وا المدافلالجنوبية بمل تجهيا قوات الشراة الكورية الجنوبي الكوري 
 ظالصغيرة

 املطلب الثاني

 الكورية اجلنوبية – االتفاقية االمريكية
بين الكوريتين وقل الحرب الدولي قرر مجلس االمن ،وحينما 1951عام في   

( 161111نحو )في كوريا الجنوبية  جدتوايكان ، توقيل اتااقية هدنةومن ثم 
بعد ذلك و  الجنوبية،على الب الحكومة الكورية  بناءً ،وكان ذلك ()جندي امريكي

                          

2-Kim , Hokjoon , Domestic politics of US – South Korea  Relations with emphasis on 

“ Anti –   Americanism “ in South Korea , stand ford University press , 2008 , p 18-22 
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ان األمريكية والكورية قعت الحكومتمن العام المذكور و اغساس شهر  ب/في و 
بقي من  1959يونيو عام وفي شهر حايران/ مشترك (الدفا  الاتااقية )  الجنوبية
( جندي امريكي 64111)بحدود ألمريكية داي  أراضي كوريا الجنوبية القوات ا

 .( ) كقوة ر يسة لرد  اي هجوم او عدوان يارجي

ارسلت موجات من الصدمة الى  1951الحرب الكورية عام ومن نافلة القو  إن  
الحرب على سياسة ت تلك ثر ،هذا من جانب، ومن جانب  ير أجميل انحاء العالم 

التي اشتد أوراها مسار الحرب الباردة  ىلاألمريكية ما إنعكس عمتحدة الواليات ال
الواليات   نذاك بين الكتلتين الشيوعية والرأسمالية الغربية، ما ولد القناعة لد 

 اً ر حبًا  و بر  ي الكوريةضابوجوب تبني اكبر قوة مقاتلة على االر األمريكية المتحدة 
() . 

                                                               

 

Chay, Jongsuk  ,Unequal in peace and war , the Republic of Korea and the United 

States 1948 – 1953 Green wood publishing Group, London 2002 , p100 – 102 

 

Selig S. Harrison , Korean Endgame , A strategy for  reanification and U.S 

Disengagment , Agentury foundation Book , United States of America , 2002 , p 187-

189

1-Sook – Jong Lee , The Rise of Korean Youth as a political forces Implications for the 

U.S- Korea Alliance , 2003 – 2004 , p22-24
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الى حالة   دقد أر يس )سيغمان ري ( الباااح الذي    االنق ب العسكريوان   
المااوضات ولهذا تاير توقيل د ممن أ ا امما أعدم االستقرار في كوريا من 

 . () 1966القوات حتى عام وضل اتااقية 

بلدين البين عقدت اربل سنوات (  على مد  ) التااو من  ة( دور 82بعد )    
" 1966 عام يوليوتموا/  9" وات فيالق حو  تحديد مركا وقعت اتااقية ثانية 

اجراءاتها االييرة في  تصادقت عليها ) الجمعية الوانية الكورية ( واكملوبعدما 
فبراير  /شباا 9في ) التنايذ حياالى  تلاألمريكية،ديالواليات المتحدة 

 ةظ( مادة مناصل11تضمن )ت المذكورةاالتااقية ،هذا وأن (1969

 مضمون االتفاقية  : -أوالً 

تشم  جميل العسكريين ل -حالها حا  اتااقيات وضل القوات  –جاءت االتااقية   
ن افراد القوات يجب إاالتااقية على  كما أكدت ،والمدنيين المتعاقدين وعوا لهم

استثنا هم من اجراءات الحدود مث  الاياا وجوااات السار كما تم استثنا هم من 
كية تمارس االيتصار الجنا ي والتاديبي كما ان السلاات االمري ،رسوم الكمارك 

على افراد قواتها وسلاات كوريا الجنوبية تمارس االيتصار الجنا ي على افراد 
ان المتهمين االمريكيين ،  فقا القوانين الكورية  ا ر يالقوات االمريكية في حالة 

ي يبقون في قبضة السلاات االمريكية الى حين تقديمهم الى المحاكم الكورية وف
                          

 

Dettef junker, The United States and Germany in the era of cold war 1945 – 1968 

,Ahand book 

Cambridge university press, volume 1, united States of America , New York 2004 , p 

8-10
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السلاات  فورًا الىيسلمون حالة اعتقالهم من قب  سلاات كوريا الجنوبية 
 االمريكيةظ

تناا  كوريا الجنوبية عن واليتها القضا ية للسلاات االمريكية للجرا م وهذا يعني   
المرتكبة من قب  قواتها اثناء قيامهم بواجباتهم الرسمية مل التاام الواليات المتحدة 

ن الجي  الجديد ي مبادلة حاسمة لرد  كوريا الشمالية وذلك ألفبية تجا  كوريا الجنو 
 تمنح ،يضال إلى ذلك  ن كوريا الشمالية يشك  تهديدًا مستقبليًا يايراً أ يعتبر

( من  4االتااقية الجيش االمريكي الحا باستيدام الجو والبر والبحر الكوري )م 
 ظ  االتااقية

بين ضعل دور السلاات الكورية الجنوبية في تمن االتااقية فترة اال ان بعد    
السيادة المالقة التي تمارسها  نا  ،على اراضيها الكاملة ممارسة السيادة 

ًا مل ضالسلاات االمريكية على قواعدها في كوريا الجنوبية فهي تتعار  اي
ان هذا ،  المباد  االساسية للقانون الدولي وحا الشعوب في السيادة على اراضيها

هم يعني نجاح ءان بقا ونلهذا يعتبر يمسين عاما ( 51)و لمدة حالل بقي الت
ان الراي الكوري ببقاء هذ  ،تحالل حتى ولو ان في االتااقية )عدم مساواة ( ال

 :  (62)هو التحالل النو  من هذا القوات وابقاء حكومتهم على

السياسة وهي في  امن الكوريين يكرهون الواليات المتحدة بسبب اسلوبه 95%   -
 ظ سياسة من جانب واحد (ال) اسلوب استعما  

                          

1-Samuel S. Kim , Koreas Democratization , Cambridge university press, United States 

of America, New York 2003 p 136 – 138
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القوات المتمركاة في كوريا  منبسبب استيا هم  ا% منهم يكرهونه22،5اما  -
  ظ الجنوبية والينسحبون منها على الجايرة

بسبب موقاهم تجا  كوريا الشمالية وانهم يرون ان هذا  ا% اليكرهونه2،5اما  -
 :هة الاقر اوالً التحالل هو من اج  مواج

ان الكوريين الياالون يعانون من الحرب الكورية التي ااهقت ارواح م ات  -
اآلالل من ابناء الشعب الواحد ي   هذ  الاترة وفي الوقت الذي تحولت فيه 
عشرات اآلالل من المناا  والمدارس الى رماد كما ان الحرب  عمقت حالة فقدان 

 ظكوريا الشمالية من قب  التهديدات المستمرة و ، الثقة بين جنوب وشما  كوريا 

الى ايادة ذلك ان كوريا قد تقدمت اقتصاديًا وسياسيًا على مد  عقود مما اد   -
الثقة بينهم وباناسهم مل ايادة رغبتهم في تحقيا المساواة واالحترام المتباد  في 

 الع قة بين البلدين ظ

( ان القوات االمريكية المتمركاة في غاكد الر يس ) كيم داي جون 1991في عام  -
بانه سول يحقا التواان االقليمي في شما  شرا و حاسم  يءكوريا الجنوبية ش

 . (67) اسيا 

ترسيخ الديمقرااية وتعايا  فيماضي قد ساعد العقد الجهود االص ح على مد  -
 الىيدة وفي الوقت ناسه ير  الكوريين ان بلدهم بحاجة فر  ،قتصادية الكااءات اإل

 ظ ص ح اإل

                          

1-Norman D. Levin , Do the ties still Bind ? The U.S -Rok  security Relationship after 

9\11,RANDproject Air forces prepared for the United States Air Forces , 2004 by 

RAND corporation , p 70-73 
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ك  اتااقية ثنا ية أو جماعية، قابلة للمراجعة  مال جر  تعديالت االتفاقية: -ثانياً 
الكورية الجنوبية  –والتعدي  لذا ارأت على اتااقية وضل القوات األميركية 

  ياتي: تعدي ت عدة منها ما

رة ان تتضمن يرون ضرو  ينالكوري ، كاننجاح االتااقية إ بغية التعديل االول: -1
) قدم المساواة في صنل القرار ( واالبوا الواليات المتحدة نصوصًا تضعهم على 

ل ضمن المشاك  الباراة في االتااقية ومو  األمريكية بهذا األمر مرارًا، واعتبرو 
تهرب من هذ  تكانت األمريكية ان الواليات المتحدة ،اال الي فات بين البلدين 

ثمن مقاب  انتااعها ،السيما  دم كوريا الجنوبية يجب ان تق انب ، لقناعتهاالمسالة
جميل تكاليل  توغا تدفع 1991في عام األمريكية الواليات المتحدة  انو 

تكاليل المشتركة الجميل بملتامة كانت  1981في عام و  ، منيصيانة الوجود األ
  . (62) بنسبة كبيرة تكاليلتلك ال تااد 1991في عام ،و 

 1946بين عام ،فمثً  تعتمد كوريا على المساعدات االمريكية  1951 منذ عامو  
( مليار دوالر مساعدات اقتصادية 12،6قدمت الواليات المتحدة ) 1996 –

بموجب االتااقية قدمت الحكومة الكورية تسهي ت الى هذ  و وعسكرية لكوريا 
 ظلدفا  عنهاا في ستمركي تالقوات ل

لها  ثار هذ  االتااقية ير  إن هناك من  بالمقاب  كانه لكن ليس هناك شك بانو    
 تفي مجا  البي ة سجلسلبية على المجتمل الكوري بشك  عام ،فعلى سبي  المثا  

( متر مربل من 811111ما يقرب )هناك ( حالة تلو  بي ي و 111ما اليق  عن )
مادة ن قب  القوات األمريكية م اء  منلقبسبب ما تم إ ةاالراضي الكورية ملوث

                          

2-chae – jinlee , Atroubled Peace – U.S Policy and the two Koreas, the Johns Hopkins 

university press , Baltimore ,American , 2006, p 131-138
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حواد  تسرب ،وكذلك استمرار قت  ناس ابرياء(إلى الهان)( في نهريداه)فورمالدي
 ظالوقود وتيريب ياوا االنابيب التي انش ت ي   فترة االستعمار الياباني

ان االتااقية المبرمة بين كوريا الجنوبية والجانب االمريكي اضعل دور    
حي  قام بين عام ،على اراضيها الكاملة  تهاسيادفي فر  الكورية  السلاات
را قوانين كوريا يمن افراد القوات االمريكية ب"الل  45 "اكثر من 1969-1989

ذلك  ،الكوريةالمحاكم  الى"شير   125من ه الء سو " لم يقدم و الجنوبية  
الن السلاات االمريكية عرقلت حاالت تسليمهم الى السلاات الكورية او اسهمت 

الرغم من ان بع  على  ما  التحقيقاتكضي الكورية قب  اار ألل تهممغادر  في
لسلاات االمريكية لكبر  كما ان الجرا م القت  و الاليروقات كانت تتعلا بحواد  

تعار  مل المباد  ،وهذا يالسيادة المالقة على قواعدها في كوريا الجنوبية
   ذلك قدكو ،االساسية للقانون الدولي وحا الشعوب في السيادة على اراضيها 

 .( )تااقيةتلك اال إعادة النظر بغية تعدي اغضب الكوريين والبوا 

بعد عامين من ،وذلك االتااقيةتلك تم تعدي   1991اي عام على ذلك ف  
 ليشم  المسا   اآلتية:المااوضات المكثاة 

 ظ( جندي 19111 ( جندي تقريبًا الى )41111)القوات   عدد تياي   -أ

القوات هي " الوالية القضا ية "  وضلفي ك  من اتااقية  يسة الر  ان المشكلة -ب
تاتي بحماية حقوا ة كوريا الجنوبية االتااقي،وان في بلد اجنبي ة للقوات المتمركا 

دانته من اوفورية واعادة النظر ب ةالمتهم في حصوله على محاكمة سريعة ونايه

                          

1-Bong Lee the Unfinished war : Korea , Algora publishing, New York United States , 

2003 , p 267 – 269
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ات الكورية النظر من اال ان بموجب التعدي  يحا للسلاظقب  القوات االمريكية
القوات مل أفراد عتقا  والتحقيا االالحا في  ي لهااعاكما  ويد في القضية دج

 فيها بموجب االتااقية التي يتواجدالمدينة في  ومحاكمته المسلحة للواليات المتحدة

() . 

 التعديل الثاني : -ثانياً 

 التعدي  الثاني ل تااقية باع  مجموعة من الدوافل منها : جاء  

قمة لسوك ( في اوكيناوا اليابانية   –عقد م تمر )هيون  2111في عام   -1
المراة من اج  اعادة تعريل االمن واستضافت ايضًا  شبكة نسا ية مناهضة 
ية للناعة العسكرية من نساء دو  شرا اسيا و أفراد من قواعد عسكرية امريك

رتكبها القوات توكذلك أستضافت نساء من الواليات المتحدة لمناقشة الجرا م التي 
جرا م  فضً  علىاالغتصاب واالستغ   الجنسي مث  االمريكية في كوريا من 

تم في اثناء الم تمر و تلو   البي ة وتدهورها من ي   انشاة القواعد العسكرية ،
تلك تتضمن و  ،الى الحكومة الكوريةماالب قدمت الالى مجموعة من   توصال

 ها ما يتعلاأكثر منشم  مسا   تالقوات بحي   وضلالماالب اعادة تعدي  اتااقية 
وكذلك مسالة كياية بشك  يار،المرأة حقوا و بشك  عام حقوا االنسان ب

بين  شراكةتعايا المن اج  مرة أير  تعدي  االتااقية  تم ،كماالمحافظة على البي ة
من اج  تعدي  وأضافة القضايا الجنا ية وم حقات قضا ية ونصور ظ و بلدينال

بدأت منذ عام  فقد ،سنوات (  5المااوضات )دامت لحماية البي ة وحقوا العما  

                          

2-Park  kun-young , A new U.S Rok Alliance,Anine point recommendation For a 

reflective end mature Partner ship , Kel (Korea Economic Institute ) Washington DC, 

2004 p 14-16
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وذلك بعدما رأت الواليات المتحدة بان هذا التعدي  ضروري لتعايا الع قة  1995
  .()بين البلدين ومن اج  الحااظ على االستقرار االقليمي

تم و مريكيين ألجنود الكوريين وامن الين اربعة بثناء وقعت مشاجرة وفي  تلك اال -6
)ويبري( مل  نذاك التقى واير اليارجية االمريكي ،لذلك االعتداء على جندي كوري
 يتم  ميونغ( وفي بيان للوايرين ادركوا بانه يجب ان  واير اليارجية الكوري )رو 

عالج اا اة من القضايا ذات الصلة باالتااقية تتضمن و تتعد  االتااقية وان 
 للبي ة ظ يضل لتعدي  حقوا العما  وحماية اكثرتو 

حقوا االنسان ب لم يركا على الموضوعات المتعلقةان تعدي  االتااقية االو   -1
بين في اتااقية وضل القوات  اً لحماية البي ة مثلما كان موجود اً يتضمن نصوصم ول

بين عامي  تم ارتكابه ما، وأن  األمريكيةالواليات المتحدة انيا و والماليابان ك  من 
جرا م ضد المدنيين الكوريين من الجنود االمريكيين  من قب  (2111 – 1991)

ن بانهم اليثقون و ادرك الكوري ، لهذا( حالة821ص  الى )يمن الدرجة المتوساة 
وات االمريكية يشك  انسحاب الق،على الرغم من  ان باالمريكيين وال بنااهتهم 

ي قامت به ذالاالو   التعدي ، وان اً ضيأ ستقرار االقليمي لتهديدًا يايرًا لهم و 
 الغضب لد  الكوريين  من اج  تياي  مشاعر وهاألمريكية الواليات المتحدة 

كما إن  ، بين البلدين تعايا الع قات الثنا يةمن ثم و  تجا  الواليات المتحدة
المنية واالقتصادية ان مصالحها اماألمريكية تسعى لضالواليات المتحدة 

 ظوالعسكرية

                          

1-Eric V. Larson , Norman D. Levin  and seonhae Balk bogdan Sanych ,Ambulant  

Allies ? A study of south Korea attitudes toward the U.S , RAND corporation , 2004 

p20 
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ن من اج  بقاء التحالل األمريكية إالواليات المتحدة  في نالقانو  ير  فقهاء -4
 فيغير سياستها تغير صورتها كحليل و عليها أن ت ار مل البلدان االجنبية ، ي

 لصداقة والثقة المشتركةعلى اساس الدفا  وابحي  تكون مبنية  اتل االتااقييوقت

(36) . 

تحسين من مكن السلاات الكورية قد  2111عام االتااقية تعدي  وكان     
اال ان ،رتكبها القوات االمريكيةتتضمن تقريبًا ك  الجرا م التي بحي  تاالجراءات 

 نحي ،فيم حقة المشتبه بهب الياصة فقاتم بالقضايا هاللجان االمريكية كانت ت
والية القضا ية على جميل الجرا م التي الكون له تبان  هتمالكوري م ن الجانبإ
ان تكون نصور تالل الى األمريكية،وكان الجانب الكوري ي رتكبها القواتت

اليابان وك  من الواليات المتحدة االتااقية بين  نصوراالتااقية مشابهة ل
 الحا فيلمحكمة اليابانية ا منح ماالمريكية ت –بموجب االتااقية اليابانية  ،إذوالمانيا
 لنظربا -عن اريا لجنة مشتركة -الحا  اوكذلك له،الضحية ةصلحلمالتدي  

 ظمريكيةرتكبها القوات األتالقضايا الجنا ية التي  في

يضل تبان بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية ًا االتااقية ضيأسمحت وقد    
ص  الى كوريا ت تييات المتحدة الالوال منللتاتيش جميل البضا ل المستوردة 

من نو   من قب  القوات االمريكية التي تكون الجرا م المرتكبة انكما  ،الجنوبية 
ضرورة مل  غتصابظظظظظ(هي من ايتصار السلاات الكوريةإلا،قت  ال جرا م )
جميل مراح  الدعو   فيقانوني و التصا  إلاب تلك القواتفراد أل اتضمانتوفير 

لجرا م اليسمح لها بالنظر باكوريا الجنوبية  اإلاار يذكر إن اذهوفي ،والمحاكمة

                          

1-Path to an Agreement : the U.S. Republic of Korea status of  forces Agreement      

Revision Process, CSIS international security program Report , center for strategic and 

international studies , Washington D.C July 2001
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في تقل الجريمة أن ي ،أير جندي امريكي   من قبامريكي  التي تقل ضد جندي
الحا الر يسي يكون هنا و القوات واثناء اداء الواجب الرسمي  وضلاتااا  ااار
 ظالمرسلة للدولة

القوات  وضلااار اتااا  فيل لجنة فرعية تم تكليفقد ما بشان قضايا البي ة أ   
تلو  ، ووضل قواعد مشتركة للمرافا العامة تي االها الللكشل عن المنااا ال

( عن 2111يناير 18في )بهذا اليصور تم توقيل التعدي  ، وقد جتهالومعا
من  وا( عض161مل وجود ) الجنوبية واارة اليارجية لجمهورية كوريا اريا

االتااقية حيا  تديل وعلى ذلكلكورية ،صوتوا على التعدي  ،الجمعية الوانية ا
 .()(2111نيسان/ابري  2)فيذ يناتال

لكن هناك مشاك  وقعت في هذا اإلاار أثرت هذا التعدي  أهمية  من رغموبال    
سلبًا على الع قات بين البلدين وعلى وجه اليصور فيما يتص  بتلك االتااقية 

احتج إذ  ،2112 عام تشرين الثاني/نوفبرشهر في ص  وتعدي تها، ومن ذلك ماح
كانون الثاني/يناير  حتى شهري ومن ثم استمر هذا االحتجاج نو الشبان الكوري

محكمة التبر ة  كرد فع  على جاءت االحتجاجات،و 2111عام  وشباا/فبراير من
 بقضية االهما  مما اد  الى قت  اثنين من ان تورااذلن الان االمريكياالجندي

عشرات االالل من الكوريين يروج  هذا الحاد ،وسبب ا ب المدارس الكورية
 :ماالبين بةةماالب عدة منها الى الشوار  

                          

1-Report by Koyouk Young, U.S. forces in Korea (USFK) their realignment and the 

Damage caused by them Bureau  chief, the campaign for Eradication of crimes by U.S 

troops in Korea , 2004
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تحكم وجود  تيال السيما مايير القواعدمراجعة جديدة التااقية وضل القوات  -أ
 . () قوات االمريكية على االراضي الكوريةال

 األمريكية وعلى وجه التحديد من قب حدة عتذار من قب  الواليات المتإلا –ب 
بع  الكوريين  لبااب  واألكثر من ذلك االمريكي) جورج بوش(   الر يس

أكثر من انهاء الع قة التي دامت من ثم و للقوات األمريكية اوري ال نسحابإلبا
 ( عامًاظ51)

ود وجالكورية عدت الحكومية  المنظمات غير ومما ينبغي اإلشارة إليه إن بع   
ذلك وعلى  ى نشااهم ومن ثم على الشعب الكورياثر سلبًا علقد  األمريكية قواتال

مشاك  الدارة إنتيجة لسوء تلك القوات  المعادية تجا  مشاعرالتصاعدت 
   ظ جتماعيةإلا

 بين الارفين المتعاقدين عدم المساواة في الع قةوبالمحصلة توجد حالة من    
شريك صغير ك) كوريا ( ،وتظهرسيادة اضح للو  انتهاك،بحي  أد  ذلك إلى 

االتااقية ال تغاي والية  ،كما إن مقارنة باتااقيتها مل الدو  االير  مث  اليابان
ايادة من  رغم التي ترتكبها القوات األمريكية ،على الالسلاة على جميل الجرا م 

 لبي ةظاي جميل جوانب حماية اغالت االتااقية ك،كما إن تلالجرا م نسبة تلك 

تضارب التقاليد التي كانت عقبة  اهومنالمشاك   جهت االتااقية بع او  كما   
هذ  و وذلك ألن القانون االمريكي يعاي المتهم حقوا  ،امام لجنة المااوضات 

اجراءات أن  ،فعلى سبي  المثا ،القوانين الكورية فيالحقوا اليتمتل بها المتهم 

                          
-

2-Franz code and Lilly sucharipa , Behrmann The United Nations Law and Practice , 

Fluwer Law international, London , Boston 2001 , p 100-102
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يتلل عن القانون االمريكي في مسالة ت القانون الكوري ضمن الدفا  عن الحا
 ظحبسال

 مميزات التحالف: -ثالثاً 

في مصالح ا مبان لديهان تقر وكوريا الجنوبية ان االدارة االمريكية المراء في   
 : ()، ومما ي كد ذلك ماياتي نا هذايومحتى  هذا التحالل تابداية نشالتحالل منذ 

األمريكية من الواليات المتحدة  كثيرًا منمما الشك فيه أن الكوريون استاادوا  -1
والعلمية واالقتصادية باع  إمت ك األييرة لليبرة الواسعة والمتاورة ثقافية الناحية ال

 ظفي هذا اإلاار

 ها وبيناليعني بان التحالل بينفي كوريا الجنوبية لقومي لمد ان صعود اإ -2
 ظيارلل معر  الواليات المتحدة

عني يال(،)السلبية تجا  الواليات المتحدة األمريكية الشباب تنامي مشاعران  -1
تجا  االدارة هي مشاعر تلك الن للتعام  معها بشك  مالا ،ب  إ همرفض

ن يعتبرون الواليات و الكورية،فاالمريكي تجا  المجتمل والحياة االمريكية فقا وليس 
لعلوم والمعارل واالثقافات كتساب فض  لوجود فرر العم  واالمتحدة المكان األ

                          

1-Tim Beal , North Korea : The struggle against American power ,Pluto press London 

2005, p202-208 

1-Emiko Noma , color from Shadows : Anawative of the life and work of Hyun – 

Sook lee Kim of Korea , report from women peace makers program 2003
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ل الكوريين في الواليات المتحدة وجود  ال واليبرات، ومما يدل  على ذلك
 . () اوجامعاته  هامدارساألمريكية ألغرا  الدراسة في 

من الاقر  عانو ي يدون الوجود االمريكي بسبب ما فإنهم المسنيين الكوريين  أما -4
 . () اثناء الحرب

ثقة المستثمرين  كون موضليا الجنوبية على ان تان هذا التحالل ساعد كور  -5
ر  الحكومة الكورية ان استق   الع قات بين البلدين لتحقيا مكاسب تو  ،االجانب
، كون سلبيًا على حكومة كوريا الجنوبية لذلك سيكون الموقل افض  تدايلية س

 االراء وبيان المسا   الميتلاة ظفي ن يكون هناك توافا با

ا التحالل لعب دورًا في تقديم الدعم المالي والتسهي ت لعملية كما ان هذ -6
جايرة للنسبة بالتوحيد السوا والتوحيد العسكري لمواجهة التهديدات اليارجية حتى 

 تحقيا وتوفير االمن واالستقرار في المناقة ظبالكورية 

وفي ية كوريا الجنوب فيمصالح األمريكية لواليات المتحدة ل ومما الشك فيه إن -9
غلا االبواب بوجه اليابانيين تسعى إلى  ،ومن ذلك إنهامنية االمصالح ال مقدمتها

أي  –،كما إنها نشاء معسكر يهدد االستقرار االمريكيإ ومنعهم من المستثمرين
عر  تور قوة مهيمنة اقليميًا ضمنل ح تسعى إلى -الواليات المتحدة األمريكية

لذا  ، في المناقة انتشار االسلحة النووية منل ألكثر من ذلكوا،ريالل هامصالح
العالمي  شم  تعايا االمنلي ألمنيتسعى الواليات المتحدة الى توسيل نظامها ا

                          

2-Kangdan oh and  Ralph C .Hassig , North Korea,  The rough the looking class . 

Brookings institution press Washington D.C. 2000 , p88

3-Lee Yur Bok ,Korean – American Relations , State University of New York press , 

New York , 1999 , p 100-103.(39 ) William Stueck, The Korean war,An international 

history Princeton   University Press , New Jersey United kingdom , 1995 p 100-102 
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وتتبل الواليات ،تهديدات الجديدة من جميل انحاء العالمضد الواالجتماعي المشترك 
لباردة ة جديدة وذلك بعد الحرب ايتيجااستر  افو مرونة جديدة األمريكية المتحدة 
التغيرات اثرت على  ،وهذ لعالمي اتغيرت االوضا  االمنية على الصعيد حي  
مواجهة التهديدات الجديدة مث  الصراعات االقليمية ل يةمريكاألستراتيجية اال

 .() يةوالدين ةالقومي عن التوجهاتالناجمة 

مريكين انهم في مواجهة االرهاب لذلك لألكشات  9/11/2111ان احدا   -2
 امت الواليات المتحدة بتغيير استراتيجيتها في قواتها المتمركاة في دو  العالم ق

بنحو  تقدر ( 2114بيا  قواتها في كوريا الجنوبية وذلك عندما كانت في عام )
جندي  واستثمرت بنحو  (28111ها بنحو )تياض ها( جندي اال ان19111)
موضوعة من قواتها وفا ياة الم االسلحة و ي( مليار دوالر لايادة ااقتها وتنظ11)

من القوات االمريكية المتمركاة في كوريا  تحي  جعل، ()ةواارة الدفا  االمريكي قب 
 لذا فان ،الجنوبية قوة متحركة قادرة على مواجهة حالة الاوار  االقليمية والدولية

جوهر اعادة تنظيم القوات االمريكية هو تغيير ابيعتها من قوة ثابتة الى قوة 
 . ()متحركة اي قوة اقليمية في شما  شرا  سيا 

 ،شاركت في حرب فيتنام األمريكية للواليات المتحدة  ةان كوريا الجنوبية كحليا-11
التي في المعارك  -التي نحن بصددهاوبموجب االتااقية  - مشاركةمستعدة لل وهي

أو العدوانية عم  من االعما   هناك اذا كاناألمريكية الواليات المتحدة  تيوضها
                          

1-juergen  kleiner , Korea a century of change world Scientific, volume 6 , London , 

2001 , p 148-149

1-juergen  kleiner , Korea a century of change world Scientific, volume 6 , London , 

2001 , p 148-149 

2-Tsuneo Akaha , The future of north Korea,  Routtodge , London and New York , 2002 

p 80-83 
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تجري كوريا الجنوبية والواليات المتحدة  ،وفي هذا السياالس م العالميلتهديد أي 
ار بستراتيجية بشك  دوري لعر  ايتإلوا يةكيتكت،الالعسكرية سلسلة من المناورات

شارك يو  لية،الشماكوريا  مد  جاهاية الارفين لصد حرب هجومية ثانية من جانب
 ظل من جنود البلدينآلت اآلعشرافي تلك المناورات 

بيان مشترك بين جمهورية  2116عام يناير/كانون الثانيشهر صدر في  -11
لقوات االمريكية اجراء عمليات عسكرية في لكوريا الجنوبية والواليات المتحدة سمح 

في مشاركة البالقوات قوم ت بهذاو شبه الجايرة بصورة مشتركة مل كوريا الجنوبية 
ن الكوريين االن يواجهون مشكلة ،اال إنه البد من اإلشارة إلى إعمليات عسكرية 

 هامنو اادياد الجرا م بعد الحرب التي شنتها القوات االمريكية في العراا وافغانستان 
 تلك الجرا م ان الدراسات ت كد ااديادظ بشك  كبيرالتي حدثت  م االغتصاب اجر 

الى الصدمات  ، ويعود ذلكلجنوبية من قب  القوات االمريكية المتمركاة في كوريا ا
)موت اصدقا هم امام اعينهم( وكذلك ايادة من جراء جنود ها الالناسية التي مر ب

ن هذ  الحالة ،إ2119حالة االدمان على الكحو  والميدرات ياصة في عام 
للوجود  2111بحلو  عام  اً الكوريين لذلك اتاقوا على ان يعقدوا اتااق نداادادت ع
   : المريكي في كوريا الجنوبية للنظر في المسا   االتيةالعسكري ا

 ارتكاب الجرا م ظ -1

 تدريب والضوضاء وتلو  البي ة ظالاالضرار الناجمة عن  -2

 -:من  انتهاك حقوا المواانين حين يعرل ان من اج  الس م البد -1

الكوريتين  الس م بين ايقكوسيلة لتحاألمريكية الواليات المتحدة قوات ب اسحإن -أ
 ظ
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من جمهورية كوريا أيعر  لحربها على االرهاب   دعم الواليات المتحدة -ب
 لليار ظالجنوبية 

تعايا الع قة بين الشما  والجنوب يحقا مصالح وانية أن ير  البع    -ت
الجرا م ًا متي حنهكذلك سحب القوات ي، ي واجهته كوريا ذوينتهي التقسيم ال
قوات واتياذ التدابير لوقل العمليات العسكرية وتحقيا التلك المرتكبة من قب  
  . ()الس م والديمقرااية 

حتى اليمسينات من القرن الماضي كانت كوريا  ،قتصادية من الناحية اإلو   
من  ابتداءً  –فإنها ذلك من رغم ،وبالالجنوبية تعد احد  اكثر الدو  فقرًا في  سيا 

 حوالً ها تاقتصادفقد شهد القتصادي السريل اريا النمو ا لىسارت ع -الستينات 
الصيد الى احد  القو  الصناعية الاا قة الرعي و د على الاراعة و اعتماالكليًا من 
ت بحصأ كبيرًا إذ اقتصادياً و حققت كوريا الجنوبية تاورًا تاريييًا ، وبذلك التكنلوجيا
االا  ة،حتىياقتصادأصبحت ذات شهرة و ،ب  الدو  المتقدمة في العالم  في عداد

من حي  القوة  12المرتبة  صلت الى(، إذ و معجاة الشرا اآلسيويةبة) اعليه
في  سيا وبلغ دي  الارد  ةديااقتصدولة االقتصادية في العالم وهي رابل اكبر 

عالية من االديار نمو معدالت  ذلك ،وصاحبالل دوالر 21السنوي الى 
حقين بالجامعات وارتاعت الصادرات تلايادة معد  المو  واالستثمار والتعليم المكثل

مليار دوالر بعد تابيا قاعدة االعااءالكمركي في  191،5الكورية الجنوبية الى 
 2116معد  الصادرات لعام  من 19،1مثلت هذ  الايادة الى ، و 2119عام 

                          

1-Dr. kun Young Park , A new U.S-Rok Allance Anine point policy recommendation 

for a reflective and Mature partnership The Broo kings institution CNaps Korea fellow 

2005, p5
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في الوقت ناسه ارتاعت و  ،مليار دوالر فقا ( 125.5 )كانت الصادرات حي 
( .) مليار دوالر 156،8لتص  (% 15.1 )الواردات بنسبة

 

مليار  124،9ارتاعت صادرات التكنلوجيا والمعلومات واالتصاالت الى كما   
كما بلغت حصيلة العا دات التي حققتها صادرات كوريا ، ()2119دوالر في عام 

عاا في تا ، ممليار دوالر 19نحو الى  2119عام في المواص ت النق  و في  
صادرات كوريا الجنوبية منذ عام ساهمت ايادة نسبة ت التي نشاء المواص إ

 ظ    1992

كوريا الجنوبية دا مًا الى جانب الواليات المتحدة  دم وقاتقبناء على ما تو   
وا   الدو  التي بشك   كام ، فقد كانت من أالقضايا العالمية  األمريكية في

عدم شرعيتها ن م رغم ،على ال 2111عام شاركت في الحرب على العراا 
كانت كوريا الجنوبية ثال  اكبر قوة  2119اي عام ،فبمنظور القانون الدولي

بارا الايتون  )ا بعد الواليات المتحدة وبرياانيا التي سميتاعسكرية في العر 
 . ()التي انتشرت في مدينة اربي  (

 

 

 

                          

2-AiaTerence  Rohring , Jungmin Seo , and UK Heo, Korean security in a changing east 

– proeger security international west point connection , London 2007, p 175-178

1-Norman  D. Levin and yong suphan , Sun shine in Korea , RAND center for Asia – 

pacific policy 2002, p    68-70

2-Alexander versh bow , US- Korea , year book Washington D.C. August 2007 p  47 
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 اخلامتة

ات وضل القوات ، لذا جاءت نظرا لتوافر شروا االتااقية الدولية كلها في اتااقي   
االتااقية بين الواليات المتحدة االمريكية وكوريا الجنوبية في ضوء االجراءات 
القانونية الدولية المتبعة لممارسة حا الدو  في ابرام االتااقيات الدولية،وتعد هذ  
االتااقية من االتااقيات المهمة لكونها تغاي الشرعية الدولية لوجود القوات 

بية على اراضي الدو  المضياة لتلك القوات،وبذلك تنتج حقوا القوات في االجن
الدو  المضياة من هذ  الشرعية ، سواء كانت تاثيرات هذ  الشرعية سلبية أم 

 ايجابية بالنسبة لحقوا الدو  المضياة ظ

وعلى ذلك تكون االهدال المرسومة من ابرام مث  تلك االتااقيات ميتلاة من    
ى اير  ، وفي ك  األحوا  تكون تلك األهدال ذات ابيعة مادوجة ، اتااقية ال

فمن جهة ما يتعلا بالدو  المضياة يكون ابرام اتااقية وضل القوات من اج  
حماية االمن والسلم او تقديم المساعدات االنسانية واليدمات الضرورية الى 

واالقتصادية المنااا المحتاجة او بهدل التدريب وتقديم اليبرات العسكرية 
والثقافية واالجتماعية ، وك  هذ  االهدال يجب ان ال تتناق  مل مباد  القانون 
الدولي وميثاا األمم المتحدةظ ومن جهة اير  ، تستهدل الدولة المرسلة للقوات 
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انشاء قواعد عسكرية بعيدة او قصيرة المد  وتقوية ناوذها والحصو  على 
 يجية بعيدة المد ظامتيااات اقتصادية وأهدال إسترات

لذا فالع قة المتبادلة بين الواليات المتحدة االمريكية وكوريا الجنوبية ادت الى   
تمركا القوات االمريكية في كوريا الجنوبية بهدل تحقيا التواان االقليمي في 
شما  شرا اسيا ، وبالمقاب  ان المساعدات واليبرات المقدمة لكوريا ادت الى تقدم 

ياسي بحي  اد  الى توثيا الع قة والرغبة في تحقيا المساواة اقتصادي وس
 واالحترام المتباد  بين البلدينظ

ومما الشك فيه إن الواليات المتحدة االمريكية ، هي من اكثر دو  العالم في    
ابرام اتااقيات وضل القوات مل الدو  االير  وذلك لوجود م ات القواعد االمريكية 

متحدة من القواعد العسكرية والمنشات المدنية واالنتشار الواسل يارج الواليات ال
للمستيدمين المحليين في بلدان متعددة ، لذلك نجد الجذور التارييية لهذ  
االتااقيات ترجل الى الماضي البعيد ولكن بعد الحرب العالمية الثانية توسعت 

  ظالممارسات االمريكية البرام هذ  االتااقيات مل عشرات الدو 

فقد تتوجه الدو  نحو قبو  ابرام هذ  االتااقيات مل الواليات المتحدة بناء على   
الحاالت االستثنا ية الموجودة في ك  دولة حسب ابيعة الواقل ومستلامات فترة 
ابرام االتااقيةظ اال ان االتااقية التي تيتلل من دولة الى اير  بحسب يصوصية 

جتماعي للبلد ، من الممكن ان تمر بمراح  الواقل السياسي واالقتصادي واال
متعددة حتى تكسب الصيغة النها ية ، ويتقب  ك  من الارفين البنود والمواضيل 
المدرجة في محتوياتها ، بناء على ميثاا االمم المتحدة التي تمث  االساس الدولي 
عم ل تااقيات التي تبرم وتشم  االمتيااات والحصانات لعمليات حاظ الس م ود

 الحرية والديمقرااية والتنميةظ
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وبيصور وضل القوات األمريكية في كوريا الجنوبية فانه بعد تقسيم كوريا الى    
دولتين شمالية وجنوبية بعد الحرب العالمية الثانية ونتيجة تقسيم منااا الناوذ لك  

الشمالية  من الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ، وردعا للناوذ السوفيتي في كوريا
ادت الحالة الى تقرب الواليات المتحدة بجانب كوريا الجنوبية وتعايا هذ  الع قة 
عن اريا االتااقيات المبرمة فيما بين الجانبين ، بحي  وصلت الحالة الى توقيل 

،وكان من أهم ماتترتب عليها تناا  كوريا  1966اتااقية وضل القوات في عام 
 ية للسلاات االمريكية داي  السيادة الكورية من قب  الجنوبية عن واليتها القضا

قواتها اثناء قيامهم بواجباتهم مل التاام الواليات المتحدة تجا  كوريا الجنوبية ، 
وبموجب المادة الرابعة من االتااقية منح الجيش االمريكي الحا باستيدام الجو 

 والبر والبحر الكوريظ

الكورية  –تااقية وضل القوات االمريكية يتاما ، نر  بانه بالرغم من إن ا  
الجنوبية قد استقرت بين م يد ومعار  ، اال ان ك  من االدارة االمريكية وحكومة 
كوريا الجنوبية تقران بان لديهما مصالح متبادلة في التحالل وعلى جميل 

 االصعدةظ
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