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 فى ندوة بمعرض مكتبة اإلسكندریة الدولى للكتاب..

  المتحدثون یناقشون دور األمم المتحدة بین الحاضر والمستقبل
  21:39 - 2009مارس  5الخمیس، 

 
  مكتبة اإلسكندرية

  
  اإلسكندریة ـ جاكلین منیر

والسلم الدولى، أما أشار الدكتور سعید الدقاق، األمین العام للحزب الوطنى باإلسكندریة، إلى أن الھدف الظاھرى من إنشاء األمم المتحدة كان إحالل األمن 

إضافة إلى أنھا كانت تھدف للحیلولة دون وقوع حرب  الحقیقة فھى أنھا تأسست نتیجة إمالءات وشروط وضعتھا الدول المنتصرة على الدول المھزومة،

 عالمیة ثالثة.

الفشل فى وأشار إلى أن األمم المتحدة أنجزت بعض النجاحات وأخفقت فى أشیاء األخرى، فعلى مستوى حفظ السالم سنجد أنھا قدمت نموذجا من النجاح و

 مى ولكنھا فشلت فى منع الحروب الصغیرة بین الدول بعضھا البعض.آن واحد، حیث نجحت فى الحیلولة دون وقوع حرب على المستوى العال

ر المصیر للدول أما على مستوى األمن الدولى فاألمم المتحدة حققت إنجازات كثیرة، منھا تصفیة الظواھر االستعماریة العالمیة من خالل إعطائھا حق تقری

من القواعد التى تضمن حقوق اإلنسان من خالل اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان المحتلة. وفیما یتعلق بمجال حقوق اإلنسان فھى وضعت ترسانة 

 والمعاھدات المختلفة التى تضمن إعطاء اإلنسان حقوقھ السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

ألمریكى بول كیندى "برلمان اإلنسان .. األمم جاء ذلك ضمن الفعالیات الثقافیة لمعرض مكتبة اإلسكندریة الدولى السابع للكتاب فى ندوة حول كتاب المؤرخ ا

. أدار الندوة الدكتور سعید الدقاق، وتحدث فیھا األستاذ حلمى النمنم رءوف عباسالمتحدة بین الحاضر والمستقبل"، والذى ترجمھ إلى العربیة الدكتور 

 والدكتور قدرى حفني.

ول دور األمم المتحدة فى عملیة السالم التى أصبحت لغزا یحیر العالم أجمع، فالسیاسة وأضاف الدقاق: "فى مجال السیاسة نحن نضع عالمات استفھام ح

ً على الوالیات المتحدة المتصرف األول واألوحد فى سیاسات العالم ودفع وإیقاف عملیة السالم كما أن السالم الدولى أصبح صن یعة الوالیات أصبحت حكرا

مت بھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة فى بعض األمور، مثل استشارة محكمة العدل الدولیة حول شرعیة الجدار المتحدة على الرغم من المحاوالت التى قا

 العازل اإلسرائیلي".

ه إلى أن األمم المتحدة تحتاج إلى نظرة مستقیمة حول عملیة التوازن الدولى التى أصبحت غائبة، الفتا إلى أن الوقت الحالى من الم ّ مكن أن یكون ھو ونو

ً بعد األزمة المالیة  التى تمر بھا الوالیات المناسب لظھور قوى أخرى مثل الصین والھند وروسیا تعید إلى العالم التوازن الدولى الذى افتقده خصوصا

.ً  المتحدة والعالم مما أدى إلى إضعافھا نسبیا

حول الجدل من جھھ أخرى، رصد الدكتور قدرى حفنى الجدل الذى أثاره كتاب "برلمان اإلنسان .. األمم المتحدة بین الحاضر والمستقبل" من خالل وقفة 

الجدل الذى وقع بین المؤلف فى الكتاب والمترجم فى الھوامش، فالمؤلف تحدث عن العالقة الذى دار بین المؤلف والمترجم. وأشار إلى أن المؤلف برصد 

قائال إن الكاتب یتحیز إلسرائیل حیث إن تحریر  رءوف عباسبالعمل الطائش الذى وضع العالم فى أزمة، فعلق  1973بین مصر وإسرائیل واصفا حرب 

عن الصراع السیاسى فى السودان، فقال إن النظام اإلسالمى الحاكم فى الشمال قام بحرب إبادة ضد الوطن واألرض لیس عمال طائشا. كما تحدث المؤلف 

ل النزاع السیاسى إلى تعصب عرقى دینى وھو لیس كما وصفھ. ّ  القبائل المسیحیة والوثنیة فى الجنوب، فعلق المترجم قائال إن المؤلف حو
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كیندى مؤرخ لھ خبرة كبیرة، حیث عمل مستشارا للرئیس األمریكى السابق بیل كلینتون واألمین العام  من جانبھ أشار األستاذ حلمى النمنم إلى أن بول

تھ على المستوى السابق لألمم المتحدة الدكتور یوسف بطرس غالي، مما أعطى لھ ثقال سیاسیا وتاریخیا عالیا، إال أنھ افتقد الكثیر من البصیرة فى كتابا

 العربي.

من أكثر اإلیجابیات التى تحاول أن تقوم بھا المنظمة الدولیة ھى أن تكون صوتا للدول الضعیفة تستطیع من خاللھا إیصال صوتھا حتى ولو وأكد النمنم أنھ 

ون ذا سیككان ضعیفاً، مشیرا إلى أن وجود الرئیس أوباما سیقلل من الغطرسة األمریكیة، إذ إنھ لن یحتل دوال عربیة ولكنھ سیمارس أسلوب الضغط، ل

  الضرر على المنطقة العربیة ومصر أقل من سابقھ.
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