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الترجمةمقدمة
منذشامًالتناوًالالمتحدةاألممتتناولالتىالرصينةالمراجعإلىالعربيةالمكتبةتفتقر
تلكتبلورتوالساسة، حتىالمفكرينبعضأذهانفىالمشتركالدولىالعملفكرةنبتت

بعد" المتحدةاألمممنظمة "، ثماألولىالعالميةالحرببعد" األممعصبة "إقامةفىالفكرة
وأفريقياآسيافىالوطنىالتحررحركاتعنهأسفرتالثانية، وماالعالميةالحرب

نطاقتساعاالمتحدة، واألممتبنتهاالتىاالستعمارتصفيةالالتينية، وعمليةوأمريكا
واإلخفاقاتالعريضةاآلمالتلكبينالفجوةتساعابقدرعليهاالشعوبعلقتهاالتىاآلمال
ذلكعلىترتب، وماسلبياتمننظامهاشابمابسببالدوليةالمنظمةبهامنيتالتى
.فيهاالشعوبآمالخيبةعننجمتإحباطاتمن

وخيبةاإلحباطتجربةإلىالشعوبأسبقكانتالعربيةواألمةالعربىالوطنأنورغم
المتحدةاألمملعبتهدورمنكانما، ويكفىاألمممنغيرهامنالمتحدةاألممفىاألمل

الجمعيةبقراراتالحائطعرض، والضربفلسطينفىيونيةهالصاألطماعدعمفى
مجلسقرارات، وإجهاضالمغتصبوطنهفىالفلسطينىالشعبلحقالمؤيدةالعامة
.األمريكىالفيتومنبعشراتالصهيونيةالعنصريةالممارساتضدتصدرالتىاألمن
،وسلبياتإيجابياتمنفيهوماونظامهاالمتحدةلألممعربيةدراسةنجدلمكلهذلكرغم

الدولىللواقعالدورهذامالئمةتعقيدها، ومدىأوالدوليةاألزماتحلفىودورها
بعضفىوذلكهذامنمختصرًاشيئًانجدربما.والعشرينالحادىالقرنفىالمتغير
فصوًالنجد، وربماالتاريخأوالسياسيةالعلومأوالدولىالقانونفىالدراسيةالكتب
أو" األوسطالشرقبأزمة "يسمىماتتناولالتىالعربيةالبحوثفىوهناكهنامتفرقة
، ودورالدولىالتعاونقضاياتعالجالتىتلكاألخرى، أوالدوليةاألزماتببعض

عربيًاكتابًا– ندرفيماإال –نجدالفيها، ولكنناالمتحدةلألممالتابعةالثانويةالمؤسسات
يشهدهماضوءعلىمستقبلهاوحاضرها، ويستشرفماضيهافىالمتحدةاألمميتناول
.اإليقاعسريعةتغيراتمنالعالم
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المتحدة، ماضيها،األمم: اإلنسانبرلمان "كينيدىبولكتابيدىفىوقععندمالذلك
حديثًا،صدرقدوكان) 2006نوفمبر (لكندازيارةفىكنتعندما" وحاضرها، ومستقبلها

العربية، لمااللغةإلىنقلهعلىالعزمعقدتحتىقراءتهمنأفرغكدتيدى، وماتلقفته
الكتابأن، إالالصيتذائعمؤرخمؤلفهأنفرغم. القارئعلىتخفىالأهميةمنله

المتحدةاألممقسمأعدهمشروعفىشاركواالذينالباحثينمنفريقجهدثمرةجاء
 –1993 (عامينإعدادهفورد، استغرقمؤسسةمعبالتعاوناألمريكيةبيلبجامعة

باحثون– الكتابهذامؤلفإلىباإلضافة – الفريقفىالمشاركينبينمن)، كان1995
التقرير، ونشر، والتاريخجتماعالقتصاد، واالالسياسية، وا، والعلومالدولىالقانونفى

من (الثانىالقرننصففىالمتحدةاألمم "بعنوان1995عامالمشروعبهذاالخاص
دورها،المتحدة، وتفعيلاألممإصالحعلىركزالتقريرأنالواضحعمرها)"، ومن

بماميثاقهافىالنظرإعادةضرورةكلهذلكمهامها، وفوقبينالتوازنمننوعوإقامة
.2045عامحتىالفترةمدىعلىالمتغيرةالدوليةالظروفمعيتوافق

فىمعهعملوامنبعضبمساعدةالكتابهذاعلىبالعملذلكبعدالمؤلفشغلوقد
مختلفمنوالباحثينالمتحدةاألممخبراءبعضجانبإلى– الذكرسالف –التقريرإعداد

العونيدالمؤلفوجدعندنا، فقدإليهنفتقرالعلمىالبحثفىنهجوهوالتخصصات
معهأفرادهبعضعملالذىالفريقهذاتكلفةغطتالتىبالمنحالمؤسساتمنممدودة

بالموضوعتتصلالتىالمصادركلبمسحخاللها، قامواسنواتالثالثعلىتزيدلمدة
، ثمالميادينمختلففىالعاملينالمتحدةاألممخبراءإلىبعيد، واستمعواأوقريبمن

لكليسجلأنالكتابنهايةفىكامًال، وحرصعامًاالكتابةعلىوحدهكينيدىعكف
.الجهدمننصيبهمعهتعاونمن

مقدمةفىالعربىالقارئويأتى، إليهالعالميحتاجهامًاموضوعًايعالجكتابأمامفنحن
المعرفىالفراغمنكبيرلجانبسدًاالعربيةاللغةإلىنقلهويعد. إليهحاجةالناسأكثر
.خاصةالمتحدةواألممعامةالدولىالعملحولالعربيةالمكتبةفى

المتحدة، فيمااألمممهاممنللكثيرتحليلهفىمحايدًايبدوأنعلىالمؤلفحرصوقد
مختلففىالمعتدينعدوانرصدفىقلمهيفيض. األوسطبالشرقمنهاتصلاماعدا
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 –العربىالصراع "سمىفيماطرفًاإسرائيلتكونعندمامدادهيجف، ثمالعالمأنحاء
إسرائيليرىأن– المشكلةبجذورعلملديهالذى – القارئيكاداإلسرائيلى"، حتى

السالمإبرامه، ويعتبرللساداتالمديحيكيلنجدهولذلك. وعنادهمالعربعدوانضحية
شديدأيضًاالمؤلف، ونجدالعشرينالقرنأواخرفىالكبرىالفتوحاتمنإسرائيلمع

قطيستخدملموبالمناسبة (الدوليةالمنظمةعلىاألمريكيةالهيمنةنتقادافىالحذر
نقدًايسجلأنأرادرقة، فإذاتذوبعباراتفىنقدهيضع) الصددبهذا" الهيمنة "مصطلح
.تساؤلصورةفىألمريكا، وضعهصريحًا

العلومفىنسبية، فالموضوعيةأهميتهمن، أوالكتابقيمةمنيقللالذلكأنغير
دقيقًا،تشخيصًاالمتحدةاألممأمراضيشخصالكتابأنكما. حالكلعلىاإلنسانية

.ختصاصالاأهلآراءمجملمنالتشخيصيستخلص، ولكنهشخصىبرأىمنفردغير
الصادرةوالتقاريراألبحاثعشراتمنأيضًامستخلصةللعالجوصفةالكتابويضع

ماخالصةواحدعملفىلنايقدمالمتحدة، فهواألممخبراءوعنمتخصصةلجانعن
مكانها، فيتيحإلى، ويرشدهالقارئيدىبينمصادر، يضعهامنالبحثإعدادفىاستخدم
.المزيدتعرففىرغبواماإذاإليهاالرجوعفرصةختصاصالاألهلبذلك

كينيدىبولمؤلفهمنقيمتهيستمد، ولكنهوحدهكلهذلكمنقيمتهالكتابيستمدوال
Paul Kennedyشهرتهذاعتالذىواإلقامة، العملاألمريكىاألصلالبريطانىالمؤرخ

وسقوطقيام: :عنوانحملالذىكتابه1988عامنشرعندمااألربعةاألرضأركانبين
التاريخىالبحثمنهجاستخدامبينجمعكتاب"، وهو2000 – 1500الكبرىالقوى

علىوالمستقبلالحاضريبحثالذىاالستطالعىوالتاريخ) الماضىيعالجالذى (التقليدى
الخاصةنظريتهالكتابفىقدموقد. للمستقبلتصورتقديمإلى، وصوًالالماضىضوء

القوةضطرارااإلمبراطورية، ورقعةتساعاإلىأرجعهالذىالكبرىالقوىسقوطب
مختلفة، مماميادينفىتعملالسالحتحتكبيرةعسكريةبقواتاإلحتفاظإلىالكبرى
ختاميشهدبأنتفككها، وتنبأذلكعلىقتصادها، ويترتباتحتهينوءثقيًالحمًاليشكل
أنظارالرؤيةهذهجذبتوقد. السوفيتىواإلتحادالمتحدةالوالياتتفككالعشرينالقرن
شرقىفىفلكهفىدارتالتىواألنظمةالسوفيتىاإلتحادسقطعندما، وخصوصًاالعالم
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طبعتهمنلغة، وبيعت23إلىترجمالذىالكتابصدورمنعامينخاللأوروبا
العالمفىالصيتذائعمؤرخًاكينيدىبولأصبحنسخة، وبذلكمليوناوحدهااإلنجليزية

.كله

قدم" والعشرينالحادىللقرنالتحضير: "بعنوانآخركتابًاكينيدى، نشر1993العاموفى
،هتمامالامركز – نظرهفى – تحتلسوفالتىالعالمفىالسياسيةتجاهاتاللتحليًالفيه

المتحدةالوالياتذلكفى، بمااإلتجاهاتتلكمعللتعاملالمختلفةالبالداستعدادومدى
التأهبعلىالناميةالدولوحث. الكتابهذافىهتمامالامنكبيرًاجانبًانالتالتى

العالمبالدأشدفىالسكانىنفجارالالعولمة، واقتصاداالبيئة، وأحوالتدهورلمواجهة
عن – أيضًا – الكتابهذاويكشف. الغنيةالدولفىالسريعالتكنولوجىفقرًا، والتطور

استخالصعلى، وقدرتهالتاريخدراسةفىاالستطالعىالمنهجناصيةالمؤلفمتالكا
هذافىفعلكماتمامًا. للمستقبلتصورتقديمفىالحاضر، الواقععلىبنيتالتىالنتائج

.العربيةللمكتبةاليومنقدمهالذىالكتاب

كاسلنيوجامعةفىالجامعىتعليمه، وتلقى1945عامإنجلتراشمالفىكينيدىبولولد
.أوكسفوردجامعةمندكتوراهدرجةعلى، وحصلالتاريخقسممنفيهاتخرجالتى
األمريكيةالمتحدةالوالياتإلىنتقلاسنواتبضعإنجلترافىبالتدريسشتغالهاوبعد
إسميحملالذى (ييلبجامعةالتاريخفىاألستاذيةكرسى، وشغل1983عام

الشئونفىالتخصصعلىيركزحيث) Richardson Dilworthديلوارثريتشاردسون
عملالمجالهذافىالعميقةلخبرتهونظرًا. اإلستراتيجىالجانبعلىالتركيزمعالدولية

بطرسبطرسالمتحدةلألممالعام، ولألمينكلينتونبيلاألمريكىللرئيسمستشارًا
بمجالسعضو، واختيرالدولىلألمنبيلجامعةمشروعإدارةاآلن، ويتولىغالى

اإلستراتيجية، والشئون، والدراساتالتاريخفىالدوليةالعلميةالمجالتمنعددتحرير
وألمانيابريطانيافىالعلميةالمشروعاتفىالمساهماتمنالكثيرجانبالدولية، إلى

اللغةإلىنقلناهالذىالكتابهذاآخرهاكانكتابًاعشرخمسةوألف. المتحدةوالواليات
.التوفيقولىوالله. العربيةالمكتبةفىفراغًاليسدجاءوالذىالعربية، 

عباسرءوف
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، وكلالعالمصورة، رأيترؤيتهاإلنسانعينتستطيعماأبعد، إلىالمستقبلآفاقخضت
،عجائبمنفيهسيقعما

الشفقسحرية، وموجهوأجنحةذاتأساطيلبالتجارة، تحملهامليئةالسماءرأيت
الغالية،الشحنات، يسقطوناألرجوانى

التىلألممالطائرةالبحريةبشعًا، منمطرًاأسقطت، عندمابالصراختموجالسماءسمعت
الزرقاء؛السماءوسطتعربد

المندفعة،الدفيئةالجنوبيةالرياححفيفسمعتالمعمورةأنحاءجميعفىبعيدمنوهناك

الهوجاء؛العاصفةفىيغرقونالشعوبمناألعظموالسواد

اإلتحاد، اإلنسانبرلمانفى، القتالأعالماألبد، وتطوىإلىالحربطبولتسكتوحتى
.العالمى

فىالطيبةاألرض، وترتاحالبشعالفزعمملكةتوقفأنالغالبيةحكمةتستطيععندئذ
.العالمىالقانونحضن

تينيسونألفرد، لورد
Alfred, Lord Tennyson

)1837 (هوللوكسلىقصيدة
Locksley Hall
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الكتابعنوانحولمالحظة
إختارطويلةعصماءقصيدةتنيسونألفردالشاباإلنجليزىالشاعركتب1837عامفى
تلكفىالشاعرشاير)، وقدمستافوردفىمهجوركبيربيتوهو" (هوللوكسلى "إسملها

، ملئالتأملعلىيبعثمؤثرعملوالقصيدة. العالملمستقبلاستشرافيةرؤيةالقصيدة
تنبأ، كماالمدنوقصفالجويةبالقوةفيهاتنبأ. اللغوية، والتفاؤل، والدالالتباإلختراعات

حدًاتضعحتىعالمىسياسىإتحادتكوينعلىالتوافقإلىتلجأقدالعالمبالدبأن
.اإلنسانبرلمان، وتقيمالبعضبعضهالتدمير

باإلنجليزية، وخاصةالمتحدثينمنالكثيرفىالتأثيربالغةتنيسونقصيدةكانتوقد
لحلدوليةمنظماتإقامةإلى، وسعواللحروبحدوضعإلىتطلعواالذينأولئك

شاب، عضوبتنيسونالمعجبينبينمنيزيد، كانأوقرنمرورسلميًا، وبعدالنزاعات
Harryترومانهارىميسورى، يدعىواليةمن، جاءاألمريكىالكونجرسأعضاءمن

truman12فى – األمريكية، وأصبحالمتحدةالوالياتلرئيسنائبًاأصبحأنلبث، ما

ووقع. Rooseveltروزفلتفرانكلينوفاة، بعدالعالمفىشخصيةأقوى – 1945إبريل
علىقادرًا – الحظلحسن – ، وكانالحرببعدمانظامإقامةعبءترومانعاتقعلى

.العبءذلكحمل

بقصاصةيحتفظظلالذى، ترومانعلىكبيرتأثير" هوللوكسلى "تنيسونلقصيدةكان
بعضسألهوعندما. نقودهحافظةفى – الكتابهذابهاصدرناالتى – األبياتتضم

سانمؤتمرفى – دوليةمنظمةبإقامةلتزامهامدىعنومعاونيهالشيوخمجلسأعضاء
منالمقطعهذاوقرأحافظتهمنالقصاصةأخرج – وبعده1945عامفرانسيسكو

، فهموامحدثيهمسامععلىاألبياتهذهفيهارددمرةكلهول"، وفىلوكسلى "قصاصة
المنظمةأشكالمنشكلإلىتهتدلمماذاتهاتدميرإلىتتجه، فالبشريةإليهيرمىما

تنيسونالشاعرطيفيحوموال. للبشريةالعامالصالحأجلمنالصراعلتفادىالدولية
.ترومانهارىطيفيالزمه، بلالكتابهذاسطوربينفحسبوحده
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المؤلفتقديم
نفسهاعرفتالتىالدولتجهتاالبشرية، فقدتاريخفىفريدًاتطورًاالعشرينالقرنشهد
إلىتجهتا، واالستقاللالوطنيةبالسيادةالتمسكخاللمن– بسماركحتىثوكيديدمنذ– 

، وترتيبالعدوانجماح، وكبحالسالمدولية، لدعممنظماتإلقامةتدريجيًامعًاالعمل
جتماعية،الاالتنميةالدولية، وتشجيعالقوانينمنمجموعةالدبلوماسية، وصياغةاألمور
يحدثلمالدوليةالحاكميةأشكالمختلفمنالشبكةهذهقيامأنغير. الرفاهيةوتعزيز

جانبمنالمقاومةمنالكثير، ولقىاإلخفاقاتمنالكثيرشهدمطرد، بلنحوعلى
كلجانب، فإلىمتيازاتهمامنوينقصسلطتهميهددتجاهالاذلكأنشعرواالذينأولئك
وال. الوطنيةالسيادةتداعىمنيحذرآخرصوتهناك، كانالدولىللتعاونمؤيدصوت
،ولكن. مضتأجيالبينالحالكانتمثلمااليوممحتدمًاالقضيةهذهحولالجدليزال

عالمفىيجرىمايرقبأناستطاع1900العاممنكاتبًاأودبلوماسيًاأنفتضرناالو
.الدولىالمجتمععننيابةالدوليةالهيئاتتلعبهالذىالدور، ألدهشهاليوم

1945عامتأسستالتى" المتحدةاألمممنظمة "هىوطموحًاشهرةالهيئاتتلكوأكثر

الكثيرالمتحدةاألممورثتوقد. الثانيةالعالميةالحربفىالمنتصرةالدولأيدىعلى
ولكنها". األممعصبة "فىتمثلتالتىالدولىالتعاونميدانفىاألولىالتجربةمالمحمن

الدولية، أوالمنازعاتفضمجالفىسواءوالصالحياتختصاصالافىنطاقًاأوسع
والصالحياتختصاصالافىالتوسعهذاأنغير. االقتصاديةالشئون، أواإلنسانحقوق
التناقضاتمنتتخلصلمالمتحدةاألممألن– ريبدون – والضوابطالشروطتقيده

الدوليةالمنظمةكونفىيتمثلالدولية، والتناقضالهيئاتكلمنهاتعانىالتىاألساسية
حملةوضعيماثلوضعهاإعتبرتوالتىإليها، نضمتاالتىالدوليدعلىأنشئتقد

منتأييدًاتلقىعندماعاليةبكفاءةرسالتهاتؤدىأنتستطيعالشركة، فالمنظمةفىاألسهم
ةالمنظمتجاهلتالدولبعضولكن. الكبرىالدولحكومات، وخاصةالدولحكومات

المتحدةالوالياتفعلت، وما1950عامالسوفييتىاإلتحادفعلمانحوالدولية، على
ذلكاألخيرة)، ولكنالسنواتفى" الشريرة "الدولمنوالكثير (2003عاماألمريكية
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تنفذأنتستطيعالالمنظمةأنكما. الدوليةالمنظمةتتحملهثمندونعادةيمرالالتجاهل
الخمسالكبرىالدولإحدىعليهاعترضتاإذاماقضيةلمواجهةالمقترحةاإلجراءات

الدوليةوالشرعيةالوطنيةالسيادةبينحتقانالاهذا). الفيتو (عتراضالاحقتملكالتى
مركباتمنحتقانالاهذاأنالقارئيدركلموإذا. تحاشيهيمكنالراسخًاتراثًايمثل
عقودستةعبرالمتحدةاألممقصةيتتبعأنيستطيعفلنبدايتهامنذالمتحدةاألممنظام
.1945العاممنذ

نجاحاتهابتقييمالستة، وتعنىالعقودتلكعبرالمتحدةاألممتطورتتبعالدراسةوهذه
معقولةفرضيةعلىالدراسةوتقوم. القادمةالسنواتفىمستقبلهاوإخفاقاتها، وتستشرف

التىالتغيرات، فإنبهنقبللمأوالماضىفىالمنظمةأعمالبسجلقبلناسواءأنههى
اآلنلديناتكنلموإذا. ومراتمراتإليهانلجأتجعلناسوفالدولىالمجتمعيشهدها

أيديناعلىتتخذأنالمحتملمنكاننقيمها، وإنأنعلينالزامًالكاندوليةمنظمات
منإليها، ونحتاجبالفعلموجودةالمنظماتتلكولكن. اآلنعليههىعمامختلفًاشكًال
،عملهتستطيعالدولية، وماالمنظمةأسستولماذاكيفنعرفأنالبدولذلك. آلخرحين
كليعرفهأنيجبمانفعها، وهولزيادةالواردةحتماالتالقدرتها، واحدوديتجاوزوما

.مرأةاأمكان، رجًالمتعلمإنسان

واحدة، ويمكنجملةفىوإطارهالكتابهذامنالغرضوصفبمكانالصعوبةومن
التحديدوجهعلىكذلكليسالمتحدة، ولكنهلألمم" فكرىتاريخ "بأنهالعملهذاوصف

ومخرجاتهابالسياسةيهتمالسياسية، فهووالعلومالتاريخمنشتىمجاالتيعالجألنه
الدولية،للهياكلالمتغيرةللرؤىدراسةالعملهذا. منهانبعتالتىباألفكارهتمامهابقدر
عنالدولتعجزالتىالميادينفىللبشريةالمشتركةاألهدافلتحقيقاستخدامهاوكيفية
المتحدةلألممالرسميةبالمؤسساتهتمامًااأقلوهو. مرضيةبصورةمنفردةفيهاالعمل
المنظمة، وكيفبهاعملتالتىبالطريقةأكبربقدر، ويهتمذاتهبحدفيهاالعملونظام
النشاطإلىالنظرتملماذا – الخصوصوجهعلى – جديدًا، ولنرنشاطًالتمارستغيرت
للتطور،دراسةإنها. الدوليةالمنظمةتلعبهالذىاألصيلللدورمتداداأنهعلىالجديد

أبجديًادليًالليسالعملهذاأنالمؤكدومن. ونجاحاتهابإخفاقاتها، والتجربةوالتحول
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الكيفيةيتناولبيروقراطيًاتأريخًاالمتحدة، وليساألمموظائفعناألوليةللمعلومات
، مادةالقولوخالصة. الزمنمرالمتعددة، علىالرؤوسذاتالمنظمةهذهبهاتمتالتى

نقولدعنا. بسهولةتصنيفهمعهايصعببدرجةوالتركيبالتعقيدبالغةالكتابموضوع
الكرامةفيهتتوفرومستقبلمشتركهدفتحقيقأجلمنمعًاالبشرتجمعقصةإنه

أيضًاوهو. الدوليةاألدواتفىالمشتركالتحكمخاللمنللجميعوالتسامحوالرفاهية
.المبددةواآلمالالمضاعفةاإلخفاقاتقصةيروى

الخطواتقصةاألولالقسم، يروىالتقديمهذافبعد. تمامًاواضحةالكتابهذاوبنية
إلىالطريقفىتخذتهااالتى – حكوماتهمالدقةوجهعلىأو – للبشريةاألولىالحذرة

المفكرينعلىالضوءويلقى. التعاونىالفكرية، والسلوكالدولية، واألطرتفاقاتالا
ذلكفى، بماالنطاقواسععالمىتعاونإلىالحاجةقضيةأثارواالذينوالمواطنين

قتتالالاعصورفىمستهجنًابداقداألخيرالمطلبكانوإذا. عالميةحاكميةإلىالدعوة
فىتاريخيةلحظةتشهدالفكرةبدأت، فقدالتسلحوسباقوالغزواتواسعنطاقعلى

تصاعدتعندماأخرىمرةالسطحعلىتطفوعشر، وعادتالتاسعالقرنمنتصف
العالميةالحربفىالكارثىوالدمارالدماءإراقةحدإلىالكبرىالدولبينالصراعات

.األولى

األمم"، تلكعصبة "وتطورتكويناألولالفصلمناألولالنصفيتناوللذلكونتيجة
مؤسسومنهااستخلصوالتىالمتحدة"، األمم "سبقتالتىالمتداعيةالهامةالمؤسسة
الذىنفسهالفصلمناألكبرالقسمإلىالطريقهذايمهد. هامةنتائجالحاليةالمنظمة

صياغةفى1945 – 1941بينفيماومستشاريهمالسياسةصناععملعلىنظراتيلقى
.نفسهالوقتفىالحيويةمصالحهم، وخدمةالدولىالمجتمعلخدمةأفضلدوليةهياكل

األمملمنظمةاألساسيةالمكوناتفيهشكلتالذىاألتونبمثابةالفترةتلككانتولما
األسبابعلىالمتحدة، ونقفاألممصناعفكرفىنتعمقأنبمكاناألهميةالمتحدة، فمن

مثًال)، فدوناألمنمجلس (النحوهذاعلىالدوليةالمنظمةمكوناتيشكلونجعلتهمالتى
األخرىالفصولفىجاءمامعظميصبحالمتحدةاألممصناعوأفكارنواياعلىالوقوف

.الفهمعلىمستعصيًاالكتابهذامن
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،نصهمنكبيرًاجانبًايحتل، ولذلكاألساسىمحورهالكتابهذامنالثانىالقسمويمثل
المنظمةلرسالةالرئيسيةالمظاهرتعالجالبعضببعضهامتصلةفصولستةويضم

العقودفىالخدمةتلكالمنظمة، ومستوىأهدافمنهدفكلخدمةتمتالدولية، وكيف
للكتابالمركزىالقسملترتيباتبعالذىوالمنطق. الراهنوالوقت1945عامبينالواقعة

تباعاالبساطة، فغايةفى، منطقموضوعهمنهالكلمتوازيةفصولصورةعلى
، فتناولبالتفاصيلمليئةمسهبةروايةنقدميجعلنا2005إلى1945منالزمنيةالمعالجة

فصلكلفىبالبيئة، الخاصةتفاقاتال، وااإلنسان، وحقوقالسالم، وحفظاألمنقضايا
األمورتلكأثرتكيفتتبعمعهيصعبمأزقفىالقارئيجعلزمنىإطارفىواحد
المختلفةالطرقبيان، هوالموضوعىللتناولالثانىوالسبب. للمنظمةالعاماألداءعلى
الميدانىالعملشاهدمنوكل. نفسهاالمتحدةاألممتجاهوالشعوبالحكوماتتبعتهااالتى
فىحتىأنهالستنتاجمضطرًانفسهمثًال، سيجدالعموميةالجمعيةفىالمتحدةلألمم

وعند. عديدةمتحدةأممأمامأنفسنانجدالكبيرالمؤسسىالتنظيمذاتالدوليةالمنظمة
مجلسوقراراتالسالمحفظخاللمنالمتحدةاألممجيدًايعرفوننجدهمالمراقبينبعض
المتحدةاألممآخرينقتصادية، وعندالابالتنميةتختصالمتحدةاألممغيرهم، وعنداألمن
المنظمةاآلخرالبعضعندتعنى، وقدالعالممستوىعلىاإلنسانحقوقبتقديممعنية

والمفككة،الممزقةللمجتمعاتجتماعىالاالنسيجبناءإعادةعناألولىبالدرجةالمسئولة
يحدثوكما. الشعوببينالثقافىالتفاهمعلىالبيئة، وتشجعحمايةعلىتعملوالتى

صورعلىالمتحدةاألمماليومالمختلفةالجماعات، ترىالفيلعلىتعرفهمعندللمكفوفين
.1945العامفىفعلواكمامختلفة، تمامًا

مجلسقصة) الثانىالفصل (المتوازيةالفصولهذهمناألولالفصلوهكذا، يعالج
ظل، وكيفالزمنبمرورللتغيريستجيب، وكيفاألولىالسنواتفىفعله، ومااألمن
أمورالحروب"، وهىوصناعةالسالمحفظ "نتناول) الثالث (التالىالفصلوفى. محيرًا
تناولوتم. الميدانفىحدثمابسببخاصةدراسةتقتضى، ولكنهااألمنبمجلستتصل

ميدانفىوخاصةالدوليةقتصاديةالابالعالقاتالخاصةوالمتفاقمةاألهميةبالغةاألجندات
رتباطًاايرتبطالذى) الرابع (يليهالذىالفصلفىوالجنوبالشمالبينالعالقةتطور
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المتحدةاألمملجهودتحليًاليقدمالذى) الخامس (التالىالفصلفىالدراسةبميدانوثيقًا
تطورقصةواستحقت. والبيئىجتماعىالاالمجالينفىالتقدمتحقيقأجلمنالضغطفى

هذهمناألخيروالفصل. السادسالفصللهانخصصأنلإلنسانالدوليةالحقوق
المبهمةالمسألةتعالجالمتحدةاألممأهدافتحقيقسبلتتناولالتىالمتوازيةالفصول

الحالية،الدوليةالمنظماتهيئاتفىبالتمثيلالخاصةاألهمية، وهىمنقدرًاتحتلالتى
ويتناول. الدولىالخطابفىالمنظمةأعضاءمنليسوامنيلعبهالذىالدوروكذلك
وفى. الدوليةالحاكميةمنأرقىأشكالإقامةكيفيةحولالمختلفةاألفكارالسابعالفصل
للمنظمةكلىفهمإلىللتوصلالبعضببعضهاواألعمالالقصصهذهربطيجبالنهاية

علىخيطكلإلىالنظربعدإلىاألكملالوجهعلىيتحققالالهدفهذاالدولية، ولكن
.معًانسجهايتمأنقبلحدة

األممحولمسهبمقالفىالخيوطهذهلنسجمحاولةالكتابهذامنالثالثالقسمويمثل
.1الخصوصوجهعلى، وغدًااليومالمتحدة

ماأنهيفترضوهو. بالوصفهتمامالامنأكثرالفكرحفزإلىيهدفالثامنالفصل
بطريقةتعملنجعلهاأنعلينالدينا، فإنالوحيدةالدوليةالمنظمةهىالمتحدةاألممدامت

.المضطربالحالىالقرنفىطريقهاشقعلىالبشريةنساعد، حتىأفضل

وسواء. حقعلىكانميسورىواليةمنالقادمالشابالسناتورأنوالخالصة، أعتقد
مستوىمنأرقىىءشإلىحاجةفىالبشريةأنشكفالرفضناهأوالرأىذلكقبلنا

.المطلقةباألنانيةتتسمالتىالقوميةالدولة

كانتالذىذلكعنمعدلإطارفىالمتحدةاألمممنظمةإلىوغدًااليومنحتاجوسوف
والسؤال. لتحقيقهاسعواالتىولألهدافلمؤسسيهامدينةتزالال، ولكنها1945عامعليه
وأنانيتنامخاوفنامننعدلأننستطيعالعلمية ؟ هلالناحيةمنذلكعملنستطيعهل: هو

تقرير: الثانىالقرننصففىالمتحدةاألمم: "وعنوانه، فوردومؤسسةييللجامعةالمشتركبالتقريرهذاويتصل1
ييلبجامعةالزمالءعملنتاججاءالذىوهو)، 1995نيويورك" (المتحدةاألمممستقبلحولالمستقلةالعملمجموعة

والهوامش، الكتابنصفىآلخرحينمنإليهنرجعوسوف، الزمانمنعقدقبلبإعدادهقمتوالذى، العملومجموعة
الكثيرحدثذلكجانبوإلى، مجموعةعملثمرةجاءالذىالنصصوتعنيختلفالواحدالمؤلفصوتولكن. التالية

.التقريرإليهتوصلفيماالنظرإعادةمنالمزيدإلىالحاجةيبررالمنصرمالعقدخاللالتطورمن
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تاريخمنكبيرًاجانبًاالبعيد ؟ إنالمدىعلىمنفعتناأجلومنالعامةالمصلحةلصالح
.للتحدىالجماعيةاستجابتناعلىيعتمدقدوالعشرينالحادىالقرن



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

16www.RaoufAbbas.org

األولالقسم
الجذور
األولالفصل
جديدعالمىنظامنحوالمضطرباإلتجاه
1815 – 1945

ويزعم. السنين – آالفيكنلمإن – مئاتإلىللبشريةعالميةجمعيةإقامةفكرةتعود
العصورتلكفى – يناقشونكانوااإلغريقحكماءالقدماء، أوالصينفالسفةأنالبعض
الكاثوليكالالهوترجالأناآلخرالبعضويرى. عالمىنظامإقامةفكرة – السحيقة

 –البنيةمسيحيةتكونقدالتىالعالمية، الحكومةإقامةقترحوااالوسطىالعصورفى
أسماءمنالعديدطرحتوهنا. الشعوبكلإلىتمتدسلطتهاولكن – شكدون

اإلغريقية،) الدولة (المدنإتحاد: ، مثلاألكاديمىالطابعذاتواألسماءالمؤسسات
ومشروعهبييرسان، وأسقفبنووليم، ودانتى، كنفوشيوسأتباع، وبعضوالرواقيين

الحثيثأمريكا، وسعيهمفىالمؤسسين)، واآلباء1713" (أوروبافىالدائمالسالمإقامة"
الخصوصوجهوعلى – كانطإيمانويلالبروسىالفيلسوفتمسكًا"، ثمأشدإتحاد "إلقامة

تضمفيمنتضمفهىطويلة، زالتماوالقائمة. 1795عام" الدائمالسالم "إلىدعوته– 
.ج. هـمنكلألحالمتحدة"، بينمااألوروبيةالواليات "إقامةفكرةمؤيدًاكتبالذىلينين

2.األموربكافةيختصجديدعالمىنظامإقامةضرورةعلىتوينىوأرنولدويلز، 

فىأوكبيرةدمويةحربنهايةقربصيغتالنصوصتلكمعظمأنفىغرابةوال
الصراعاتمنالدولية، والتهربالفوضىمنللفكاكماسةالحاجةكانتأعقابها، فقد

تلكجميعتجهتاو. طويًاليعمرسالمإقامةعلى، والعملوالممالكالدولبينالمتكررة
أشكالمنشكلالسيادة، بإقامةذاتالدولأنانيةلضبطسبلعنالبحثإلىاألفكار
للنظامتهديدًاتمثلالتىالدولةضدصارمةإجراءاتتخاذاعلىالقادرةاألممعصبة

المعنىالقارئويستطيع. بشرىكومنولثأودولىإتحادبإقامةالخاصةاألفكارتتناولالتىبياتداألمنهائلكمهناك2
),W. Warren Wanger, The City of Man (Boston 1963: بكتابيبدأأنبذلك

,J. P. Baratta, The Politics of World Federation, 2 vols., (Wesport, Conn., 2004) vol. 1: وكذلك
pp 27 – 48.
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، ولكنهاالصراعإلىالبشريةميلفترضتحيوية، المقترحةاآللياتكانتلذلك. القائم
،الدولأنانيةتقيدأنيمكنأدواتنهائية، فهناكبصورةدوافعهمنالتخلصبإمكانيةتثق

حالةفى "المقترحةالمؤسسةأعضاءكلجعليتطلبذلكتحقيقأنإلىبييرسانفيذهب
إيجابيةمنافعتحقيقالسلبية، يمكنالرغبةهذهومن". البعضبعضهمعلىمتبادلعتمادا

.المنافعمن، وغيرهاالفنونالرخاء، وترقيةمستوى، ورفعالدولىنسجامالا: مثل

سوءفىبذلكيقعالمثالية، فإنهضروبمنضربذلكإنالناسمنقائلقالفإذا
منقليلةسنواتقبلصياغتهاتمتقدالعظيمةكانطنظريةأننالحظوقد. التقدير

.وهناكمدمرة، مسلوبة، مغتصبة، هنامجتمعاتوراءهألوروبا، مخلفًانابليونحتياجا
موقعًاحتلتاأفكارًافهناك. تمحىالأفكارًاتضمنتالباكرةالكتاباتتلكأنغير

اللبراليةالحرة، وتطورالتجارةحركةقيامالتنوير، مثللعصرالفكريةالبنيةمنمركزيًا
أوائلفى" عالميةمملكة "إقامةتجاهجادةتحركاتهناكتكنلمأنهالمؤكدومن. الغربية
ذلكفىالوحيدالدولىالهيكلوتمثل. اإلنسانبرلمانإقامةصوبعشر، أوالتاسعالقرن

التىالكبرى، الخمسالدولضمالذى، الرسمىغيراألوروبىالوفاقذلكفىالعصر
الوقوععدمعلىالدولتلكحرصأن، غيرشكذلكفىالمعتادة، ماتحفظاتهالهاكان
استمراراستقرارها، ضمنزعزعةعليهايترتبقدمكلفةأخرىحروبمخاطرفى

3.العامالسلممنحالة

منأكبربقدراألمورلمعالجةحثيثسعىثمةالمحافظة، كانالنزعةهذهورغم
آمالخابتوربما. األمريكيةالمتحدةوالوالياتالغربيةأوروبافىاللبرالية، وخاصة

،1815أعقبتالتىالعقودفىأوروباخارجصغيرةحروبوقعتفقد (الدائمالسلمدعاة
أنباءمتدحوااالمصلحينبالعنف)، ولكنإخمادهاتمالقارةفىثوريةحركاتوقعتكما

واليهودبريطانيافىالكاثوليكالعبيد، وتحريروتجارةللعبوديةالمحرمةالتشريعاتتزايد
مثلالحمائيةالجمركيةالتعريفاتإلغاءأومن، والحدالهابسبورجوإمبراطوريةفرنسافى

فىالحركةقيدتألنهالتحويلها، ولكنيتيمةفرصةوجودعدمبسبب، الالقمحقوانين
حولتفاؤلهفىتنيسونيكنلم. المتبادلعتمادال، والمساواة، واالعامالسلمنحوتجاهالا

:، هووالسالمالحربتجاهالمشاعرتغيرمعالجةفىاآلنالكتبأهم3
P. W. Schroeder, The Transformation of European Politics, 1763 – 1848 (Oxford, 1994).
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"هوللوكسلى "قصيدتهصاغعندما، ولكنهوحدهنسيجًاالتقدمتحقيقعلىاإلنسانقدرات
،سميث، مثلالغربىالليبرالىالتراثفىالبارزةالشخصياتبعضوتبعهوصاحبهسبقه

الذىالدراسةفىوزميلهالعظيممعاصرهوكذلك،وكانط، وميل، وبنتاموريكاردو، 
واقعإلىالفكرةيحولأنحاولالذىجالدستونبريطانيا، وليملوزراءرئيسًاأصبح
.السياسيينمننظرائهشأنذلكفى، شأنهعملى

المعاييرمنسلسلةعشرالتاسعالقرنالطراز، عرفالبراجماتىالتقدمىالنحوهذاعلى
التجارةحريةولقيت. الفوضىمنالعالمتخرجأنلهاقدرالتىمعًا، والتجاريةالقانونية

ريتشاردالنجيبتلميذهابفضلأوروباعبربعدفيمابريطانيا، وشيوعهاإلىقدومهاعند
عتمادالاخاللمنالبعضببعضهاالشعوبلربطأداةباعتبارها، ترحيباCobdenكوبدن

أعمالمنعمًالكونهامجردمستقبًال، وليسالحروبقيامدونللحيلولة، وحافزًاالمتبادل
إعترافًا) 1864عام" (األحمرللصليبالدوليةاللجنة "إقامةوكانت. االقتصادتحرير

قوانين "فىالتقدمطريقعلىعادلة، وعالمةمعاملةالحربأسرىمعاملةإلىبالحاجة
، كانالقرننهايةوعند. دوليةمنظمةتجاهملزمةتفاقيةاأولكانتالحروب"، ولعلها

المدنيينمعاملةقواعدمنيعدلأن) 1907و1899عامى (للسالمالهاىمؤتمرباستطاعة
التىالمخترعاتأنغير4.سلمًاالمنازعاتلفضآليةيقدم، وأنالحربزمنوالمحايدين

بسرعةحقائقإلىالفيكتورى، تحولتالعصرأبناءمنورفاقهتنيسونمخيلةفىدارت
الترحيبمحلالمتحدةوالوالياتبريطانيابينالبحرتحتكابلأولمدجاءفقد. كبيرة
مماثلة،رابطةليقيم" الدولىالبريدإتحاد "، وجاءالبلدينبينللتقاربرابطةعتبارهاب
الرفاهيةوتحقيقالدوليةالمتاعبمنللتخفيفأداةالعالمعبرالمالرأستدفقعتبراو

1914العامقبلالنخبةمنفالرجل: دقيقًاوصفًاذلككينزمايناردجونويصف. للجميع

ومريحةرخيصةنتقالابوسيلةالعالمفىمكانأىإلىينتقلأنشاءإنباستطاعتهكان"
إلىخادمهيرسلأنباستطاعتهرسمية، وكانإجراءاتأوسفرجوازإلىالحاجةدون
أجنبيةأصقاعإلىالسفرباستطاعتهكانالثمينة، كماالمعادنمنيشاءماليودعالبنك
المعدنية،العملةمناألموالمعه، حامًالعاداتهمأولغتهمأوأهلهاديانةمعرفةدون

:انظر) الهاىتفاقياتاوخاصة (المعاهداتتطورحول4
G. Best, Humanity in Warfar: The Modern History of International Law of Armed conflict
(London, 1983)
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اعتبرأنهكلهذلكمنأهمولكن. الدهشةيثيرتعديًاالتدخلأنواعألبسطتعرضهويعتبر
5".تحسينهابقصدالتغييركانإذاعليها، دائمة، إالخالفطبيعية، الاألوضاعتلك

،الدولىالنظامفىمحبطةعواملثمةأنالكبيرقتصادىالاالعالميذكرهلمماأنغير
القرنمنالتسعيناتنهايةحتىجوهرهفىأوروبا، خماسيًافىمتمركزًاظلأنهأولها

أصبحالقرنأواخرفىواليابانالمتحدةالوالياتإليهنضمتاعشر، وعندماالتاسع
شتراكالباأومنفردةقتصادىالانشاطهاتمارسالتىالكبرىالدولعلىسباعيًا، قاصرًا

فيهالعبالتى – 1905عامبورتسماوثمعاهدةوجاءت. الكبرىالدولمنغيرهامع
للنظامتأكيدًااليابانية، جاءت – الروسيةللحربنهايةلوضعالوسيطدورروزفلتتيدى
حصولالقضايا، رغمتلكمثلمعجديدنوعمنتعاملفاتحةتكونأنمنبدًالالقديم

أنفىيتمثلالثانىوالعامل. لعبهالذىللدورتقديرًاللسالمنوبلجائزةعلىروزفلت
الكوزموبوليتانية)، (القومىالتعصبتجاوزتالتىالعالميةالتوجهاتحققتهالذىالتقدم

والشرقأفريقيافىالمستعمراتقتناءاأجلمنالتكالبعنالدوليوقفلمذلكفإن
عصر1914 – 1870الفترةكانتالهادى، فقدآسيا، والمحيطشرقىوجنوباألوسط
الدولعلىقاصرًاالدولىالمدنىالمجتمعوكان". الجنوب "على" الشمال "استحواذ

كذلكالالتينية، وظلبأمريكاالمستقلة، والدولالبريطانية، واليابانالغربية، والممتلكات
خارجفظلتلالستعمارالخاضعةالشعوبأما. العشرينالقرنمناألربعينياتحتى

.الدولىالمدنىالمجتمعنطاق

لمالتىبالصورةللسالحالكبيرالحشددونالمتزايدالعالمىاإلندماجيحللمكذلك
إمبراطوريةعلىالبروسىالجيشنتصاراأدىالعصر، فقدذلكقبلمنالعالميشهدها

الكمحيثمنجميعًاالجيوشبإصالحهتمامالازيادة، إلى1866عامالهابسبورج
بريطانياعدافيماشائعًاأمرًاالسلمزمنالشبابمنالماليينتجنيد، وأصبحوالنوع

بسماركبينالسريةتصاالتالاوبعد. خياليةأرقامًاالدفاعميزانياتوبلغت. وأمريكا
تعهدتالبعضبعضهامعمحالفاتعقدإلىالكبرىالدولتجهتا، 1879عاموالنمسا

:كتابمناإلقتباسهذا5
J. M. Keynes, The Economic Consequences of Peace (first Published 1919, I used the New
Brunswick edition, N. J. 2003) pp 11 – 12.
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إعدادجانبوإلى. للعدوانتعرضهاحالةفىحليفتهالنجدةتهببأنمنهاكلفى
البحرية؛ فالبحريةاألساطيلوتجهيزلبناءالوطيسحامىسباقهناك، كانالجيوش
األميركيةاألساطيلوالفرنسية، وقامتالروسيةالبحريتينمواجهةفىالبريطانيةالملكية

منالفترةأنوالحق. الشمالبحرعبراأللمانى – البريطانىالعداءواليابانية، وكذلك
الترابطعلىمتزايدةأدلةتشهدالتعقيد، فكانتشديدةمحيرةكانت1914حتى1871
إلىوالدعوةالقوميةالصراعاتهناككانتاآلخرالجانب، وفىجانبفىالدولى

.الصراعاتفىالنصرلواءلألقوىتعقدالتىجتماعيةالاالداروينية، واألفكارالحروب
منالمخاوفتثيرالتىالنظرياتتسودحيثاليومبعالمالشبهشديدةالنحوهذاعلىوهى
جنبإلى، جنبًااإلرهابىالنشاطتصاعدإمكانيةاآلسيوية، وإدراكالعظمىالقوىبروز
.الشعوبكلعندالمتبادلعتمادالاالعولمة، وتزايدتعاظمحولاألدلةتوفرمع

،1914.6أغسطسفىالثانىالطرفلصالححسم" والمحاربينالتجار "بينالصراعهذا
التقليدية،القوميةالمصالحعن، دفاعًاقبلمنفعلواكماالحربالكبرىالدولدخلتفقد

منزادالتى، الحربشراعالبلقانفىالمدىطويلوالصراعغتيالالاأطلقبعدماوذلك
أمثالمنالمصارفوأصحابالممولونوفزع. أوروباسادالذىالتحالفنظامشتعالهاا

هناكيكنلم. وهناكهناآرائهمصحةيؤكدونالجنراالتراح، بينماوغيرهروتشيلد
.وحدهالمسرح – الحربإله – مارسحتلا، بعدمااإلنسانلبرلمانمكان

الهيمنةأجلمنالصراع)، وعن1870 (السبعينحربعنختلفتاالحربهذهولكن
الفوضىبينالعالميةالحربجمعت، فقد1815 – 1793بينفيماأوروباعرفتهالذى

اليدفىالسالحمجالفىالنطاقواسعالحديثالصناعىيد، والتطورفىالدولية
الغربيةالجبهةعلىاألرواحفىالهائلةالخسائرالفهمعلىتمامًاواستعصت. األخرى

،المثالسبيلوعلى. الرافدينوبالدواألطلنطىالشرقية، والبلقانوالجبهةإيسونزو، وفى
فىسوممعركةمناألولاليومنهايةفىالتوقفإلىالبريطانىالجيشضطراعندما
بالغةإصابةألفعشرونمنهاإصابةألفستونبهلحقتقد، كانت1916يوليو

يقدمأن، حاولبترجمتهقمتالذى، 1916عامنشرالذىالقديمسومبارتفرنراأللمانىالسياسىقتصادالاكتابفى6
القيمتناقضبريطانية، مبعثها – ألمانيةحرب – عنده – فهىحتميةكانتعتبارهااباألولىالعالميةللحربتفسيره

.األموالتراكمبسياساتالمعنية) المركنتالية (التجاريةالبريطانيةالقيممعالرواقيةالعسكريةالبروسية
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فىالمتحدةالوالياتخسائرالخسائر، بلغتهذهألبعادتصورًانعطىوحتى. (الخطورة
طرفكلحرصقادوهكذا). جندىألف58نحوالقتالمنعامًا25منأكثربعدفيتنام
حسبانفىتدخللمخطيرةنتائج، إلىالمعاركفىوصالبتهوإصرارهقوتهإظهارعلى

الذين – الحربقبل – الليبراليينتحذيراتإلىيستمعوالمالذين1914عامالقرارصناع
لقد. المجتمعويزلزلالغربيةالحياةأعمدةيهزسوفالحديثالصناعىالصراعبأنتنبؤا
المتحدة،الوالياتإلىاألطلنطىعبرقتصاديةالاالقوةموازيننقلإلىالحربأدت

أسراتمناألباطرةحكمسقوطإلىوأدت. األوروبيةالهيمنةعلىسلبيًاتأثيرًاوأثرت
حولتلقد. أنقاضهاعلىالدولمنالعديد، وقيامورومانوف، وهابسبورجهوهنزولرن

وفتحت. األقصىوالشرقالهادىالمحيطفىاليابانمطالباألوسط، ودعمتالشرق
.وغيرهاأوروبافىالفاشيةتجاهاتالاالبلشفية، وأمامالثورةأمامالطريق

.الغالبفىمتساويةبمعاييرمتوقعة، وذلكغيرراديكاليةنتائجإلىأيضًاالحربوأدت
الهائلةاألعدادتجنيدتتطلبالحديثةالحربأن، وخاصةالعمللقضيةدفعةأعطتفقد
نموعلىشجعتكما. الغربفىاألقلعلىالمرأةلتحريردفعةأعطتكما. الرجالمن

الجنودوعدواقدالصراعجانبىعلىالسياسيونكانطالماجتماعيةالاالعدالةتجاهاتا
الدولةخزانةتضخممنالحربوزادت". لألبطالمناسببيتبتوفير "البروليتاريامن
فىهائلة، وزيادةاإلنفاقفىهائلةزيادةالشاملةالحربتطلبتقتصاد، طالماالافى

العصراألولىالعالميةالحربختصار، خلقتاوب. ومتحركثابتكلعلىالضرائب
7.الحديث

قبلالدولشملجمععلىالبشريةكلمةجتماعاضرورةعنتنيسونفكرةإحياءوجاء
ندالعامنعاموبعد. الحربعننجمتالتىللكارثةفعلكردذلك، جاءالعالمتدمرأن

بريطانيا، وليونمنسيسيلروبرتاللورد – البالدمختلفمنأناسقامالمعارك
ويلسونوودروأفريقيا، والرئيسجنوبمنسمتسيانفرنسا، والجنرالمنبورجوا

مختلفةمشاريعبوضعقاموا – المتحدةالوالياتمنهاوسإدواردالكولونيلومستشاره

:انظر7
Marwick, Warfare and Social Change in the Twentieth Century: A Comparative Study of
Britain, France, Germany, Russia and the United States, (London 1974).
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منمستقبًالالصراعاتنفجارامنعإلى، تهدفالحرببعدالدولتجمعمنظمةلتأسيس
األفكارهذهليعطى1918عامالحلفاءنتصاراوجاء. توفيقيةاستشاريةهيئاتخالل

مناصوال (للصلحباريسمؤتمرفىسياسيةمفاوضاتموضوعتصبحلكىالفرصة
أدتالتىالمحادثاتهذهمثلإلىيقودأنشأنهمنكانألمانيانتصاراأنفىالشكمن
تفاقااألمم"، وهوعصبة "ميثاقوضععنالمفاوضاتوأسفرت). دوليةمنظمةإقامةإلى

النزاعاتجميعلتسويةالعصبةأعضاءبهايلتزمالتىواإلجراءاتالقواعدموادهأرست
إلىتنضمأنكبرتأمصغرتسيادةذاتدولةأىحقمنوكان. مستقبًالتنشئالتى

دولعدافيما (الجديدةالمنظمةهذهوقراراتفعالياتفىالعصبة، وتشاركعضوية
).حينإلىتنتظرأنعليهاكانالتىالمهزومةالوسط

بإقامةويلسونللعصبة، وأشادالمسبوقةغيرالثوريةبالطبيعةالمعاصرونأعجبوبينما
العصبةميثاقأناألهمية، وهىمنكبيرةدرجةعلىمالحظةالدولية، هناكالمنظمة

صاغتفقد. لهابديًاليطرحعشر، ولمالتاسعالقرنعرفهاالتىالتوافققاعدةعلىبنى
بريطانيا، فرنسا، (الحربفىالمنتصرةالخمسالدولممثلىضمتلجنةالميثاق
أنغير. الصغرىالدولممثلىبعضجانبهمالمتحدة، إيطاليا، اليابان)، وإلىالواليات
ناحية، وسيسلمنهاوسومستشارهويلسونصنعمن– األولىبالدرجة – كانالميثاق

يسع، ولممنفتحدولىنظامإقامةصففىجمعيًاوقفواوقد. أخرىناحيةمنوسمتس
–الكبيرالمتحدةاألمممؤرخ- كلودإينسقدموقد. العصبةمركبإغراقإلىمنهمأى

السيادةذاتالمستقلةبالدولة) العصبةمؤسس (قبل: "ودقيقبديعبشكلحدثماصورة
كمركز، وبأوروباالمشاركينبينالعليااليدكأصحابالكبرىللعضوية، وبالدولكمؤهل
بديًالتمثلالعصبةإقامةعنلعجزهمبالفشليشعرواولم. الدولىالسياسىالنظاملبؤرة
العالميةفالحرب. للعملوصالحًاأساسًاسليمًاالنظامهذااعتبرواطالماالقديمللنظام
المستقلةالدوللوجودنتاجبالضرورةهىالحربأنعلىمؤشرًاليستعندهماألولى

بهقامواالذىوالعمل. الحوادثوقوعبإمكانيةنذيرسوىليستالسيادة، وإنهاذات
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فىحدثالذىنهيارالاذلكمثلتكراردونللحيلولةإنقاذأدواتخلقهولمواجهتها
1914."8

فىجتماعاتهااولكن) المستعمرةغير (العالمدولكلتضم" جمعية "هناككانتوهكذا
مجلس "فىيتمثلللعصبةالفعلىالوزنمحددة، وكانمواعيدلهاليسالمحايدةجينيف
فىالمنتصرةالخمسالدولبينهممنأعضاءتسعةمنيتكونكانالذى" األممعصبة
علىنتخابالاطريقعنبالتناوباألعضاءمنأربعةفيشغلهاالمقاعدبقية، أماالحرب
علىقتصارالامجردمن – شكذلكفىما – تقدمًاالدولىالنظامحققلقد. إقليمىأساس
فىالعصبة، شأنهاترتيباتأن، غير1814بعداألمورأدارتالتىالكبرىالخمسالدول
التوفيقإطارفىجاءت،1945عامفرانسسكوسانمؤتمروضعهاالتىتلكشأنذلك
بهاتتمتعالتىمتيازاتالوالمتوسطة، واالصغيرةالدولعندالمساواةإلىالتطلعبين

.العصبةفىالعليااليدلهاكانتوالتىالعدد، المحدودةالقويةالكبرىالدول

،اإلنسانبرلمانإقامةطريقعلىتحقيقهالدولىالمجتمعاستطاعماهوذلكأنغير
منوالثالثينياتالعشرينياتبينفيماواألملاإلثارةمنقدرًاالعصبةممارساتوأوجدت

عديمةكانتالعصبةتجربةبأنالقائلةالفكرةتبلورتفقدذلكبعد. العشرينالقرن
مالهكانحياتهامناألولىوالمراحلقيامهاصاحبالذىالتفاؤلكانوإن. الجدوى
محايدةدولةمناتخذتدوليةمنظمةقامتالبشريةتاريخفىاألولى، فللمرةيبرره

تفادتثمالسلمية، ومنبالطرقالمشكالتحلعاتقهاعلىلها، أخذتمقرًامستقرة
جتماعاتالواالدوريةجتماعاتالباالعالمدولمنالكثيروبهرت. الحربإلىاللجوء

.جتماعاتالاتلكبهتبشركانتلمابالسعادةالكثيرون، وشعرجينيففىالطارئة
جاءقدبأنهبلجيكا، وتشيكوسلوفاكيا، وفنلندا، وكولومبيامثلالصغرىالدولوأحست
.المقامالعاليةالمائدةعلىمقعدًافيهحتلتاالذىالوقت

منالعشرينياتخاللمتوازيةجهاتأربععلىتقدمًاالدولىالتعاوننحوتجاهالاوأحرز
كان، وإنالبحتالفنىالمستوىنسميهأنيمكنما، علىاألولىالجبهة. العشرينالقرن

:انظر8
Inis Claude, Swords into Ploughshares: The Problems and Progress of International
Organization, 4th. Ed (New york 1984), pp. 54 – 55. المتحدةلألممأرختالتىالكتبأهممنوهو
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نشاطها" الدوليةالعملمنظمة "وبدأتالتجردعنبعيدًاالجبهةهذهعلىالعملمعظم
بمالمقاومةوأخرىلألفيونلجنةهناككانتكما. العمللمستوياتعامعرضبتقديم
تفاقياتاهناكوكانت). الدولىالصعيدعلىالقسرىالبغاء" (األبيضالرقيقتجارة "سمى

تحاداتالازدهرتاو. العشرينياتفىسريعًاتوسعًاشهدالذىالمدنىبالطيرانخاصة
حكوميةالهيئاتتلكمعظموكانت. البحريةتفاقياتالا، وكذلكوالبرقللبريدالدولية
المرتبطالدولىالنظاممنجانبًاتمثلكانتأنهاغير. للعصبةمباشرةتخضعوالخالصة

الروابطمنيتوجسونكانواالذينوالسوفييتاألمريكانحتى. األممبعصبةوثيقًارتباطًاا
الهيئاتهذهأننالحظأنالطريفومن. نافعًاشيئًاالدوليةالهيئاتفىالخارجية، وجدوا

أواخرفىالمتحدةاألمممنظمةإلىنضمتاأنهاحتىحترامالباتحظىكانتالفنية
.العشرينالقرنمناألربعينيات

كانت، فقداألفيونتجارةومكافحةالجوىالنقلبضبطهتمامالاأسبابللجميعتضحاوقد
ذلكمنالنقيضوعلى. األمامإلىقدمًاالمتحضرةالحياةتمضىحتىإليهاماسةالحاجة
استطاعتوقد. اإلقليمىالمستوىعلى، وخاصةالسياسىالمستوىعلىخالفاتحدثت

 –الفنلندىالنزاعتسوية، فاستطاعتالحاالتتلكفىحتىنجاحًاتحققأنالعصبة
منالحرةدانزكمدينةعلى، وأشرفت1920عامفىAalandآالندجزرحولالسويدى

MalmedyومالميدىEupenيوبنمنطقتىفىاستفتاء، وأجرتساممندوبخالل

النزاعلتسويةالشاقةبالمهمةتقومأنعليهاوكان. لبلجيكاعليهما، وأعطتهماالمتنازع
عامقرارًاالعصبةمجلسوأصدر. MemelوميملVilnaفيلناحولاللتوانى – البولندى

الوجودكانحيثالعلياسيليزيامستقبلحولاأللمانى – البولندىالنزاعلتسوية1922
وقرر. التركية – البريطانيةتفاقاتالاالمجلسورفض. مشتركًافيهمااأللمانى – البولندى

متاعبمنحدثماورغم. ذلكبريطانيا، وقبلتالعراقإلىالموصلضم1924عام
زاراألمانيا)، كانتفىوطنىسخطمنالعلياسيليزياتقسيمعلىترتبماوخاصة(

الشائكةالنزاعاتهذهحلفىالعصبةمشاركةأنالحظتعندماحقعلىشتاينر
9".العصبةعنصادرةقراراتمنيكرهونبماالقبولالخاسرينعلىالسهلمنجعلت"

9Zara Stiener, The Lights That Failed: European International History 1919 – 1933 (Oxford
2005), p. 359

.الهامالحديثالمرجعهذامنمستقىوإخفاقاتهاالعصبةإلنجازاتتلخيصنا
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اإلصرارأولها. للعصبةاألخرىاإليجابيةالسياسيةالجهودإلىنشيرأنبناوجدير
الجماعاتبحقوقعترافالاعلى) فرساىفىواألمريكانالبريطانيينجانبمنخاصة(

عامالجديدالبولندىالنظامعلىذلكفرضوتم. لهاالحمايةوتوفير) اإلثنية (العرقية
الجديدةاألخرىالدولمنعددإلىمتدااليهود)، ثمبحقوقعترافالاذلكفىبما (1919

ألزمتالتىالمزدوجةالمعاييرتلكمنشكاوىهناكوكانت. أوروباوجنوبىوسطفى
منالعديدوقوع، رغماألقلياتمعتعامالتهافىالعدللتزامابوحدهاالجديدةالدول

ألبانيامثلالنشأةحديثةالدولبعضفىبعدفيماوقعتالتىاليهودضطهاداحوادث
النرويجمنتطلببأنالعصبةتلزمحاجةهناكتكنفلم. ويوغوسالفياوبولنداوالتفيا
التىعشرالثالثةالدولمنالكثيرأوكلتلتزمفلم. اإلثنيةاألقلياتحقوقعلىالحفاظ

األقلعلى – أحسواالعصبة، ولكنهمقراراتبتنفيذ" جماعيةكهويات "باألقلياتعترفتا
.دوليةرقابةموضعأنهم– 

فىوافقواأنللرقابة، منذخضعتذاتهااإلمبرياليةالدولالسخرية، أنإلىيدعوومما
العصبةوبحقعليهانتدبوااالتىالبالدعلىالعصبةجانبمنالتفتيشمبدأعلىفرساى

والدولةألمانيامننتزعتاوالتىنتداباللالخاضعةاألقاليمعنتقاريرإعدادفى
البرود، بينمامنبشئلذلكبريطانياأذعنتوقد. األولىالعالميةالحربخاللالعثمانية

اليابانيون، ورفضولبنانسوريافىيفعلونكانواماالعصبةتراقبأنالفرنسيونرفض
التىالوسطىالهادىالمحيطلجزرإدارتهمحولبتقاريرالعصبةيوافواأن – ببساطة– 

–العمليةالناحيةمن – نتدابالاتقاريروتحولت. 1914عاماأللمانمنعليهااستولوا
والمجال. بهاالشأنصاحبةالدوللتزاماوفاعليتهاعنالنظربغضإقرارهاتمسابقةإلى

فىذاتها، ويتمثلالعصبةنطاقخارجيقعالدولىالنظامفىتقدمًاأحرزالذىالثالث
، غيرالبسماركىبالنظامالشبهقريبةالكبرىالدولبينالمبرمةتفاقاتالامنمجموعة

وبريطانياالمتحدةالوالياتمنكلوقعت1922 – 1921ففى. مغزىذاتكانتأنها
تفصيليةتفاقاتاتلكوكانت. واشنطنفىتفاقاتالامنسلسلةوإيطالياوفرنساواليابان

الدعواتبعض، معالصيناستقاللحتراماالمحصنة، والبحرية، والقواعدالقوىحول
بينماأنهبالمالحظةالجديرةالحقيقيةوالنقطة. األوسطالشرقفىدائمسالمإقامةإلى
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ختالفاعلىالسفنأعدادذلكيشملوال (البحريةالقواتتحديدتفاقاتالاتلكتضمنت
هامًاإنجازًاتفاقاتالاهذهيجعلمدافعها)، مماوحجماستخدامهايشملأنواعها، ولكن

"صبيانيةصفقات "بمثابةتفاقاتالاتلك، كانتبالتسلحالخاصةالمفاوضاتطريقعلى
.الكبرىالبحريةالدولمنخمسبين

فيهايفترضوثيقةتلكلوكارنو، كانتفىالشهيرة1925عاممعاهداتعلىهذاوينطبق
علىوبلجيكاوفرنساألمانياوافقتفقد. األبدإلىاألولىالعالميةالحربتدفنأن
بأالفرساى)، وتعهدتمؤتمرفى (1914عامرسمتالتىأوروبادولبحدودعترافالا

وإيطاليابريطانيامنكلوتعهدت. فرنساعندالقلقيبعثكانماعليها، وهوتعترض
اإلخاللحالةفىتفاقاتالاعلىالموقعةالثالثةاألطرافمنأىضدالعسكرىبالتدخل

كان، فقد10لهاباًاليلقلمأحدًا، ولكنبالتناقضاتمليئةلوكارنومعاهداتوكانت. بها
.العالمتاريخفىمتميزًاعقدًاالعشرينياتعقدبها، وكانسعداءالجميع

عليهغلبتوإن (قتصادىانتعاشاتحقيقفىتمثلالذىالرابعالمجالذلكمنخففوقد
قتصادالاعلىسيئةآثارًااألولىالعالميةالحربتركتفقد. الحقبةتلكفى) الهشاشة

االستقرارمشروعات، ولكنالحربأعقبتالتىالسنواتفىذلك، واستمراألوروبى
عاميانجولجنة1924عامداوزخطة (والتعويضاتالحرببديونالمتعلقةقتصادىالا

فىأوروباعلىاألجلقصيرةاألمريكيةاالستثماراتتدفقجانبإلى) 1929
والطائراتالسياراتصناعاتزدهرتاف. صغيرةمعجزةخلقذلك، كلالعشرينيات

السياحة،سوقإلىتعودالوسطىالطبقة، وبدأتاإلسكانقطاع، وتحسنوالكيماويات
.النتائجيحققالجديدالسالمنظاموبدأ

العصبة، واإلنجازاتعلىعلقتالتىاآلمالمجالفىشديدًاإخفاقًاحققالنظامولكن
مدىفىكلهذلكفشل، فقد1919عامبعدالدولىالمدنىالمجتمعمجالفىتحققتالتى
أنالسالملحفظدوليةمنظمةأىعلىيصعبوربما. العصبةإنشاءمنالعقدينعنيقل
فيماوبولندافرنساأعطتهاوالتى" لوكارنوشرق "تفاقابجاءتالتىالضماناتمنوإيطالياوبريطانياألمانياتنصلت10

علىتوقيعهحالغتيالالليتعرضسوفأنهسترسمانجوستافالشرقية، وزعموالجنوبيةالشرقيةألمانيابحدوديتعلق
سبتمبرفىواحد، وذلكبريطانىبجندىأجلهمنالتضحيةيستحقالالبولندىالممرأنتشمبرلنأوستنوأعلن. تفاقيةالا

لوكارنو، وبدأتفاقيةاوفقلتزاماتهابللقيامالكافيةالقواتيملكالأنهالوزراءمجلسالبريطانىالجيشوأبلغ. 1939
.فرصتهموسولينىونتهزشرقاًهتلرتجهاعندماوراءهتحصنواالذينماجنوخطبناءالفرنسىالجيش
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التىقتصادية، واألطماعالاوالمصاعباأليديولوجىالصراعخضمفىطويًالتعمر
عقدنتهاءاالصمود، وبحاولتالعصبةولكن. لوكارنوتفاقاتابالتفاؤلصاحبت

.وضوحًاضعفهازداداالثالثينياتوحلولالعشرينيات

يزالالالعالمبالدنصفنحوكانحقيقية، فقددوليةمنظمةالعصبةتكنالبداية، لمفمنذ
على – متقدمتاندولتانهناكوكانت (بالعصبةممثًالوليساالستعماريةللتبعيةخاضعًا

األهليةالحربمستعمراتهما)، ومزقتمساحةلزيادةتسعيانوإيطاليا، اليابانهما – األقل
باإلتحادالمسمىوالمعزولالغامضالكيانإقامةعنالشاسعة، وتمخضتروسياأراضى

الوكاالتبعضفىموسكومشاركةالعصبة، رغمفىموقعلهيكنلمالذىالسوفييتى
المؤامرةأشكالمنشكًالالعصبةعتبراالسوفييتىاإلتحادللعصبة، ولكنالتابعةالفنية

حتىالموقفبهذامتمسكًاالسوفييتىاإلتحادظلوقد (مقاومتهايجبالتىالرأسمالية
تأخذولم). ألمانيامنهاخرجتبعدمابرشاقةالعصبةإلىنضماعندماالثالثينياتمنتصف
إالالعصبةإلىنضمامالبالهايسمحالمهزومة، فلمألمانياأما. الجدمأخذالعصبةاليابان

حيثمنينافسهالممحدودةعضويتها، فكانت1933عاممنهاهتلر، وأخرجها1926عام
غزوهبعد1940عامالعصبةمنطردالذىالسوفييتىاإلتحادعضويةسوىالقصر

.العصبةبمجلسالتصويتطريقعنعضويتهاأسقطتالتىالوحيدةالدولةلفنلندا، وهى
الدولعلىعضويتهايقتصرأن – العصبةأيامأوائلفى – أصرقدويلسونكانوقد

فىالعضويةقائمةعلىنظرةألقىلواألملبخيبةشعربالديمقراطية، وربماالملتزمة
.الثالثينيات

بعضويةتحظلها، لممقرًاجينيفمنتخذتاالتىالعصبة، أنكلهذلكمنوأهم
وغضبهاألمريكىالشيوخمجلسمعويلسونصدامنتيجةاألمريكيةالمتحدةالواليات

أقوىعندئذكانتالتى – الدولةالعصبةعضويةعنغابتوهكذا. المعارضموقفهمن
تكتفولم. الدولىلألمننظامإقامةأجلمنشديدًاضغطًامارستالتى – العالمدول

التعاونطريقفىعائقًاتقف – سلبيتهاوأحيانًا – تصرفاتهاكانتبلفحسببغيابها
دولعالقاتحتقاناإلىالحربديونبسدادللحلفاءالغاضبةمطالبتهاأدتفقد. الدولى

وأدى. تعقيدًااأللمانيةالتعويضاتمفاوضات، وزادتالعشريناتعقدطوالاألطلنطى
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غربىتنسيققيامإمكانيةدونالحيلولةإلى) 1934 – 1931 (منشورياأزمةخاللقلقها
الوالياتواستمرت. حذرًاأكثربطريقةتتصرفاليابانلجعلتوفراألزمة، لوتجاه

 –1935 (الحبشيةاألزمةخالل) النفطفىوخاصة (إيطاليامعاإلتجارفىالمتحدة
تجارىحصارفرضفكرةعنتتخلىالبريطانيةالحكومةجعلفىتسببمما) 1936
يجنNeville Chamberlainتشمبرليننيفلوكاد. إيطاليافىموسولينىنظامعلىشامل

الصمودعلىوفرنسابريطانياشجعالذىروزفلتسياسةمن - الثالثينياتأواخرفى– 
11أمريكا،حيادعلى – نفسهالوقتفى – إصرارهالعدوانية، معهتلرسياسةمواجهةفى

.المعاييربكلمحبطموقفوهو

حتلتاالعصبة، أعضاءغيرمنالدولىالمسرحعلىاألساسيينالالعبينكثرةومع
دولقبلمنإليهمأشرناالذينالممثلينصغاربحضورالمسرحمركزوفرنسابريطانيا
أنذلكشأنمنوكان. الالتينيةأمريكاالبريطانية، ودولالصغرى، والممتلكاتأوروبا
لندنبينالرئيسيةالتناقضاتلوالأفضلبشكليعملالواهن" اإلنسانبرلمان "يجعل

12.العصبةبهتقومأنيجبماحولوباريس

عانتهبماذلكفىمدفوعة" – أنيابذاتالعصبة "تكونأنعلىتصرفرنساكانتلقد
قادرةمنظمةالعصبةتكونأنفرأت – الزمانمنقرننصفطوالألمانياعدوانمن

مؤتمرأقرهاالتىالحدودلتغييرمحاولةأىلمنعوعمليةجماعيةقراراتتخاذاعلى
أنشأتهاالتى، الدولالموقفهذافرنساوشاركت. ألمانياحركةتجميدتريدفهى، الصلح

وتشيكوسلوفاكيا، ويوغوسالفيا،بولندامثلأوروباوشرقوسطفىالصلحتفاقياتا
التىالحدودتحديدموضوعتثيرقدالتىاإلثنيةاألقلياتمنالقلقينتابهاكانوجميعها
فعالنظامإيجادإلىوتسعىألمانياتخشى، وجميعها1923 – 1919تفاقياتارسمتها
ومعالجةللتهدئةأداةالعصبةفىترىبريطانيا، كانتذلكنقيضوعلى. المعتدىلعقاب

البريطانيةالحكوماتورأت. صارمًادوليًاشرطيًاتعتبرهابالحكمة، والحتقاناتالا
وكان. المعقدةأوروباوسطمشكالتفىالتورطمئونةيكفىمالديهاأنالمتعاقبة

:كتابمناألولىالفصولفىلذلكجيداًتحليالًانظر11
D. Renolds, The Creation of the Anglo-American Alliance, 1937 – 1941 (London, 1981)

:دراسةهىالموضوعفىدراسةأحسن12
Arnold Wolfers, Britain and France Between the Wars (New York, 1940)
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سياسةومساندةاإللتزامفكرةرفضعلىيجمعونالبريطانيةنتخاباتالافىالمرشحون
جتماعيةالواقتصاديةالااألوضاعتحسينعلىالتركيزنحوويتجهوناألوروبيةفرنسا

القواتمنالمزيدوبناءالعسكرىتفاقالافىالتوسععلىذلكبريطانيا، ويفضلونفى
.المسلحة

ومصرالهند، وشهدتالتاماالستقاللتجاهبقوةتسعىالبريطانيةالممتلكاتوكانت
قتصادالاكانكما. السياسيةضطراباتالامنموجاتاألوسطالشرقبالدمنوالكثير

إنقاصوتم. العشرينالقرنمعللتوافقيسعى– عشرالتاسعالقرنصنيعة – البريطانى
إمبراطوريةفىاألمنحفظعليهاكانأنهوالجوية، رغموالبحريةالبريةالمسلحةالقوات
المتوترةفرنسامطالببدعميسمحعندئذالوقتيكنلم. العالممساحةربعنحوتشكل
تعبيرحدعلى (شيئًاعنهاتعلمبعيدة، البالدقضايابريطانيابتبنىيسمحأودائمًا

).1938عامميونخمنعودتهبعدتشمبرلين

غياب، مبعثهاالسالمعلىبالمحافظةتتعلقكبيرةبنيويةمشكلة – بالطبع – هناككانت
للعصبةالعامةالجمعيةأعضاءعلىتمامًاالميسورمنكان. العصبةأعضاءبينالتوازن

إلى، الدعوةالتحريضعنتكفلمالتىنيوزيلنداحتى، أوشيلىأوفنلنداأمثالمن
باستطاعتهكانمن، ولكنالثالثينياتعقدفىالعدوانيةالدولعلىبحرىحصارفرض

أبدتهماظلفىالحصار ؟ قراريطبقونالذينوالجنوداألساطيليقدمأن – فعًال– 
علىالعبءبعزلتها، يقعالتمسكعلىالمتحدةالواليات، وحرصمتعاضامناليابان

موجهًاالحصاركانإذا (فرنسامنعونًاتجدأنحتمالاالبريطانية، معالملكيةالبحرية
كانولما. المسئوليةبهذهالقيامعلىالملكيةالبحريةقيادةعترضتاوقد). ألمانياضد

ضدعسكريةأوقتصاديةاإجراءاتتخاذاباألعضاءالدوليلزمالالعصبةميثاق
أىعتراضامحليكون، قدجماعىموقفتخاذاعلىتفاقالاإلىيدعو، ولكنهالعدوان

الالتىالحاالتفىإالفعالبعملالقيامعنعاجزةالعصبةاألعضاء، جعلالدولمن
أنعلى" المارقة "الصغرىالدولإحدىإجبارالكبرى، وتتطلبالدولمصالحتمس

.رشدهاإلىتثوب
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ويذكرنا. تمامًا، فتداعىعقبعلىرأسًاالقديمالقوىتوازننظامقلب، تمالقولوخالصة
تمتعتاألوروبيةالقاريةالدولأن) Ludwig Dehio (دييولودفيجالكبيراأللمانىالمؤرخ

ففى، 13"الحذرالتوازن "من، بنوعىاألولالحربعلىالسابقةاألربعةالقرونمدىعلى
الرابعولويسأسبانيا، فىالثانىفيليبمثل – طامعأوروبىحاكمفيهايظهرمرةكل

دولالقارة، تهبعلىسيطرتهوبسطالتوازنقلبإلىيسعى – فرنسافىونابليونعشر
دمارهكانما، وغالبًالمقاومته) المنخفضةاألراضىالنمسا، السويد،  (أخرىأوروبية
التوازننظام1815 – 1814تفاقياتازادتلقد. وروسيابريطانيايدعلىالنهائى

منقرنًاعمرالكبرىالدولبينسالمًا – بذلك – ، وأوجدتقبلذىمنأكثروضوحًا
يبدوإذ. األولىالعالميةالحرببعدتمامًاتغيرتالدوليةالشئونصورةأنغير. الزمان

من، خرجتاالسوفييتىواإلتحادالمتحدةالواليات: التوازنقطبامثلتااللتينالدولتينأن
القوةدور، لعبتالتوازنكفةترجيحباستطاعتهاكانالتىاليابانأنالمعادلة، كما

.الداعمةوليسالمعوقة

دوراللعبتا) وفرنسابريطانيا (السبعالدولمنإثنانمتأرجحًا؛ الدولنظامكانوهكذا
الثالثالدولقامتحينعلى. شديدةخالفاتمنبينهمما، رغمجينيففىالقيادى

،الميثاقلمراجعةأهدافهنبالرضا، برعايةيشعرنلمالالتى) ، إيطالياألمانيا، اليابان(
أيدتالتىالدولحيرةمنزادواتحقيقها، وبذلكلفرصةنتظارًاامنهنكلوتربصت

أهى، 1935عامللسلمالبالغللتهديدمصدرًاكانمنترى. الراهنالوضععلىالحفاظ
األقصى ؟ إذاالشرقفىاليابانأمالمتوسط،البجرفىإيطالياأمأوروبا،وسطفىألمانيا
علىالعملأواآلخرينتحييدمن، فالبدأسبوعينلمدةإحداهماوجهفىالوقوفتيسر
واإلتحادالمتحدةالواليات: الكبيرتانالقوتانوأخيرًا، هناك. العدوانيةأعمالهمتداخلعدم

للعصبة،العونيدمدفىترغبان، الالقديمالتوازنبنظاممنهماكل، تتمسكالسوفييتى
تكنلمأنهكتشفناالالمنطلقهذامنالعصبةإلىنظرنافإذا. الجناحينعندوتنتظران

القليلعلىنحييهاأنعليناكان، وربماويلسونأحالملتحقيقفرصةاألممعصبةأمام
، ولكنفعلهاستطاعوامافعلواقدأنهمالسالمصناعشعرلقد. فعلهاستطاعتالذى

13Ludwig Dehio, The Precarious Balance: The Politics of Power in Europe, 1494 – 1945
(London 1963.(
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توقعهالذىذلكعنتمامًايختلفبمستقبلموحيًاكانالثالثينياتفىاألحداثمجرى
.جورجلويددافيدأوكليمنسوجورج، أوويلسونويدرو

الماليةأوروباظروف، ولكنالمحتومبالمصيرينبئالقوىتوازنفىالخللكان
يشهدهلمنحوعلىربماالتعاونإمكانيةعنبعيدةكانت1919عامبعدالبائسةوالتجارية

والعسكريةالماديةالمواردتجفيفتم. األسودالموتطاعونكارثةمنذالعالم
عانتالتىروسياوفى. المهزومةالدولالحرباستنزافها، ودمرتنتيجةللمستعمرات

كانممافقط% 13إلىليصل1920عامالصناعىاإلنتاجتدهوراألهليةالحربمن
إنتاجهاتعيدأنالكبرىاإلمبراطوريةصاحبةبريطانياتستطعولم. 1913عامعليه

داهمهاأنلبثما، ولكن1929عامقبل1913عامعليهكانمامستوىإلىالقومى
تلكمنقتصاديًااالحربميدانعنالبعيدةالدولبعضالكبير، واستفادتالكساد
مثلالبريطانيةالممتلكاتوبعضواألرجنتينالمتحدةوالوالياتاليابان، مثلالحرب
وكان. فادحةخسائربهانزلت – عندئذالعالمىقتصادالامركز – أوروباولكن. أستراليا

استردادعالماتوبدت. المالرأستدفقوإعاقةالدوليةالتجارةكسادفىسببًاذلك
األمريكية،األموالتدفقنتيجةالعشرينياتمنتصففىعافيتهلبعضاألوروبىقتصادالا

االستثماراتسحبالكبير، تمالكسادبدأحيث1929عاماألزمةوقوععندولكن
الكبارالالعبينموجعة، ألنضربةاألممعصبةوتلقت. األوروبيةالسوقمناألمريكية

أنرغماالقتصادية، وذلكاألزمةبسببالبعضببعضهمسيئةعالقاتعلىكانوافيها
.الماليةاألمورفىيقحمهالمالعصبةميثاق

دوليةآليةقيامعنيسفر، لم1919بعدويلسونإليهدعاالذىالنظامأناألمروحقيقة
الماليةاألوراقوأسواقالنقدىللنظامتوجهالتىالضرباتوقعتخفيفعلىتعمل

النقدىالنظام، قام1914العاموقبل. الضرباتتلكحتواءاعلىتعملأوالمضطربة
، قادرئتماناللأخيركمصدرودورهإنجلترابنك، وعلىالذهبغطاءعلى، معتمدًالحاله
مدينأكبربريطانياكانتالحربتكلفةونتيجة1919عاموبحلول. السدادعلىدائمًا
ستريتلومباردمنالمالىالثقلمركزنتقلاالغير، وإقراضعلىقادرةتعد، ولمدولى

ناضلالقصيد، فقدبيتيكمنوهنا). نيويوركفى (ستريتوولإلى ) لندنفى(
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العالمىقتصادالافىالبارزةمكانتهمالسترداد1920عامبعدشديدًانضاًالالبريطانيون
وكان. ذلكعلىتعينهمالتىاإلمكانياتلديهمتتوافرلم، ولكنالحربقبللهمكانتالتى
، ولكنهمالدولىقتصاداللكمركزبريطانياخالفةلهميتيحماالمواردمناألمريكانلدى

فىفقطتصحيحهالممكنمنكانآخرهيكلىتدفقحدثلذلكنتيجة. ذلكفىيرغبوالم
عقدفىحدثمااألمريكية، وهواألريحيةمنطبيعيةوغيرعاديةغيرروحتوفرحالة

التىالعشرينياتظلفىمستحيًال، بلالتحقيقعنبعيدًاذلككان، ولكناألربعينيات
.العزلةعصرذروةتمثل

قتصادىالاالنشاطجتماعية، فأخذالواالسياسيةنتائجهاوالتجارةالماليةللصعوباتوكان
أصابفقد: قتصاديةالالألزمةالمدمرةاآلثار، وتفاقمت1929عامبعدالتدهورفى
،الميزانياتواجهتالتىالمعاييرنتيجةاإلنفاق، وتناقصالدولمنالعديدالمالىنهيارالا

التجارية، وأدى، والمحالالشراء، والمبيعاتطلباتعلىسلبيةآثارذلكعلىوترتب
، وأثرالعمالمنالكثيرخدماتعنوالتجاريةالصناعيةالمشروعاتاستغناءإلىذلك
اإلنتاجتناقصمنالمزيد – أيضًا – عليهترتبمما. الشرائيةالقدرةعلى-بدوره – ذلك

علىخطيرًاوقعه، كانالدولمستوىعلىكارثيةبصورةيحدثكانوما. قتصادىالا
كلبلد، وراحتكلفىالعمالماليينسرح: الدوليةوالتجاريةالماليةاألوضاعصعيد
منتصفأحالموتهاوت. الرخاءفىآمالهامودعةقتصادىالانكماشالابجحرتلوذدولة

بينالنواياالعالمية، وحسنالحرة، والليبراليةبالتجارةتنبأتالتىالفيكتورىالعصر
الجماهيربعضتجهتاوالمركزإنهار. والشكالخوفسادهعالمفى، تهاوتالدول

لنأنهميقينعلى، وهمالمتطرفساراليمعسكرصوبواليابانأوروبافىالمحبطة
إلىاآلخرالبعضتجهاو. والمساواةالعدليحققجديدشجاعنظامإلىالطريقيعدموا
علىخرجتالتىالشرقوىهزيمةبرؤيةالنفسيمنون، وهمالمتطرفاليمينمعسكر
.بالمجتمعأضرتالتىالسوءعناصرالمسيحية، ومعهمتعاليم

نتهازاإلىالكبرىالدولبعض، لجأتاإلضطرابسادهاالتىالحرجةاألوقاتتلكفى
إلىالمتهاوى، تدفعهاالدولىبالنظامالحائطعرض، وضربتاألممعصبةضعففرصة

بينفيماأبرمتالتىالحدودتفاقياتاعلى، والسخطالمجتمعيعانيهاالتىاألزمةذلك
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أزمةعانت، فقدالدربهذاعلىساروامنمقدمةفىاليابانوكانت. 1922 – 1919
التىواشنطنمعاهداتمنمتهانالباأحست، كماالعالمىالكسادنتيجةحادةتجارية

غتالاوهددالذىالمتطرفالقومىتجاهالباالثانية، مدفوعةالدرجةمندولةعتبرتهاا
علىالمتكررالصينهجومكبيرحدإلىالليبرالية، واستفزهاالسياسيةالشخصياتبعض

1931 (لمنشوريااليابانغزووكان). الحديديةالسككوخاصة (اآلسيويةبالقارةممتلكاتها

فىفشلهالنظاموأثبت. 1919عامبعدأقيمالذىالدولىللنظامكبيرتحدأول) 1933– 
نهارتاالبريطانية، الحكومةقتصاديةالااألزمةشلت. اليابانعليهأقدمتمامواجهة

منذالملكيةالبحريةفىتمردأولبينهامنكانالتىضطراباتالا، وتوالتالعملسوق
الحكومةأن، وخاصةاألقصىالشرقفىحازمبعملللقياممالئمًاالوقتيكنفلم. 1797

أنفىبحقهاطالبتالتىالبريطانيةالممتلكاتمعبالتفاوضمشغولةكانتالبريطانية
منزعجةفرنساوكانت. الحيادلتزاماحقذلكفىبمامستقلةخارجيةسياسةلهاتكون

فىتورطتإذاعنهابريطانيانشغالاحتمالا، ويفزعهاالراينعبرألمانياقوةتصاعدمن
وراقبت. شيئًاتفعلأندونالنصحبتقديمالمتحدةالوالياتكتفتا، واألقصىالشرقنزاع
عصبةلمبادئخرقمناليابانبهقامتما – شديدهتماماب – وإيطالياألمانيامنكل

غزوهاأدانالذىLyttonليتونتقريرصدوربعد1933عامللعصبةتركها، ثماألمم
ستالينفيهكانوقتفى، الياباننوايامنالخوفالسوفييتىاإلتحادوتملك. لمنشوريا

لماالمراقبموقفلتزاما، ففضلواسعنطاقعلىالداخلىالقمعبحركةالقياميعتزم
عنتعجزانوالنيوزيالندية، وكانتاالشيليةالبحريتينسوىيبقلم. منشوريافىيجرى
.اليابانمواجهةفىشئأىفعل

 –المتحدةوالوالياتوفرنسابريطانياوخاصة – الغربيةالدولكانتلوإنهيقالماكثيرًا
الحربقيامإلىاألمورأدتلمنشوريا، لمااليابانىالغزومواجهةفىحازمةوقفةوقفت

لماواقفةظلتلوالتىاألولىالدومينوقطعةبمثابةكانمنشورياالثانية، فغزوالعالمية
، لومواردهلمحدوديةنظرًاموسولينىردعالممكنمنكانربما. القطعباقىتداعت

عليها، ولكنناالمتفقالحدودتغييرمحاولتهمواجهةفىالحازمالعملسياسةمعهتبعتا
.فرساىبتسوياتلإلطاحةالجنونيةخططهعنهتلرأدولفزحزحةإمكانيةفىنشك
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بتجاهلالكبرىالدولإحدىقامت. اليابانردعيتم، ولمبالفعلالضرر، وقعكلىعل
عنالكشفسوىشيئًااألخرىالكبرىالدولتفعل، ولم1919عاموضعتالتىالمبادئ

.تمامًاواضحًااألممعصبةضعفوأصبح. عجزهافتضاحاعلنًا، وخالفاتها

الفرنسية – البريطانية – األلمانيةالمفاوضاتتمامًانهارتافقد. المزيدهناك، كانولكن
ألمانياطالبت. والجوىالبرىالسالحنزعحول1934 – 1932الفترةفىدارتالتى

علىالستارأسدلتوبذلك. المسلحةقواتهابناءفىبحقها) فيمارألمانياذلكفىبما(
أومدرعاتأوجويةقواتمتالكافىفرساىتسوياتعليهافرضتهالذىالحظر
بالوقوفبريطانياتعهدحالةفىللموافقةاستعدادعلىفرنساكانت. كبيرحربىأسطول

مراوغةموضعكانأمر، وهذاألمانىعدوانوقوعحالةفىعسكريًاجانبهاإلى
المتاعب، نتيجةالزمانمنعقدبعدفيهرغبةأقلأصبحتولكنها1919عامبريطانيا
فىاليابانأمريكا، وتحركتمعالماليةقتصادية، والصعوباتالااألزمةعنالناجمة
فى) نيوزيالنداعدافيما (البريطانيةالممتلكاتجانبمنالشديد، والتردداألقصىالشرق

ألمانيا، وصلمعالسالحبنزعالخاصةالمفاوضاتفشلغضونوفى. بشئلتزامالا
وبدأت. واسعنطاقعلىالتسلحإعادةسياسةهتلرنتهجاالسلطة، وإلىالنازىالحزب
قتصاديةالااألحوالمواجهةعنوعجزهاالحكوماتتوالىنتيجةأعصابهاتفقدفرنسا

قرارًاتخذاترددهحذرها، فرغمالبريطانىالوزراءمجلسمرآةوعكست. المتردية
أشباحوبدأت. تجاهالاهذافىبطيئًاجاءالعملالمسلحة، ولكنالقواتحجمبزيادة

فىتتجمعجديدةكبرىحربسحب، وأخذتاألفقفىتلوحاألولىالعالميةالحرب
.األفق

إثرفى1933عاممنهانسحابالاهتلرقررأخرى، عندماضربةاألممعصبةوتلقت
بأنهاالعصبةCecilسيسلوصفالزمانمنواحدبعقدذلكوبعد. الياباننسحابا
وعندما.. بسرعةهواءهيفرغالذىكالمنطادفاشلةتجربةكانتعظيمة"، ولكنهاتجربة"

من، وغيرتهالراهنالوضععلىبالسخطمدفوعًاالتحركقررذلكموسولينىرأى
عنصرى،بأسلوبليبياعلىعدوانهامارستقدإيطالياوكانت. هتلرحققهالذىالنجاح
التىإثيوبياهاجمتالمرة، وهذهالفظائعضدهمرتكبتاوالمدنيينالسكانفيهقصفت
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تمثلهنافالواقعة. األممبعصبةوعضوًاأفريقيافىالقليلةالمستقلةالدولمنواحدةكانت
لإلمبراطوريةتابعًاإقليمًاكانتالتىلمنشوريااليابانغزوعنيختلفبينًاعدوانًا

عضومنعدوانًاالحبشية – اإليطاليةالحربكانتبينما. خاصكيانلهالصينية
14.آخرعضوضدبالعصبة

الواقعيونيعشقهاالتىالمقولةأكدلقد. محزنًاأثيوبياغزومنالعصبةموقفكان
تقررعندمافقطبكفاءةتعملالدوليةالمنظماتأنمفادهاوالتى، المبررونويكرهها

األرشيفيةالوثائقمناآلنمعروفًاأصبحلقد. مصالحهاعندفاعًاالعملالكبرىالدول
علىمنتشرةكانتاإليطاليةالمسلحةالقواتمتهاويًا، وأنكاناإليطالىقتصادالاأن

الفرنسىاألسطولينجانبمنحازمجادعملأىومرهقة، وأنواسعةمساحات
قدرمنيعلىأنشأنهومن. السرعةوجهعلىالعدوانهذابإنهاءكفيًالكانوالبريطانى

أخرىبمسائلللغايةمشغولةبريطانياكانتفقد. يحدثلمذلكأن، غيراألممعصبة
أنمنألمانيا، والخشيةقوةبروزبسببمشلولةكانتوفرنسا. وإمبراطوريةداخلية
حدثأنلبثماالذى (ألمانياأحضانفىرتمائهااإلىإيطالياضدعملأىيؤدى

فىالتجاريةبحقوقهاتمسكهاعناإلعالنإالشيئًاتفعللمالمتحدةالواليات). لألسف
الصينلغزوالعدةتعداليابانكانت، بينماالصمتملتزمًاالسوفييتىاإلتحادأثيوبيا، وبقى

)1935الفال – هورإتفاق (تعسةبمحاولةوفرنسابريطانياخارجيةوزيراوقام. ذاتها
لصالحمناطقبعضإعطاءأثيوبيا، ولكنمناألسدبنصيبموسولينىبموجبهافاز

تدخلفكرةسلبيًا، يناصرالعامالرأىكانحيثبريطانيافىشديدًانقدًاإيطاليا، أثار
الوقتمضطربًا، وفىكلهاألمركان). للحربالدعوةذلكعلىيترتبأندون (العصبة

تفاقياتامراجعةقضيةلتتحولالراينأراضىهتلرقواتحتلتا – 1936مارس – نفسه
.أوروباقلبإلى1919

سريعًانحدارًاا، يمثلاألقلعلىاألممبعصبةيتعلقالنقطة، فيماهذهمنالقصةومسار
موقفNeville Chamberlainالجديدالبريطانىالوزراءرئيسوصفوقد. الهاويةنحو

األفضلمنكانأنهالمطبق"، ورأىالجنون"وبالفشلاألثيوبيةاألزمةمناألممعصبة
14Robert Cecil, A Great Experiment (London, 1941): Steiner, The Lights That Failed, Chaps

12 – 14; F. P. Walters, History of the League of Nations, 2 vols (London, 1952.(
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.معنىلهايعدلمجينيفجتماعاتاوأنمباشرةوموسولينىهتلرمعالمسألةمناقشة
إليهذهبما، فإنالفاشيينالدكتاتوريينتطلعاتعناآلنعرفناهماضوءوعلى

كانتفإذا. العصبةإلىقاضيةضربةوجهولكنه. دقيقًااستنتاجًاكانتشامبرلين
نفعًا، وكانتفيهاترىتعدلم) العصبةفىالرئيسىالالعب (البريطانيةاإلمبراطورية

مشغولالسوفييتىواإلتحادالعصبةخارج. وإيطاليا،واليابانالمتحدة، وألمانيا،الواليات
المحبطاتوحليفاتهافرنساعلىقاصرةأصبحتالعصبةأنذلكالداخلية، فمعنىبمشاكله

محاولةأولتمامًاسقطتلقد. برلينشطروجههيولىبعضهمبدأالذينأوروباشرقفى
.المهلهلة1919صيغةوفق" اإلنسانبرلمان "إلقامة

استقالعندما – الحربداعيةالبريطانىالسياسى– Duff Copperكوبردافالحظلقد
أناألفضلمنكان، إنه1938عامهتلرمعميونخاتفاقإبرامبعدالوزراءمجلسمن

.األلمانيةالسواحلأمامبدورياتتقومالبريطانىاألسطولسفنبينماالمفاوضاتتجرى
كفيلةبوصةعشرخمسةعياربمدافعهاإليزابيثكوينالبارجةأمثالمنسفنبضعةوأن

حصارناأحكمنالوالحضيضإلىسيصلاقتصادهماأنالناشئتينالدولتينبتذكير
منالثانىالنصففىسقطبالحريةالمتمتعالفرنسىاالقتصادولكن. ضدهمالبحرى

ضدبريطانيامعبالتحالفمشتركةبحربيحلمالفرنسىالجيشكان، بينماالثالثينيات
عنالواردةالتقاريرتروعهمالبريطانىالملكىالطيرانسالحقادةوإيطاليا، كانألمانيا
تتنازعهاالملكيةالبحرية، وكانتاأللمانىالطيرانسالححققهاالتىالجويةالسيادة
حدإلىالبريطانيةالبريةالقواتمستوى، وتدهوراألقصىالشرقفىيجرىمامتاعب
الهند، بينماالثورةالحياد، واجتاحتعلىبالوقوفالبريطانيةالممتلكات، وهددتلهيرثى

 –الجسورةكوبرمالحظاتكانتوهكذا. باألمريهتمانالوأمريكاالسوفييتىاإلتحاد
سخيفةبدتقد- الحربإلىالدعوةفىورفيقهChurchillتشرشللزميلهبالنسبة
األيامولكن. األشياءمنطقبحكمكذلككانت، كماالمعاصرينبعضنظرفىمتهورة
.صحتهاأثبتت

النهايةفى – أدىالذىالدولىالنظامعلىالهجوممنالطويلةالقائمةالنتيجة، تلكوكانت
ذاتها،الصينأراضىاليابانغزت1937صيفوفى. الثانيةالعالميةالحربقيامإلى– 
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مثًال)، والهجومنانكنجغتصابا (للرعبالمثيرةالفظيعةاألعمالمنالكثيرصاحبها
نهايةعندالمعاهداتوموانئاليانجستىعنبعيدًايظلواحتىالغربيةالسفنعلىالمتعمد

ببضعةذلكوبعد. طريقهفىالغزونفعًا، واستمرالدبلوماسيةحتجاجاتالاتجدولم. العام
أهلهااستقبلهحيثالنمساجتياحابقواتههتلرأمر – 1938مارسفى – شهور

النقابيين، والعمالواالشتراكييناليهودعداشديد، فيمابفرح) منهمواحدًاعتبارهاب(
كانوبينما. األحدصباحالحكمنظاملقلبدقيقًانموذجًاكان. الكاثوليكواللبراليين
يومبراحةالبريطانىالوزراءمجلسأعضاءالسياسية، نعماألزمةأسرىالفرنسيون

وأنى. شيئًاتفعلفلمالعصبة، أماالربيعمطلعبجومستمتعينبالريفضياعهمفىاألحد
دامماأنهيعتقدالعامالرأىمنكتراثًا، والكثيراتبدىالالكبرى، والدولذلكلها

طلبهمولكن (ألمانياإلىنضمامالبا1919عاماأللمانية، وطالبوايتحدثونالنمساويون
عدوانيًا؟عمًالللنمساهتلرجتياحايعدفكيف) بالرفضقوبل

فىثم1938خريف / صيفففى. الدولىالقانونسيادةمبدأواجهتأزمةأكبرجاءتثم
التىتشيكوسلوفاكيادولةهىسيادةذاتمستقلةدولةضدهتلرتحرك1939ربيع

بمادراميةبطريقةتمالدولىالنظامضدكبيرًاعدوانًايعدفرساى، ممامؤتمرصنعها
التىاألقاليمالستعادةالحربمؤيدىمنكانواالذينأولئكفحتى. جاذبيةمنلهكان

فىالشعوببحقالخاصويلسونمبدأيؤيدوناأللمانىالرايخإطارفىاأللمانيةتتحدث
بينمنكانتلوحتىتشيكوسلوفاكياتقسيمتبريرالصعبمنوكان. المصيرتقرير

لمأنهارغم (بوهيميافىباأللمانيةالناطقينمنأغلبيةالرايخإلىضمتالتىاألراضى
وضمهلبراغهتلرجتياحاتبريرأيضًاالصعبمنوكان). ألمانيامنجزءًاتاريخيًاتكن

القضايامعظمأنهناإبرازهانودالتىوالنقطة. األلمانيةيتحدثونالالذينالتشيك
.فيهادورأىاألممعصبةتلعبأندونتسويتهاتمتوالسالمبالحربالخاصةالحرجة

فشلقصةمنكبيرًاجانبًا1938أكتوبرلائأوفىعقدالذىميونخمؤتمريمثللذلك
دولأربعلتقتافقد. للسالمدعمًاالمنازعاتلفضعالمىنظامإلقامةاألولىاألحالم
،برلينبمؤتمراتتذكرنا (األوروبيةالمدنلمؤتمراتالتقليدىاإلطارفىمعًاكبرى

القبولصغيرةدولةعلى، ويفرضوااإلقليمىللنزاعتسويةليضعوا) ، وفييناوباريس
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ميونخمؤتمرعنوغاب. (بوهيمياعنالتشيكتنازل، حيثالغربىنصفهابخسارة
بالعزلة، واستبعدالثانيةوتمسكالعصبةمناألولىنسحابالالمتحدةوالوالياتاليابان
، وأهانوعودههتلرنقضشهورستةوبعد). هتلرطلبعلىنزوًالالسوفييتىاإلتحاد

تفرضالتىالغاشمةالقوةلسلطانتطبيقًاتشيكوسلوفاكياباقىجتاحاوفرنسا، وبريطانيا
.الواقعاألمر

ونقضبالخسةالحافلالثالثينياتعقدقصةكتملتا، 1939سبتمبرفىبولنداوبغزو
فىهتلرأمثالهما، وبدأمنوالماليينوسمتسوسيسلويلسونآمالتحطمتفقد. العهود
تعلنأنتشمبرلينحكومةضطرتاووارسومدينةبقصفبدءًاالشرقفىجيرانهسحق

بالدنضمتا، ووعيهاستردالذىوالبرلمانالحانقالعامالرأىمنبضغطالحرب
أنستالينلبثتردد، ومابعدالحربإلىفرنسانضمتا، والحربإلىاإلمبراطورية

عنتأخرالذىموسولينىعدافيما. البلطيقودولبولنداشرقمننصيبهعلىحصل
فىالمنتصرالطرفظنهماإلىنضما، ف1940عامفرنساسقوطحتىالحربإعالن

، وبلجيكا، وهولندا،، والنرويجالدانماركثمبولنداالمحورنيرتحتوسقطت. الحرب
 –1919تسوياتمزقتوبذلك. واليونانوبلغاريا، ويوغوسالفياوفرنسا، ورومانيا

1923.

ذلكفىأمرها، بماإصالحفىالنظرفرصةذريعًا، وضاعتفشًالاألممعصبةفشلت
القضايافىللنظرمركزيةلجنةإقامةقترحاالذى1939عامBruceبروستقرير

ذلككان. للعصبةالسياسىختصاصالاعننشاطهاينفصلجتماعيةالواقتصاديةالا
العامة، بينماالجمعيةإلشرافإخضاعهايجبالاإلقليميةالقضايابأنعترافابمثابة
جانبإلىالمدرعةهتلرفرقوجودومع. مهامهاأداءفىالفنيةالوكاالتاستمراريمكن

تجهتا، فقدجينيففىالقابعةالدوليةبالمنظمةهتماماهناكيعدلمالبولنديةالحدود
أو1914عامحالهعليهكانتعماتغيرقدالعالمأنيبدلم. أخرىوجهةجميعهااألنظار

تجاهافىوطائراتهاوبحريتهابجيوشهااآلنأوروبادولتحركت، فقد1948عامحتى
لتقررأنفاسهاآخرالعصبةلتقطتاو. الماضىفىيفعلونكانوامانحو، علىالحرب

، وكانالعامذلكشتاءفىفنلنداعلىهجومهبعدعضويتهامنالسوفييتىاإلتحادطرد
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، وأسدلالعرضنتهىاالعصبة، فقدقدراتعنالتعبيرمعنىيحملالرمزيًاالقرار
.الستار

، وتركها1940عاممنتصفبعد" القضائيةالحراسة "مننوعتحتالعصبةوضعت
ليسترشينمحله، وحلللسالمالمروجالعامالسكرتيرJoseph Avenolأفينولجوزيف

Sean Lester18حتىالحربطوالجينيففىللمنظمة) العظمىالهيكل (أدارالذى

15.رسميًاحلهاتم، عندما1946أبريل

ماكلالثانيةالعالميةالحربدراماالعصبة، شغلتمقرقاعاتفىالترابتراكمومع
بريطانيا،فرنسا، ومعركةأوروبا، وسقوطوغربىلبولندااأللمانىنطاقها، الغزوفىكان

، والشرقالمتوسط، واليونانالبحرحوضإلىالصراعمتداداوالحربإيطالياودخول
األقصىالشرقفىاليابانية، والمجازرالسوفييتىاإلتحادعلىالنازىاألوسط، والهجوم

الصعبةالظروفهذهمثلتكنولم. 1942و1939بينفيماالشعبىهتمامالاجذبتالتى
فىللتفكيروقتًاستالينأوتشرشلمثلالضغوطمنقدرأكبرتحملواالذينللقادةتتيح

.الدوليةالهيئاتتحسين

األمريكانبعضكونفقد. متواضعةمستوياتعلىحدثتالفكريةالجهودبعضأنغير
دراسة، "لجنةالثالثينياتفىالداخليةبالدهمأحوالأثارتهمالدولية، الذينالنزعةأصحاب
األممصيغةمننتقالالاإلىالحاجةعن1940عامتقريرًاوضعتالتى" السالممنظمة

ويلكىويندلكتابصدورمنسنواتقبلالفكرةطرحواوبذلك (الدوليةالفيدراليةإلى
Wendell Willkieوكان16").واحدعالم "عنوانوحملواسعًاجماهيريًاإقباًاللقىالذى

،الحرببعدمانظامفىالتفكيرعلىاألمريكيةالخارجيةيشجعنفسهروزفلتالرئيس

األسبانية، ولطرداألهليةالحربفىلليمينمؤيداًكانقتصادى، ولكنهالواجتماعىالابالتعاونيهتمفرنسياًأفينولكان15
يصبحأنقبلتوالهمنصبآخرأنللسخريةالمثيركفؤاً، ومنقانونياًفكانليسترأما. العصبةمنالسوفييتىاإلتحاد

عقدفىالدوليةاألحداثأثبتتالتىفرساىإبداعاتمن، وهوداترجفىالسامىالمندوبمنصبهوعاماًسكرتيراً
.مناسبةتكنلمأنهاالثالثينيات

نسخة،مليون102طبعتمقدأنهالغالفعلىإشارة1943يوليوطبعة، وفى1943مارسفىاألولىالطبعةظهرت16
التىتلكمثلمقوالتأنفيهاذكرلويلكىحاشيةالكتابمن174صهامشوفى. جيلهفىنتشاراًاالكتبأكثرمنهجعلت
الخططالتالىالكتابويغطى. واقعةحقيقةإلىتتحوللمإذامعناهاتفقداألطلنطىوميثاق" األربعةالحريات "فىجاءت

:األولىواألفكار
R. C. Hilderbrand, Dumbarton Oaks: The Origins of the United Nations and the Search for
Postwar Security (Chapel Hill, N. C., and London 1990), chaps 1 – 2.
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المنظماتإدارةقامتالبريطانيةالخارجيةوفى. الحربالمتحدةالوالياتدخولقبلحتى
أنيرىكانتشرشلأن، رغماألولىاألفكاربعضوتطويربوضعالدوليةوالمعاهدات

بالرئيس) تشرشل (الوزراءرئيسإلتقىوعندما ! يشغلهمايجدالمنعملذلك
لألمندائمنظامإقامة "على، وافقااألطلنطىميثاقإلعالن1941أغسطسفى) روزفلت(

 –السنواتتلكفى – لروزفلتالعلنىالتأكيدنالحظأنبناوجدير". نطاقًاأوسعالعام
،التطلعالعقيدة، وحريةالتعبير)، حريةحرية (الكالمحرية: األربعالحريات "على

.المتحدةاألممميثاقديباجةبهاصيغتالتىللغةاستشرافًاالخوف"، وكانتمنوالتحرر
.النحوهذاعلىفيهالتفكيرالشديد، وتمالغموضيلفهكانكلهذلكأنغير

، معبعدهوما1943العاممنذيبرزبدأقدالجوهرىوالتخطيطالفكرأنالواضحومن
فىيفكرواأن – ختالفهماعلى – الالعبونالحلفاء، وأجبرلصالحالحربتجاهاتحول

التىالقراراتنقيمأنوقبل. أوزارهاالحربتضععندمايريدونالتىالعالمصورة
والمخاوفاألفكارنفحصأنمستقبًال، يجبالدولىالنظامصياغةإلىأدتوالتىاتخذت

ضبابفىهتماماتهماتالشتالذينأولئكالحلفاء، وخاصةسياسةصناعبهاتأثرالتى
.17الزمن

مانحوعلىالكبرىالدولتصرفتلماذاتبينأسبابثالثة، هناكاألمنميدانوفى
.واألضعفقوةلألقلالخضوعتقبلالالقويةفالحيواناتالطبيعيةاألنانيةأولها. فعلت

يتعلقالثالثوالسبب. للتاريخالكبرىالدولتفسيراتنتائجفىيكمنالثانىوالسبب
فىذكرهمايردماتمامًا، ونادرًانسيااألخيرانوالسببان. القريبالمستقبلمنبمخاوفهم
الدوافعساهمتكلوعلى. األمنمجلسفىالعضويةنظامبتغييرالخاصةالمناقشات

األممميثاقمنالحرجةالفصولالدولحكوماتبهاصاغتالتىاألفكارفىالثالثة
.األمنقضاياتناولتالتىالمتحدة

المحفوظة1945 – 1943فىالبريطانيةللخارجيةالسريةوالمذكراتالمراسالتعلىبكثافةتعتمدالتاليةالفقرات17
البريطانيونراقبوقد) FO 475 (المعاهداتوملفات) FO 371 (السياسيةالملفاتوخاصةPROالبريطانىباألرشيف
تفيداألمريكية، كمابالسياسةتتعلقاألهميةبالغةمعلوماتعلىتحتوىالوثائقالصقور، وهذهكمااألمريكانالمندوبين

.FO 371/ 35397, 50723: ذلكعلىالبارزةاألمثلةومنالبريطانيةاإلمبراطوريةأهدافعلىالوقوففى
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 –األولىبالدرجة – مقرونًا1945 – 1944مناقشاتفىوالقلقاألنانيةعنالتعبيروجاء
وقد. مفهومأمرالمتحدة، وهذاوالوالياتالسوفييتىاإلتحاد؛ األعظمالقوتينببروز

فىفرنساأثرتكيف، ولكنتشرشلمنبإلحاحالكبرىالدولزمرةفىفرنساحشرت
الصينفرانسسكو ؟ وكانت، ويالتا، وسانأوكسدمبارتونفىطرحتالتىاألفكار
موسكوجانبمنالتقديرنعداماوالحيرةمنبقدرإليهااألهلية، ينظرالحربفىغارقة
أشدتكونقدالحربمنتئنالتىالبريطانيةاإلمبراطوريةأنالمرءيظنوقد. ولندن

فىالتدخلإبعادعلىعملتأنهاالمؤكدسيادتها، ومنمنتحدقدالتىالضوابطمنقلقًا
هتمامًااأكثرسياستهاصناعأصبح1945عامبحلوللمستعمراتها، ولكنالداخليةالشئون

.الدوليةلتزاماتالابضوابطالجامحينوالروساألمريكانتقييدإلىبالحاجة

قبلتوكفيلدىأليكسبهماتنبأاللتان – حقيقيتانانتريكبدولتانهناككانتوهكذا
ضبطحولالشكوكمنالكثير، وتثيرانمتناميينقطبينتمثالن – الزمانمنبقرنذلك

،األممبعصبةخبرةالدولتينمنألىيكنولم. الدولىالميثاقخاللمنمستقبًالأفعالهما
لمالسوفييتىواإلتحادميثاقها، علىالتوقيعقبلحتىالمتحدةالوالياتعنهارغبتفقد

طردثمالثالثينياتمنتصففىإليهانضمامالاإلىدفعثم1919عامبهاعضوًايقبل
كمصدروإرادتهامواردهاعلىعتمادالاإلىمنهماكلتجهتاو. لفنلنداغزوهبعدمنها

عندهالبارانويابلغتالذىستالينأناآلن ؟ وخاصةالدوليةبالمنظمةترتبطفلماذا. لقوتها
منالجديدالدولىالنظامصناعأحابيلفىالوقوعمنيخشىبعيدة، كانحدودًا

دولخمسمنمجموعةأوالجديدالدولىللنظامثالثيةبقيادةالقبولويمكنه. الرأسماليين
،البعضبعضهامصالحتحترمولكنهامنهابكلالحذريحيطالضرورة،عندكبرى
المصالحضدعامةمواقفتخاذاإلىفيهالتصويتيتجهجديدبمنبريقبللمولكنه

كانذلكأنالغريبومن. ضروريًا) الفيتو (عتراضالاحقكانثمالسوفييتية، ومن
المعادىArhthur Vandenbergفاندنبرجآرثرالسيناتور، مثلواشنطنفىالكثيرموقف

أنيفضلإنهفرانسسكوسانفىالمحتجالمكسيكىللوفدذكرإنهقيلالذىللشيوعية
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هناكتكونالالفيتو، أوبحقالمتمتعينالدائمينالخمسةمنالمتحدةاألمممنظمةتكون
18.اإلطالقعلىمنظمة

عكفواالذينوالسوفييتوالبريطانييناألمريكانالسياسةصناعأن، هوالثانىوالسبب
الخمسةخاللالدولىالنظامإلنهيارالمفزعةبالتجربةمرواقدالدولىالنظامصياغةعلى
1939عامبحلولاستنتجواقدأنهمالشكالبعضويساور. السابقينالعقدينأوعامًاعشر

.كارثةوقوعتفادىاألقلعلى، أوالسالمتجاهتحركمنيصلحالومايصلحما
منها،تعدلأواالستنتاجاتهذهتعمقأنبمقدورهاالثانيةالعالميةالحربوأحداث
، ولمالحروبلمنعثانيةمحاولةالميثاقومشاريعالتقاريرتقدمأن، يجبالزمنوبمرور

عجزعنمسئولةكانتأنهايرونالتىالمنمقةالبليغةبالتصريحاتيسمحمزاجهميكن
.الجديداألمنلنظامأنيابهناكتكونأن، فالبداألممعصبة

عنهاعبراآلخروالبعضاألمملعصبةالموجهةتهاماتالاعنصراحةالبعضعبروقد
صغرىدوًالأنيعنىوديمقراطيتها، ذلكليبراليتهافىمفرطةببساطةكانتلقد. ضمنًا
الصفقاتعلىوتعترضقتراحاتامنشاءتماتقدمأنيمكنونيوزيلندافنلندامثل

.القديمةللدبلوماسيةالمفاوضاتعجالتعلىالرمالصببمثابةذلكالضرورية، وبدا
تستوىسيادةذاتالدولجميعأن، هوالدولىالقانونبهيعترفواحدأمرهناكولكن

تجاهالاهذاالمتحدة، ولكنوالواليات، وكوستاريكاالسوفييتىواإلتحادالدانمركذلكفى
الذينالدكتاتوريين، شجعذلكنقيضوعلى. الثالثينياتفىالمعتدينيردعلمالديمقراطى

عدمعلىالعمليجبماوجسارة، وهوجرأةزدادواافاألممعصبةعجزالحظوا
.أخرىمرةتكراره

والوالياتالسوفييتىاإلتحادنعزاليةالاالكبرىالدولإبقاءعلىالحرصيجبولذلك
وكان. العقباتوإثارةالثقةعدمإلىتنزعاالالدولية، حتىالمنظمةمعسكرداخلالمتحدة
مرة – توضعأنفىالرغبةلديهاواضحًا، فليسذلكمنالبريطانيةالحكومةموقف

:أفضلها، ولكنأماكنعدةفىبالتفاصيلمسجلفاندنبرجلعبهالذىالدور18
The Private Papers of Senator Vandenberg edited by A. H. Vandenberg Jr., with J. A. Morris
(Boston, 1952)

سوءمنبخشيتهمقترناًالفيتوعلىالمتحدةالوالياتحصولعلىفاندنبرجحرصالكتابمنعشرالحادىالفصلويشير
.الحقلهذاالسوفييتاستخدام
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الالعبونترك، عندما1919العامبعدإالفيهنفسهاوجدتالذىالموقففى – أخرى
اآلنأصبحتالتى (فرنسابينهم، ومنالضعافوالالعبينمنهاإالخاليًاالمسرحالكبار
بالضماناتمرهونالجديدةالمنظمةفىالكبيرتينالدولتينبقاءكانفإذا). الضعفشديدة
،كذلكاألمر، فليكنواإلمتيازاتبالسيادةالمتصلةاألمريكىالشيوخمجلسيطلبهاالتى

السلبيةالضوابطبعض، أوالحرببعدالعسكرىالتنسيقإجراءاتفىتضمنأنويمكن
إضعافإلىيؤدىفقد. ثمنًايتطلبكلهاألمور، وذلكعليهتكونأنيجبماحول
القانونعلىالمحتملةللتعدياتالفعالةاالستجابةتوفيقالعالمية، وإلىالمبادئبعض
علىأمنىنظاموجودعدممنأفضلذلككبرى، ولكنبدولةاألمريتعلقعندماالدولى

.معقوًالموقفًاطرفكلأبدىلوتحقيقهيمكنما، وهواإلطالق

تقديرهمالجديد، هوالدولىالنظاممخططىأذهانفىوردتالتىالدوافعأهمولعل
الدولمقابلفىالكبرىالدولتمارسهاالتى – النوعحيثمن – الصالحياتلمختلف

الدولأنالثالينياتعقدأحداثمنتعلموهماأن – ببساطة – عتقدوااو. الصغرى
المستهلكهىتشيكوسلوفاكيا، وبلجيكا، وأثيوبيا، ومنشوريا، مثلعسكريًاالضعيفة

واإلقليميةالبشريةالمواردإلىفتقارهاالنفسهاعلىعتمادالاتستطيعالفهى. لألمن
قصورلوجودذلكيرجع، والالكبيراتجاراتهاعدوانصدمنتمكنهاالتىقتصاديةالوا
دورتلعبأنمنمفرًاالكبرىالدولتجد، لمذلكمنالنقيضوعلى. الوطنيةهويتهافى

عنشخصيتهاتميزخاصةبفضائلتمتعهاإلىذلكمرد، وليسالدولىاألمنتوفير
وإيطالياألمانياوجهفىالوقوفعلىالقدرةلديهاكانتألنها، ولكنالدولبينغيرها

بين – المرةهذهبوضوح – التمييزيتمأنيجبلذلك. بهمالهزيمة، وإلحاقواليابان
أمنهاحمايةعلىالقادرةأمنها، والدولعلىللحفاظخارجىعونإلىتحتاجالتىالدول
فىوقعتإذاضطراباورتباكاحالةفىنفسهاالديمقراطياتتجدأنالعبثفمن. بنفسها

.النمساأومنشورياشهدتهاالتىكتلكأزماتالمستقبل

زمنمخططوبهأحسفيمايتمثلالذىالثالثالسببإلى – بالضرورة – ذلكويقود
وطوكيو،برلينجانبمنالعدوانيةاألعمالتجددحتمالالتوقعماسةحاجةمنالحرب

ذلكيبدووقد. بعدهاماأوالخمسينياتمنتصففىالطموحةالدولمنامغيرهمنأو
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،اليومبمعاييرالسوء، وذلكوقوعفتراضافىإفراطهلللدهشةمثيرًاالتنبؤمنالنوع
يدركالحرببعدواليابانألمانيافىالثقافىنطواءالاحالةعتبارهافىيضعمنولكن
كانلقد. عندئذوجاهتهالظنلذلكما، وكانخارجىعملحدوثإلىتؤدىقدأنها

هذهومثل. شكدونالفرنسيونفيهاشاركهمالتىالهواجسهذهلديهمالبريطانيون
كانت، فقدالحرببعدمالعالمالحلفاءمخططاتفىنعكاساتالهانجدأنالبدالهواجس

عليهااالستيالءتمالتىاألراضىمنواسعةمساحاتعلىأيديهماتضعانالمحوردولتا
النصر، ولكنمنيقينعلىالحلفاءوكان. بضراوةتقاتالنكانتا، كماالحربخالل

إليهتوصلمامعرفةبمقدورهمكانفجة، ومنبشراسةيقاومونكانواواليابانييناأللمان
المصادرمنخترعوهااربماالتىسريةأسلحةمن – الخصوصوجهعلى – األلمان

استطاعت، فقدبهماالستهانةيجبالقومأيديهم ؟ إنهمبينكانتالتىالهائلةالتكنولوجية
العالميةالحربفىهزيمتهامنعامًاعشرخمسةبعدالحلفاءوجهفىتقفأنألمانيا
ميوللديهماأللمانأنالسوفييتىواإلتحادالغربشعوبأذهانفىواستقر. األولى

.19الفظائعرتكابالتدفعهمعدوانية

تحطمأن، غيرواليابانألمانيافىالديمقراطيةإلىللتحولخططالحلفاءلدىحقًا، كان
الحلفاء، جعلالزمانمنبعقدينذلكقبلالدائمالسلمإقرارفىلويلسونالورديةاآلمال

فىباألمنالمتعلقةالموادصياغةعندالمرةهذهالتشددضرورةيدركونالمنتصرين
الفيتونظامبأنالقولعنالصغرىالدولتكفأنيجبولذلك. الدوليةالمنظمةميثاق
الكبرىللدولبالفضلعرفانهميبدواأنيجب، بلالميثاقفىالعدلغيابعلىدليًالكان
أملهناكوأخيرًا، مازال. الجدمأخذ – المرةهذه – الدوليةتهاامسئوليتأخذسوفالتى
جديدعصرتحقيقطريقإلىتحولهبعدقائمًاالحربخاللتمالذىالتحالفيبقىأنفى

.الثانيةالحربنهايةعندوالغربالشرقبينالشكوكتزايدرغم، وذلكالسالميسوده
دارتالتىللمحادثاتهتمامهماأولوا، عندماالشئبعضمندفعينالمؤرخونكانوربما

، وأغفلوابينهمالخالفشابهاالتى" الكبارالثالثة "بينوبوتسداميالتافى1945عام

:كتابمقدمةفىالفرضيةلهذهمثاالًانظر19
A.J.P. Taylor's The Course of German History (London, 1945)

فيضانيتدفقأنالطبيعىمنأن، كمااأللمانىالشعبإرتكبهخطأيكنلمأللمانيازعيماًهتلربروز "إنالمؤلفويقول
".للتطرفتاريخ "األلمانىالتاريخإنآخرموضعفىويقول،"البحرإلىالنهر
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العسكرية،والخططالعملياتمعًافيهاناقشواوالتىاألركانقادةعقدهاالتىجتماعاتالا
وبمعدلدرجةاألقلالمستوياتعندالحلفاءبينالتعاونمنمستوىعلىحافظواوبذلك
.بطئ

الكبرىالدولمنكلكانت1945عامفىأولهما، أنه: بارزانأمرانوأخيرًا، هناك
عامحدثماعكس، وذلكفيهطرفًاتكونالدولىلألمنجديدنظامإقامةفىراغبة
الدولتلزمالتىالمتحدةاألممبميثاقجاءتالتىالصياغاتكلرغموثانيهما، أنه. 1919

حالةفىعملهيمكنمماالقليلإالهناكيكن، لماألمنمجلسلقراراتبالخضوع
األخرىالكبرىالدولقررتإذاإالالمتحدةاألمممنالكبرىالدولإحدىنسحابا

مثلتردلمذلكورغم. ثالثةعالميةحرببقيامينذرمما،ضدهاالعسكريةالقوةاستخدام
الدولإحدىقامتإذاأما. علنًاحولهاالنقاشتمالتىاألطروحاتضمنالحقيقةهذه

ردعها، وتتخذيتماألمنمجلسقراراتعلىوالخروجالعصبةميثاقبخرقالصغرى
الجديدالدولىالنظاممخططوكان. إجراءاتمنتخاذهاترىماضدهاالكبرىالدول
تعودالذىالمنسقالعملأنعلىاآلمالعلقواالذكر، ولكنهمسالفةبالحقيقةعلمعلى

،التعاونمعاييروتحسينالمتحدةاألممإقامةفىشاركتالتىاألطرافعلىمنفعته
بينالفاصلةالحدودالدولتخطىدونتحولقدعالميتينحربينمنالمستفادةوالدروس

دونالنزاعاتتسويةأجلمنالدولىبالضغطالحكوماتتشعروقدوالسالمالحرب
.األخالقىلتزامالاأوالدوليةؤسسةبالمتتصلألسباب، وذلكالسالحإلىاللجوء

الظروفمنوالساسة، جاءالجديدالدولىالنظاممخططواستوعبهالذىاآلخروالدرس
كارثةالمفتوحة، وهىالسوقلنظامجتماعىالانهيارالواالحربينبينفيماقتصاديةالا

شتعالاإلىبدورهأدىالذىوالتطرفالسياسيةضطراباتالاإلىأدتأنهايرون
وشغلت. عواقبهاتدبردونالمخاطرعلىباإلقدامعادةيقومالمحبط، فاإلنسانالحرب

النظامبتحسينالخاصةاألفكاربمناقشةالمتحدةوالوالياتبريطانيافىالعماليةاألحزاب
إلىالعالمىالرخاءعجلةدفععلىتساعدقدالتىالتجاريةوالهياكلوالمصرفىالمالى
فقدالسلبىالجانبفى، أمايجابىالاالصعيدعلىهذا. المتبادلعتمادالاودعماألمام
فىضطرابالالنقدى، والالستقرارالمهددةالعواملمنبالحدالخاصةباألفكارشغلوا
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وقد). األموربتلكأنفسهميشغلوالمالسوفييتأنالواضحالمالية، (ومناألوراقأسواق
دولىنظامبإقامةالخاصةللمفاوضاتموازخطفىقتصاديةالاالخاصةالدراساتسارت
البنيةإلصالحالكبيرالمشروعفكرةوكانت. الثانيةالحرببعدماعالمفىلألمن

ولكن. الغربيةالليبراليةالصحافةفىواسعنطاقعلىمطروحةجتماعيةالاقتصاديةالا
فىبالتفصيلسنتناولهاالتى (الجديدالدولىالمالىبالنظامالخاصةالخططأنغريبًاليس

1944صيففىBretton Woodsوودزبريتونمؤتمرفىوضعتالتى) الرابعالفصل

معيشةمستوىبتحسينهتمامهاامنأكثر) الحكومية (الماليةالمسئوليةتوكيدإلىنتهتا
فىتتحكمالذى – االستقرارإلىللحاجةدائمًااألولويةكانت. التكلفةبلغتمهماالشعوب
النهوضإلىتدعوالتىالبليغةالعباراتتستخدمعندماحتى – الكبرىالدولمقدراته
التصويتحقوقتحددأنالمصادفةقبيلمنيكن، ولمأفضلمستقبلأجلمنبالبشرية

الدولىالبنك "سمابالبدايةفىعرفالذى (الدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقفى
مقدمتهاالغنية، وفىالرأسماليةللدولالكبرىالموارد" أوزان "حسب") والتنميةللتعمير

.األمريكيةالمتحدةالواليات

التىوالعسكرىقتصادىالااألمنبمستقبلالمتعلقةفتراضاتالا – إذن – تلككانت
الجديدة، عندماالدوليةالمنظمةإقامةأجلمنخططهموصاغت" الكبارالثالثة "حركت
، ويالتا، وسانأوكسودمبارتونوودز، وبريتونموسكو، فىالتوالىعلىإجتمعوا

حتلتهالذىالوضعضوءوعلى). دورهماتلعبانوالصينفرنسابدأتعندئذ (فرانسسكو
مؤسسةيقيمواأنفىالرغبةلديهم، توفرتالدولىاألمنمشروعفىالكبرىالدول

األمممكوناتبقيةتكونقراراتها، وأنصناعةفىالديمقراطيةمنأكبرقدرًاتمارس
غيراألعضاءبعضإضافةمنبأسهناكيكنلم. برلمانىطابعذاتاألخرىالمتحدة
الفيتو)، وأن (عتراضالاحقيملكالمنهمأحدًاأن، طالمااألمنمجلسإلىالدائمين

ذاتوالوكاالتاللجانالعامة، وفىالجمعيةفىالمتحدةاألممأعضاءجميعتمثل
الجميعلتزما، طالمااإلقليمىالتمثيلأساسعلىتحديدهايمكنالتىالدوريةالعضوية

.األمنمجلسختصاصاتاحتراماب
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تكن، ولمعالمستوىعلىهتمامابواأليديولوجيابالثقافةالخاصةالمسائلتحظولم
كانعندماعجلعلىجميعًاذكرهاجاءفقد. حظًاأحسناإلنسانبحقوقالخاصةاألمور

العامسياقفى، فجاءللميثاقالنهائيةالصياغاتيضعون – 1945عام – المفاوضون
البرلمانىشبه، والطابعاألمنمجلسلصالحياتالدقيقةالصياغاتمستوىإلىيرقى

مؤتمرتصديققبلوحتى. قتصادىالابالتعاونالخاصةالمحددةالعامة، واألمورللجمعية
اإلعالنصدورالمستوى، وقبلرفيعةبصياغةالمتحدةاألممميثاقعلىفرانسيسكوسان

النظام، يصفونخارجهالمؤتمر، والكتابداخلالموظفون، كاناإلنسانلحقوقالعالمى
باألمنالمتعلقةباإلجراءاتتختصاألولىالرجل: أرجلالثالثةذىبالمقعدالجديدالدولى
قوة؛ يدعمهاالمنازعاتلفضالتوفيقىوالمنهجالدبلوماسىالتعاونأكدتثم، ومنالدولى
.المعتدينهزيمةمنمفرحليفها، فالالتوفيقيكنلمفإذاالمشتركةالعسكريةالردع

تحسيندونطويًاليعمرالالعسكرىاألمنبأنعتقادالاإلىالثانية، تستندوالرجل
بناءإعادةالمتحدةاألمموضعتهاالتىاألدواتتوجهأنيجبولذلك. قتصاديةالااألحوال

.الدولىقتصادالا

وويلسونلكانطالمثالىالتراثإلىاستندتألنهاأهميةأكثرهاالثالثة، فكانتالرجلأما
إذاتمامًاينهارقدالجديدالدولىالنظام، فإناألولينالرجلينقوةبلغتومهما. وغيرهما

فكرةتبدأالحربكانتولما. الشعوببينوالثقافىالسياسىبالتفاهمالنهوضعنعجز
.الثقافىالمجالفىكبيرتقدمتحقيقإلىماسةالحاجة، فإناألذهانفى

.، متوازنةالطولفىمتساويةأرجلهدامتمامتينقوىالثالثاألرجلذووالكرسى
إحدىجاءت، فإذاصنعهإتقانمدىعلىصالبتهتعتمد، لذلكاإلنسانصنعمنولكنه

جاءالمتحدة، فقداألممميثاقإلىبالنسبة، أماتوازنهفقدغيرهامنأضعفاألرجل
الصياغةالنظر، ودقةوجهاتبينناجحتوفيقمنإليهالتوصلتممامتوازنًا، بفضل

التىهىالمتحدةالواليات، كانتوللتاريخ. فرانسيسكوسانمؤتمرمنبهاخرجالتى
فىيفوقعندهماألمنفكانالسوفييتاأليديولوجية، أماالثقافيةالجماعةفكرةرعت
البريطانيونالدولى ؟). وكانالبنكإلىستالينحاجة، (ترى، ماعداهماكلأهميته

قتصادى، ويميلونالواالسياسىاالستقرارالحرببعدمالعالمتحققصفقةإلىيتطلعون
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دون، ولكناألمملعصبةكانمماأوسعسلطاتالجديدةالدوليةالهيئاتإعطاءإلى
لتزاماأساسعلىمناسبةالترتيباتتلكوبدت. لألعضاءالداخليةالشئونفىالتورط

.1945و1943بينفيماعليهتفاقالاتمماحتراماب" الكبارالثالثة"

الديباجةوبعد. الميثاقنصعليهجاءالذىالمميزالشكلشرحعلىيساعدناذلككل
األولالفصليذكر" المتحدةاألممتسمىدوليةمنظمةتأسيس: "تعكسالتىالبليغة

.الميثاقعلىتوقيعهمبمجردبهالتزموااالتىومبادئهاالمنظمةبأغراضاألعضاء
بتسويةيتعهدون "بأمانة"، وأنهمبهاالوفاء "األعضاء، علىالنطاقواسعةلتزاماتاوهناك

كلفىالمتحدةاألممبمساعدةالسلمية"، ويلتزمونبالطرقبينهمتقعقدالتىالمنازعات
األولالفصلاختتمالتعهداتتلككلعناألعضاءولتعويض. أعمالمنبهتقومما

المتحدةاألممالميثاقبهذاوردمماأىيخولال) "7، فقرة2مادة (الشهيرباإلعالن
مندولةألىالقضائيةالسلطةختصاصافىيدخلمماتعدالتىالمسائلفىالتدخل
20".األعضاءالدول

محبةدولةلكلتتاحالتىالمتحدةاألممعضويةمتطلباتمختصر، يحددالثانىوالفصل
العضويةبشروطشبيهنحوعلىصيغتوقد. والطردالقبولشروط، وترتضىللسالم

الستالهيئاتطوًال، يحددأقصرالثالثوالفصل. نيويوركأولندنفىالنخبةنوادىفى
قتصادىالا، والمجلساألمنالعامة، ومجلسالجمعية: الدوليةللمنظمةالرئيسية

الهيئاتوهذه. العامةالدولية، واألمانةالعدلالوصاية، ومحكمة، ومجلسجتماعىالوا
القانونبموجبقائمةاآلنأصبحتولكنها – سنرىكما – أوزانهافىمختلفةالست

، فقدذلكإلىالحاجةدعتكلمافرعيةهيئاتإقامةإمكانيةعلىالميثاقونص. الدولى
.قيدكلمنمطلقةأيديهمتكونأنالمتحدةلألممالمؤسسوناآلباءحرص

العامة،بالجمعيةالخاصالرابعالفصل: منتصفهعندالميثاقمنالحرجةاألقساموتأتى
والفصل. األمنمجلسوإجراءاتالكبرىوالدولبالتكوينيتعلقالذىالخامسوالفصل
يتناولالذىالمتفجرالسابعالفصليأتى، ثمللمنازعاتالسلميةالتسويةيتناولالسادس

الفصلإطارفىاإلجراءاتتطبيقيعوقالالمبدأهذالكن: "التوازنيحققبنص، ينتهى7فقرة2المادةأنيالحظ20
،7فقرة2المادةمنالنصذلكإلىتشيرالدولومازالت. بالقوةقراراتهفرضحقاألمنمجلسيعطىالذىوهو" السابع

.الوطنيةبالسيادةمساسالداخلية، فيهابالشئونتتعلقأموراًيتناولاألمنمجلسأنأحستكلما
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الحكوماتاعتبرتوقد. العدوانية، واألعمالالسلم، وتهديدللسالمالمهددةاألعمال
العالمىللنظاماألساسيةالركائزهىاألربعةالفصولهذهلهاالممثلينوالدبلوماسيين
هذايصاغأنيتوقعونكانواكيفولكن. إقراره، وبعدالميثاقصياغةعندالجديد، وذلك

مماأفضلبميثاقالخروجإلى، ويتطلعونالتاريخفىدمارًاالحروبأكثروسطالنص
األمم ؟عصبةميثاقعليهكان

فنيةبطريقةصيغتالعامةالجمعيةوإجراءاتوصالحياتبأعمالالخاصةوالمواد
عنتنيسونبفكرة، وتذكرناالحكوماتبرلمانصورةفىاألولىللوهلةحازقة، فتبدو

قاعدةعلىفيهاإليها، والتصويتنضمامالاالدولجميعحقفمن". اإلنسانبرلمان"
والجمعية21.الثلثينأغلبيةيتطلب" الهامةالمسائلفى "القراراتتخاذااألغلبية، ولكن

الوصاية، وتشرفمجلسقراراتعلىوتقرها، وتصدقالمتحدةاألممميزانيةفىتنظر
".والصحيةوالتعليميةوالثقافيةجتماعيةالواقتصاديةالاالميادينفى "الدولىالتعاونعلى

األساسيةالحرياتتتحققوأنواقعةحقيقةاإلنسانحقوقجعل "علىتساعدأنوعليها
علىالدولىللنظامالسياسيةالجاذبيةمركز – بالتأكيد – تمثلطويلةقائمةوهى". للجميع
.القادمةالعقودمدى

العامةالجمعيةأنندرك، تجعلناالميثاقبهاصيغالتىالطريقةإلىفاحصةنظرةولكن
أنالقارئويالحظ. البريطانىالعموممجلسبهيتمتعمثلماالصالحياتمنلهاليس

النقاطمنكثيرفى") يجب "منبدًال" (يجوز "الشرطيةالكلمةعلىإحتوتالنصوص
إلىاألمنمجلستنبيهلهايجوز "العامةالجمعيةأنعلىنصوهكذا، بينما. الهامة

أىالجمعيةتصدرأن" يجبال "أنه1فقرة12المادةللسالم"، نصتالمهددةاألوضاع
بينثغرةأكبرولعل. معيننزاعبحلمشغوًالاألمنمجلسفيهيكونوقتفىتوصيات
لألعضاءملزمةليستالعامةالجمعيةقرارات، أناألمنومجلسالعامةالجمعيةسلطات

األعضاء،جميعاألمنمجلسقراراتتلزمحينعلى) رمزىوزنمنلهامارغم(
هذهتتذكرأنونأمل. المتحدةاألممميثاقعلىاألعضاءلتوقيعشرطبذلكوالتعهد
.الحكوماتجميعالحقيقة

وأعضاءاألمنبمجلسالدائمينغيراألعضاءنتخابا، وتتضمن2، فقرة118المادةفىالهامةالشئونتعريفتم21
.ذلكشابهوماالوصايةمجلس، وأعضاءجتماعىالواقتصادىالاالمجلس
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األولويقضى. وزنهمنهمالكلاألمنومجلسالعامةالجمعيةبينآخرانفارقانوهناك
هذهختزالاتمسنويًا"، ولكنمنتظمةنعقادافصولفى "العامةالجمعيةنعقاداب

العامةالجمعيةجتماعاتاالمرونة"، وأصبحت "سمابالممارسةحيثمنالصالحيات
وقتأىفىجتماعاتهاعقداألمنمجلسيستطيعبينما22وأيديولوجية) شكلية (شرفية
يوحىالطارئة، مماالحاالتفىاألسبوعيةالعطلةخاللأوالمساءفىذلككانلوحتى
الجمعيةبيناآلخرالخالفووجه. الدوليةللمنظمةالعامةاإلدارةدوريلعبالمجلسبأن

عندماعداما (الدولىاألمنميدانفىسلطةبأعلىيتمتعاألخيرأناألمنومجلسالعامة
باإلنفرادالعامةالجمعيةتتمتعهواها)، الوفقالمجلستوجيهعنالكبرىالدولتعجز

فىيدخلمماوغيرهاوالثقافيةجتماعيةالواقتصاديةالاالمسائلفىالقرارتخاذاب
واليةمنتخرجوودزبريتونمؤتمرأقامهاالتىالخاصةالمؤسساتإختصاصها، ألن

.العامةالجمعية

العامةبالجمعيةالخاصةتلكعنمراوغةاألمنبمجلسالمتعلقةالميثاقنصوصتقلوال
ويتجه). اإلقليميةبالترتيباتالخاصالثامن، والفصلالسابعإلىالخامسمنالفصول(

بالطرقسلميًاالمنازعاتبفضالخاصةاألقسامعلىالتركيزإلىالمعلقينمعظم
الذىالخامسالفصلعلىنظرةنلقىأنالحكمةمنولكن). السابعالفصل (الديمقراطية

، وإجراءاتهفيهالتصويت، ونظاموصالحياتهختصاصاتها، واألمنمجلستكوينيتناول
 –1943 (الكبرىالدولبيندارتالتىالمفاوضاتمناألكبرالقسطاستغرقذلكألن

التىالمنتصرةالكبرىالخمسالدولمنالمجلسيتكونأنعلىتفاقالاتمفقد). 1945
لمدةالمقعدمنهمكليشغلدائمينغيرأعضاءالدائمة، وستةبالعضويةوحدهاتتمتع

زيادةتقررعندماالزمانمنعقدينمدىعلىالدائمينغيرمقاعدعدديزدولم. عامين
العضويةمقاعديشغلفيمنشترطاالميثاقأنبالذكروجدير. عشرةإلىالمقاعدعدد
خدمةوفىالدولىاألمنعلىالحفاظفىمساهمةالمعنيةللدولةتكونأنالدائمةغير

فى) اإلقليمى (الجغرافىالتمثيلويأتى) 1فقرة23مادة (المتحدةلألمماألخرىاألهداف
مدىعلىاستخداملسوءموضعًاكاناألخيرالشرطأنبالمالحظةوجدير. الثانيةالمرتبة

العالمدولرؤساءهناكإلىيطيرحيثبنيويوركعامكلمنسبتمبرفىالسنوىجتماعالايبدأأنعلىالعادةجرت22
.السياسيةمواقفهم، وتسجيلبالدهمكلماتإللقاء
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محليحلأن، ويجباإلقليملتمثيلدورهجاء "منحولصفقاتلعقدعقود، ومجاًالستة
."المقعديشغلأنيجبالالكفاءةلديهتتوفرالالمهمة، فمنأداءعلىالقدرةالمعيارهذا

،الدولىواألمنالسالمبمسئوليةاألمنمجلسإنفرادعلىالمتحدةاألممأعضاءأجمعوقد
تموقد. قراراتهجميعوتنفيذبقبول، وتعهدواذلكفىعنهموكيًالالمجلسمنوجعلوا
.ونهارًاليًالمتواصلبشكلالعملعلىقادرًاتجعلهبصورة) رأيناكما (المجلستشكيل

للقيامفرعيةلجانًايكونأن، ولهلذلكالمخصصالمكانغيرفىجلساتهعقدحقوله
عملها، وأنوقواعدإجراءاتهاويحددالتسلحعلىللرقابةخططًايضعمحددة، وأنبمهام
).التصويتحقلهميكونأندون (المجلسأعضاءغيرمنيشاءمنجتماعاتهاليدعو

صياغةتمتفقد) الفيتو (عتراضالافىالكبارالخمسةحقالفصلبهذاجاءماوأخطر
تنصفهى. ومراتمراتقراءتهايعيدأنالمرءمنتحتاجمبهمةبلغةبهاتصلاما

أصواتمن% 60عنيقلالبماتقراإلجرائيةاألمورفىاألمنمجلسقراراتأنعلى
المادةتضيفمعقوًال، ولكنذلكبعد)، ويبدوفيما15من9وقديمًا، 11من7 (األعضاء
أعضاءسبعةبأصواتالترجيحتتطلباألخرىباألمورالخاصةالقراراتبذلكالخاصة

ويكفى. الفيتومجاليأتىوهنا. الدائميناألعضاءأصواتذلكفىبما) بعدفيماتسعة(
لغيرالممثلينالسفراءأحدسألوعندما. لقرارلمعارضًاالكبارالخمسةأحديكونأن

:بقولهالسوفييتىالمندوب، بادرهوغيرهاإلجرائىالقراربينالتمييزكيفيةعنالدائمين
.اآلنحتىساريةالظاهرةهذهتزالحينه"، والفىبذلكنخبركسوف"

الوالياتقيامدونالحيلولةبهاقصدالنحوهذاعلىالمادةصياغةأننتذكرأنوعلينا
موادالمادة، تصبحهذهوجود، ومعالمجلسدعائمبتقويضالسوفييتىواإلتحادالمتحدة
بإعالنالتحركويبدأ. كبيرةداللةذاتسلميًاالمنازعاتبتسويةالخاصةالسادسالفصل

طريقعن "حلإلىللتوصلتسعى) األعضاءالدولمندائمًاوهى (النزاعأطرافأن
القضائية، أوالتسوية، أوالتحكيم، أوالتوفيقالوساطة، أو، أوالتحقيق، أوالتفاوض

يقعالتىالسلميةالوسائلمنغيرهااإلقليمية، أوالترتيباتأواإلقليميةللمنظماتاللجوء
ومحامىنفسانىطبيبعملنتاجوكأنهاالمادةصياغةوتبدو). 33مادة" (عليهاختيارهاا
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أنترىالتىباألملالمفعمةويلسونفكرةبوضوح، وتعكسالعملبعالقاتمختص
.اآلخرينمنبمساعدةأوبأنفسهمسلميةحلولإلىالتوصلالراشدينالعقالءباستطاعة

حقمن، وأنالعامالسالميهددنزاعأىفىالنظرفىاألمنمجلسبحقالميثاقويتمسك
أيضًا – الطريفومن (األمنمجلسإلىقضيتهاترفعأنالمتحدةباألممعضودولةأى
فىنظرهابوجهةالمجلستبلغأنيمكنهاالتىالعامةالجمعيةإلىيمتدالحقهذاأن– 

إجراءاتتخاذابيوصىأنفىالحقاألمنولمجلس). الحدذلكتتجاوزأندونالقضية
الدوليدعوالميثاقأنمنالرغم، علىالنزاعفىللبتمعينًامنهجًايتخذأومعينة

لمفإذا. الهاىفىالدوليةالعدلمحكمةأمامقضاياهمرفعإلىقانونىنزاعفىاألطراف
األمنمجلسحقمن، كانالمجلسبهأوصىالذىالتسويةنهجعلىالنزاعطرفايوافق

".للنزاعسلميةتسوية "لتحقيقإجراءاتمنيراهماتخاذا

الموقعيناألعضاءالدولوجميعالقارئصحببعدماتمامًاالسادسالفصليتوقفوهنا
قدرةفتراضاأساسعلىمنطقيًا، يقوميبدوذلكوكل. الممرنهايةإلىالميثاقعلى

مجلس، يلعبذلكعنعجزوافإذا. الطرقبمختلفاألمورتسويةعلى" النزاعأطراف"
أحديشعروقد. حلإلىالتوصلعلىيساعدماالتوصياتمنالمساعد، فيقدمدوراألمن

األعضاءالدولكل، ولكنيريدهالذىالكسبلهيحققلمالمجلسقرارأناألطراف
لملذلك. باإلختيارتقبلال، وهىللمنازعاتالسلمىالحلإجراءاتعلىبدايةوافقوا
23).38 – 33 (موادستعلىإالالسادسالفصليحتو

منأوالمعتدىعزوفحالةفىبالقوةالسالمبفرضيتعلقالذىالسابعالفصليأتىوهنا
األمنلمجلسالميثاقأعطىوقد. السلميةالتسويةطريقفىقدماالمضىعنالسالميهدد

علمهإلىيصلعندما " لحلهاالالزمةاألزمة، واإلجراءاتوضعلتشخيصكاملةسلطة
إنه. بالقوةقراراتهلفرضتستخدمالتىالوسائليقرر)، عندئذ40مادة" (بهاااللتزامعدم

:كتابمنأيضاًاستفدناكما. الذكرسالفىHilderbrandوClaude: كتابىعلىكثيراًإعتمدنا23
Stephen C.Schlesinger, Act of Creation: The Founding of the United Nations (Boulder,
Colo., 2003)

دراسةوهناك. األهميةبالغةالبريطانيةالخارجيةوثائقإلىيرجعلم، ولكنهأمريكىمنظورمنموضوعهيقدموهو
:كتابفىتجدهامفيدةقانونية

Gray B. Ostrower, The United Nations and the United States 1945 – 1995 (New York,
1998).
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الميثاقصاغوامنأنالغريبومن. واضعوهإليهرمىما، وهوالخوفعلىيبعثنص
يكنالجديد، فلماألمنىالنظامهذاعملطريقةإليضاحمادةعشرةثالثإلىاحتاجوا

إلىالتوصلإمكانيةالىاالطمئنان- ضروسحربمنسنواتستبعد–الحكمةمن
.السادسالفصلبموادجاءماكلالدولية، رغمللنزاعاتسلميةحلول

تتخذالتىالعسكريةغيرباإلجراءاتالمتعلقةالقراراتتخاذاسلطةاألمنمجلسأعطى
والبريةالجويةتصاالتالاجميعقتصادى، وقطعالاالحصارمثلالمعتديةةالدولضد

األعضاءيقين، رغماألممعصبةأيامعليهكانعمااألمريختلفهنا. والبرقيةوالبحرية
علىفرضتالتىتلك، مثلالماضىفىفرضتالتىقتصاديةالاالعقوباتفشلمن

تجدلمالعسكريةغيراإلجراءاتأناألمنلمجلستبينوإذا. إثيوبياغزوهاعندإيطاليا
معالضرورةعندالسالملحفظعسكريةبعملياتالقيامحقيخولهالميثاقنفعًا، فإن
ولتحقيق. المعتديةالدولةضدجوًا، وبرًا، وبحرًاللعملياتالمتاحةالميادينكلاستخدام

القواتتقديم) وحدهاألمنمجلسوليس (المتحدةاألممأعضاءجميععلى، كانذلك
منهايطلبعندماالمرورحقذلكفىبماوالتسهيالتوالمساعداتالمتاحةالعسكرية

)، وليس43المادة" (بذلكخاصتفاقابموجب "المساهماتهذهحولالتفاوضويتم. ذلك
يعدالذىالمرورحقعدافيماالمساعداتمنالكثيرالصغرىالدولتقدمأنالمتوقعمن
أنالمتحدةباألممعضودولةكلتمامًا، فعلىواضحةجاءتالرسالةولكن. القيمةبالغ
يلزمأنهعلىنصتبجالء، عندما45المادةعنهتكشفماهذا. جهدهاأقصىتبذل

خدمةفىالجويةقواتهااألعضاءالدولتضع "أناألمممجلسعملياتسرعةلضمان
القواعدالجوية، وتقديمالقواتقيمةبإبرازهتماماوهناك" (المشتركةالدوليةالعمليات
).نصوصهفىأيضًا، وظهرتالميثاقمشروعفىالجوية

العسكرية، ولذلكللخططووضعًاجيدًاعسكريًاإعدادًايتطلبكلهذلكأنالواضحومن
والعونالمشورةتقدملألركانلجنةتشكيلعلىنصعندمابعيدًاشوطًاالميثاققطع

،الميدانفىالقواتبقيادةالعسكرى، والقيامبالعملالمتصلةاألموركلفىاألمنلمجلس
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،الطموحشديدةفكرةهذهكانت". السالحنزع "بعملياتالقياماألمريقتضىعندماوحتى
24.عقبعلىرأسًاالدوليةالسياساتطبيعةلقلبتتفعيلهاتملو

تولواالذينوالبريطانييناألمريكانالمسئولينعلىواضحًاالحربتجربةتأثيركان
مستحيل) عندئذ (الراهنةالمعاركفىالنصركانفلما: الميثاقمنالقسمهذاصياغة
السالمتحقيقيمكنالحلفاء، الأركانقيادةلخططوالتامالدقيقالتنسيقدونالتحقيق

أيضًا، تتضحوهنا. العسكريينالخبراءمنعونًااألمنمجلسيلقىأندونالدائم
األركانلجنةعضويةإقتصرت "المتحدة، فقداألمملنظام) التراتبية (الطبقيةالطبيعة

ويجوز". عنهمينوبمنأوالعضويةدائمةالدولجيوشفىاألركانقادةعلىالعسكرية
حالةفى "المساعديندورليلعبوااألخرىالدولأركانقادةمنتشاءمنتدعوأنللجنة
فىآخرعضوإشراكيتطلبقدممااللجنةعاتقعلىتلقىالتىالمهامأعباءتزايد

ممكنًا، كماالعونطلبعندهيصبحالذىالمستوىبتقريرالكبرىالدولمهامها"، وتنفرد
.معاونتهاإلىاللجنةتدعوهفيمنتوفرهايجبالتىوالقدراتالكفاءةدرجةتحدد

التىالخططتفسرالعسكريةوالقدراتالكفاياتتحديدفىالصرامةالمتناهيةالدقةهذه
مختلفةمناطقفىالمتحدةلألمموالبحريةوالجويةالبريةالقواعدمنسلسلةلنشروضعت

قواعدفىمنتشرةالمتحدةلألممالتابعةالكافيةالدوليةالقواتتتوفرلمفإذا. العالممن
أزماتنشوبعنداألمنمجلسقرارات، ولتطبيقاألولىبالدرجةالعدوانلردعمتقدمة

مناألخرىالدولأما. الجدوىعديمةالعالمفىالعسكريةالخططأهمدولية، تصبح
تقدمحوزتها، وأنفىالتىالعسكريةالموارداألمنلمجلستوفرأنفعليهااألعضاء

مجلسقراراتفرضتستهدفالتىالكبرىالعسكريةللعملياتوالقواعدالتسهيالت
القضاءالسهلمن، أصبحالمسئولياتهذهبتحملجميعًااألعضاءلتزمافإذا. بالقوةاألمن
25.فائقة، بسرعةالمستقبلفىتقعقد) 1935 (الحبشةألزمةمماثلةأزمةأىعلى

:فىبعد، فيمانجمهاالعسكرية، وأفولاألركانلجنةمسألةنوقشت24
Eric Grove, "UN Armed Forces and the Military Staff Committee", International Security 17,
no. 4, (Spring 1993), Passim.

فىالتفصيليةالمراسالتالمتحدة، انظرلألممالبحريةوالقواعدوالمطاراتالعسكريةبالقواعدالخاصةالخططحول25
.1945 – 1944عامىفىF. O 371المجموعةالبريطانيةالخارجيةأوراق
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المساعداتبتقديماألعضاءكلتلزمالتى) 49المادة (حتىبناالسابعالفصلويمضى
نتيجةعليهاضرروقوعحالةفىأنهالدول، وتطمئناألمنمجلسقراراتبتنفيذالكفيلة

قتصاديةامشكالت "تواجهبالقوة، كأناألمنمجلسقراراتبفرضالخاصةالعمليات
بهذااألمنمجلسمعالسرعةوجهعلىالتشاورعليهم)، فإن50مادة" (معينة

المواصالتوقطعقتصادىالاالحصارعلىتترتبقدماذلكمنويفهم. الخصوص
وتتضمن. بذلكالمقصودةغيرالدولبعضعلىسلبيةآثارمنتصالالاووسائل
بالغأمر، وهوالجماعىاألمننظامعليهيكونأنيلزملماواضحةرسالةالمادتان

كانواالذينالسياسةفىالواقعيةالنزعةأصحابدهشةمثارتكونأنالصرامة، البد
).عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف (الفيكتورىالعصرإلىينتمون

قدكانتولماحادةبصورةنعطافالاإلىالسابعالفصلفىاألخيرةالمادةوتتجه
القارئليقدرهناكامًالنصها، أوردالزمانمنعقودستةطوالاإلعرابعلىاستعصت

حائًالالميثاقهذافىجاءمماأىيقفال: "متميزةمادة) 51المادة (كانتلماذابنفسه
فىمجتمعةأومنفردةالنفسعنللدفاع) األعضاءللدول (األصيلالحقممارسةدون
تخاذاباألمنمجلسقيامحين، إلىللهجومالمتحدةاألممأعضاءمنأىتعرضحالة

إبالغاألعضاءالدولوعلى. العالمىواألمنالسالمعلىللمحافظةالضروريةاإلجراءات
هذهتؤثرالنفس)، والعندفاعًا (تخذتهااالتىباإلجراءاتالفورعلىاألمنمجلس

بمجلسالميثاقأناطهاالتىوالمسئولياتالسلطاتعلىاألحوالمنحالبأىاإلجراءات
واألمنالسالمعلىللمحافظةضروريًايراهبماالقيامفىالمجلسحق، وعلىاألمن

".نصابهماإلىوإعادتهماالدولى

الفاشىالهجوممنعانتالتى، فالدولالفهمعلىالمادةمناألولالجزءيستعصىوال
تصدأنقبلاألمنمجلسموافقةتنتظرلنهاربوربيرلعلىالغادرالهجوم، أوالمفاجئ
ومسئولياتسلطاتعلىالحفاظعلىالنصمعنىماولكن. المسلحةبالقوةعليهاالعدوان
النفس" ؟عنالدفاع "مصطلحمرونةمدىالعملية ؟ وماالناحية، مناألمنمجلس

مكتوفةالدولةتقفهل، ولكنمفهومأمرالمضادةبالمدفعيةالمغيرةللطائراتفالتصدى
األميالمئاتبعدعلىكثيفةحشودبوجوداستخباراتيةمعلوماتلديهاتوافرتإذااأليدى
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النفس" ؟.عندفاعًا "تتحركأنقبلالعدواننتظارافىتقفنحوها، فهلتجاهاللتتأهب
التساؤالتمعتدية ؟ هذهبذلكتكوناستباقيةبضربةبالقيامالدولةتلكبادرتإذاوهل

المرارةمنيبلغلمالجدلهذاالبداية، ولعلمنذللجدلمثارًاالمتحدة، وكانتاألممحيرت
).2003 (الثانيةالعراقلحربالتجهيزعندبلغهما

لمصالحهامنظورهاوفققراراتمنتشاءماتخاذابالكبرىالدولوأخيرًا، تنفرد
أعضاءشكوكلتبددالميثاقفىحشرت) 51 (المادةأنالواضحومن. الوطنية

علىتجورقدالجديدةالدوليةالمنظمةأنمنستالينوجوزيف، األمريكانالكونجرس
التىالضوابطوضععلىوالسوفييتاألمريكانصممفقد. النفسعنالدفاعفىحقهم
وديجولتشرشلموقفكانذلكأنالمؤكد، ومنالحقهذامنحرمانهمادونتحول
فىوفرنسابريطانيامنهاعانتالتىالدوليةالفوضىحالةمنالتخلصيعنيهماناكااللذين

.المستقبلفىالكارثيةالصراعاتمنتحدحتىالدولىالقانونسلطة، ودعمالماضى
سلطاتها، معبعضعنالمتحدةلألممبالتنازلالدولقيامفىالمادةهذهغموضويكمن

بالنسبةأهميةذاتتراهاالتىالحاالتفىالعملحريةفىبحقهاحتفاظالاعلىإصرارها
الفصالنيثبتعندماأنهإلىالمتحدةباألممالمتفائلونوذهب. الوطنيةمصالحهاإلى

فقدالواقعيونالثقة، أمانعداماحالةتتبخرفسوفنجاحهماالميثاقمنوالسابعالسادس
.المرتابموقفهمعلىظلوا

يجب، ولكناألمنومجلسالعامةالجمعية: الميثاقمناألساسيةالفصولوهكذا، عالجت
اإلقليمية،بالترتيباتالخاصالثامنالفصل: ، مثلالميثاقمناألخرىاألقسامنهملأال

،جتماعىالواقتصادىالابالمجلستصلامايعالجاناللذينوالعاشرالتاسعوالفصلين
عشرالرابعالوصاية، والفصلمجلسبشأنعشرالثالثإلىعشرالحادىمنوالفصول

العامة،باألمانةالخاصعشرالخامسالفصلالدولية، ثمالعدللمحكمةخصصالذى
نظمتالتىالهيئاتالميثاقصناعأولىشأنها، فقدمنالتهوينمبعثهلهاإهمالنافيكون
والتى، الميثاقمنشغلتهاالتىالمساحةعلىنعكستاكبيرةأهميةالفصولتلكأمورها
قدالهيئاتتلكأهميةكانتفإذا. األمنومجلسالعامةللجمعيةخصصماضعفتعادل
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حتىنافعةومازالت، 1945 – 1944عامفىكذلكتكنلمالعقود، فإنهامرعلىقلت
.اليوم

الذى" اإلقليميةبالترتيبات "يختصالذىالمقتضبالثامن، الفصلالمثالسبيلعلىولنأخذ
تلكأهدافمادامت، الدولىالسالمعلىالمحافظةبقصدإقليميةأحالفبإيجاديسمح

 –شكدون – الفصلويشجع. ذاتهاالمتحدةاألممأهدافمعمتوافقةاألحالف
قداألمنمجلسأنعلىالمحلية، وينصنزاعاتهالحلالسعىعلىاإلقليميةالمجموعات

تلبيةالفصلهذاصياغةفىروعىوقد. الدولىالسالمبناءفىاألدواتتلكمنيستفيد
عنإالتحقيقهيمكنالالمستقبلفىاألمنتوكيدأنيعتقدتشرشلكانفقد: حاجتين
تضمهاالتىالبالدالكبرى، ألنالدولمنواحدةمنهاكلتقودإقليميةمجموعاتطريق

تشرشلكان. إقليمهافىالعدوانووقفردعفىمباشرةمصلحةلهاالمجموعةهذهمثل
يقعللسالمتهديدلمواجهةالتحركأنوجدوااألممعصبةأعضاءمعظمأنيذكرمازال
كوردلأمثالمناألمريكانبعضأن، كمابمكانالصعوبةمنأمرًابعيدةمسافةعلى
الكبرىللدولنفوذمناطقإقامةإلىالخيارهذايؤدىأنخشواالذينCordell Hullهل
اإلقليميةبالترتيباتعترافالامزاياأدركواأنلبثوا، ماسياساتمنعليهايترتبوما
.الدولىاألمنإقرارعلىتساعداألمن)، كأدواتمجلسمراقبةتحت(

،53المادتينفى (عنهاالتعبيرتملتلبيتها، فقدالفصلهذاجاءالتىاألخرىالحاجةأما
معًاالعملعلىالقدرةلهمتتوفرأنوفرنساوبريطانياالسوفييتىاإلتحادرغبةهو) 54

تذكرلمالتى" المعاديةالدول "جانبمن" العدوانيةالسياساتتجددضد "السرعةوجهعلى
عندماالتاريخيةالمفارقةقبيلمنذلكويبدو. واليابانألمانيابهاقصد، ولكنسمإلبا

مراجعةفىالتفكيريتمعندماتعديلإلىصياغتهعامًا، وتحتاجستينبعدإليهننظر
المتحدةاألمممنالتفويضهذااليزالالمضطربالحالىعالمناوفى. الميثاقنصوص
التىالمتحدةاألممتلجأمتزايدة، حيثبصورةمستخدمًاإقليميةأمنيةمجموعاتبتكوين

هذهبإسنادالحروبأواألزماتمعللتعامل" الباطنمنمقاولين "إلىعملهانطاقتسعا
ميثاقمبادئحتراماشتراطاعلىينصمااإلقليمية، وغالبًاالمجموعةدولإلىالمهام
الفصولمن91 – 73المواد (الطويلالقسمفىالتاريخيةالمفارقةوتتجلى. المتحدةاألمم
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كأحدالوصايةمجلسبنفسها، وتشكيلنفسهاتحكمالالتىالبالدتتناولالتى) 13 – 11
بالدعلىاإلشرافسترثالمتحدةاألممكانتولما. المتحدةلألممالرئيسيةالمؤسسات

األممعصبةوضعتهاالتىتلكبينهاالهادى، منوالمحيطاألوسطوالشرقأفريقيافى
هذهأنهنا، والحقالمناطقتلكذكريتطلباألمر، كان1919فىنتدابالاتحت

وحصولهمالبالدتلكسكانتقدمعلىالعملعنضافبأسلوبصيغتالثالثةالفصول
.الكبرىالدولهتمامابحظيتحتىالكثيرينعيونعنغابتالتىحقوقهمعلى

علىبسيطرتهاآلخرونعترفاهنا، طالمامحدودًاالسوفييتىاإلتحادهتماماوكان
دورًا1945 – 1944فىالصينولعبت. االستراتيجيةأغراضهتخدمالتىالمناطق
موضعهامةمصالحلهمكانتاآلخرينالكبارالثالثةولكنالمجالهذافىمحدودًا
رأت، لذلكاألولالطرازمناستعماريتيندولتينوفرنسابريطانياكانتفقد. تفكيرهم

علىللعملنتدابالاتحتالمتحدةاألمموضعتهاالتىالبالدعلىإشرافهاأنمنهماكل
مساحةاألكبرمستعمراتهاعلىساتهانعكالهستكوناالستقاللنحوسريعبإيقاعتقدمها

تدقفهى، بالغموضمشوبًاموقفًاالمتحدةالوالياتتخذتاالصددهذاوفى. ثراءواألوفر
الهندأجلمنتشرشلعلىشديدًاضغطًالالستعمار، ومارستالمعاداةطبولالعلنفى

الذىالغربىالمعسكرإلىالشيوعىغيرالعالمجتذاباعلىحريصةوأفريقيا، وكانت
البارزاألمريكىRalph Buncheبانشرالفأنذلكإلىأضف. السوقحريةعلىيقوم

الدولعتراضارغماألمامإلىالقضيةبهذهيدفعأنحاول26األصلاألفريقى
،الرياحأدراجذهبتالجهودهذهمعظمتحفظًا، ولكناألكثرواألمريكاناالستعمارية

حتى (السياسةصناعتخيلهمماأقصرفترةخاللوفى. يزوىتاريخًاوأصبحت
يكونماأشبهالوصايةمجلساالستعمار، وأصبحتصفيةعصرمنهم)، بدأالتقدميون
.بحارتهامحركاتها، وهجرهاالصدأ، فقدتيعلوهاقديمةبسفينة

منقترابالاعلىأوشكجتماعىالواقتصادىالاالمجلسأنيرونمناليوموهناك
الصفحاتفىتاريخهنحللأنبناالصحة، وجديرمنعارذلكولكن. نفسهاالنهاية
الخاصالتاسعالمتحدة، الفصلاألممميثاقفىبهالخاصالقسميقرأمنأنغير. التالية

:كتابالوصاية، انظربمجلسالخاصةالمسائلفىبانشدورحول26
Brian Urquhart, Ralph Bunche: An American Life, (New York, 1993), chaps 9 – 10.
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قتصادىالابالمجلسالخاصالعاشر، والفصلجتماعىالواقتصادىالاالدولىبالتعاون
صاغوامنلجرأةالنظر، ويدهشيلفتمايجدأندونالقراءةمنينتهى، قدجتماعىالوا

واألمنالسالممجالفىاألمنمجلسمناألصلطبقنسخة، فهوالميثاقمنالقسمهذا
ميادينفىجتماعىالواقتصادىالاللمجلسالتىنفسهاالصالحيات، وهىالدولى

.الثقافى، والتقدماإلنساناالجتماعية، والصحة، والبيئة، وحقوققتصاد، والشئونالا

جتماعىالواقتصادىالاالمجلسصالحياتتحديدأنلنايتضحذلكفىالنظرأمعناوإذا
الفصلينفىلهمناقشتنافىسيردمفرط، كماطموحعلىمبنيًاكان – النحوهذاعلى– 

خاصمكانلهايكونأنعلىتصرلمالكبرىالدولأنيالحظكما. والخامسالرابع
صنعهاالتىوالمؤسساتاألمنمجلسفىمتميزةمواقعألنفسهمحققواأن، بعدفيه

يقدم، وأنبالتناوبعضوًاعشرثمانيةالمجلسيضمبأنإكتفواوودز، بريتونمؤتمر
، ويتولىالعملقواعدلنفسهيضع، وأنالتعليماتمنهاويتلقىالعامةللجمعيةتقاريره
الوكاالتمع، ويتواصلالمؤتمرات، وينظمالدراسات، ويعدبهالخاصةاللجانتشكيل

منممارستهيودمماذلكالحكومية، وغيرغيرالمنظماتمعالمتخصصة، ويتشاور
جتماعىالاالدولىالتعاونإلىالحماسيشدهمننظرفىبديعًاهذايبدونشاط، وقد

غيرالمنظماتمعالتشاورأنيالحظبالواقعية، فسوفيتسممنأما. قتصادىالوا
.األمنمجلسفىالعملنظامضمنيردالالحكومية

المتعلقعشرالدولية، والخامسالعدلبمحكمةالخاصعشرالرابع: الفصالنويعد
 –بوضوح – يمثالناألخرى، فهماالفصولمنلتباسًااأقلالمتحدةلألممالعامةباألمانة
ختصارالبايتسمبالمحكمةالخاصوالقسم. السابقالدولىالنظاممنالموروثالجانب

الالئحةونصت. منهيتجزأالجزءًاوتعدبالميثاقتلحق" الدوليةالعدلمحكمةالئحة "ألن
،فيهمتوفرهايجبالتىالكفاءةاألعضاء، وشروطنتخاباالعضوية، وتحديدعلى

 –الوجوهمختلفمن – المحكمةوتعد. علمهافىحكمةمالتتبعهاالتىواإلجراءات
حيثالهاى، منميثاقبموجب1907عامأنشئتالتىللتحكيمالدائمةللمحكمةخليفة

.للتحكيمطلبًاأمامهاقضاياهاطرحتقبلالتىللدولخدماتهاتقدمقضائيةمؤسسةكونها
طلبًااألولىالخطوةتخاذا) المعنيةاألطرافأحدغير (أخرىجهةأىتستطيعوال
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بهتقبللمإذاالمحكمةقراربتنفيذملزمةتكنلمالمعنيةالحكوماتأن، كماللتحكيم
.الكبرىالدولإلىأى، األمنمجلسإلىاألمرترفعأنالمحكمةحقمنولكن. طوعًا
تخاذاإلىاألمنمجلسحاجةمنيبطئ" حاجز "بمثابةالدوليةالعدلمحكمةكانتوهكذا

حتفظاكما. المتحدةباألممعضودولةضدالسابعبالفصلعليهاالمنصوصاإلجراءات
المحكمة، فجميعلقرارالدولإحدىنصياعاعدمحالةفىالتدخلفىبحقهاألمنمجلس

.الفعليةبالسلطةيتعلقفيمااألمنمجلسإلىتقودكانتالطرق

،األممعصبةبهاتعملكانتالتىللكيفيةالصدىرجعبمثابةأيضًاالعامةاألمانةوكانت
على، ويقعالجميعخدمةفىتعملالمتحدة، ولكنهالألممالرئيسيةالمؤسساتمنفهى

وهناك. يوميًاالدوليةالمنظمةفعالياتجميعتشغيلمهمة – العاماألمينبقيادة – عاتقها
العامةالجمعيةمنبقراريعينالعامفاألمين: عشرالخامسالفصلفىبارزةأمورثالثة

باليدالكبرىالخمسالدولحتفظتاثماألمن"، ومنمجلسيصدرهاتوصيةعلىبناء"
العامة،الجمعيةخدمةيتولونالعامةباألمانةالعاملينجميع، أنالثانىواألمر. العليا

الهيئاتمنوغيرهاالوصاية، ومجلسجتماعىالواقتصادىالا، والمجلساألمنومجلس
حكوماتمنتعليماتأىيتلقونالدوليينموظفينالمتحدة، ويعدونلألممالتابعةالثانوية
المادة" (والنزاهةوالمهارةالكفاءةمنالرفيعالمستوى "فيهمتتوفرأن، ويجببالدهم

قاعدةعلى "بالمنظمةالعاملينختيارايتمأنفىباألملالهامالشرطهذاقترناو). 101
تساعاوالكفاءةشرطبينالتوفيقيتمكيفأحديدرىاإلمكان"، والبقدرواسعةجغرافية
األممتواجهعويصةمشكلةالعاملون)، وهىمنهايأتىالتىالبالد (الجغرافىالمجال

.اليومحتىالمتحدة

قدمسألةأىإلىاألمنمجلسنتباهاتوجيهالعاماألمينواجباتمن، أنالثالثواألمر
هذهألنحرجةنقطةذلك)، ويمثل99مادة (الدولىواألمنالسالمعلىالحفاظتهدد

أنالعامة، باستطاعتهاوالجمعيةاألمنمجلسمنكلعنمنفصلةجهةأوجدتالمادة
منأصبحوبذلك. السالمعلىتعديًاأوتهديدًايمثلتراهفيمااألقلعلىالتحقيقاتتجرى

الذينبها، والخبراءالخاصةستخباريةإلامصادرهالهاتكونأنالعامةاألمانةحق
.الجميعخدمةفى) نظريًا (بقيتلوعليها، حتىالحصوليتمالتىالمعلوماتتقييميتولون
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للحصولنفسهاالعامةوالجمعيةاألعضاءالدولإليهاتلجأالتىالجهةهىاألمانةأنكما
مهامهامنكانبالميزانية، وطالماالمتعلقة، والتقارير، والمعلوماتالمعلوماتعلى

السالمعلىالحفاظكيفيةفىبعمقتفكرأنعليها، فإناألمنمجلسأمورإدارةاألساسية
.األزماتبوادرمنأىالثانية، ومواجهةالعالميةالحرببعدماعالمفىالدولىواألمن
.وليدةبيروقراطيةكاهلعلىوقعثقيًالعبئًاكلهذلكومثل

تقليدى، تتناولختامىطابعذاتفكانتالمتحدةاألمملميثاقاألخيرةالموادأما
األمملموظفىالدوليةنتقالية، والحصانةالابالترتيباتالخاصةالمتنوعةاإلجراءات

بالذكرجديرتينمادتينهناكولكن. ، والتوقيعاتاإلجراءاتعلىالمتحدة، والتصديق
تتقدمالمتحدةاألممتجاهاألعضاءالدوللتزاماتاأنعلىتنصالتى) 103المادة: (هما
يقضىالذى) 2، فقرة109المادة (المهمالنصوكذلك. الدوليةلتزاماتالامنغيرهاعلى
الدولبرلماناتتصديقبعد (المتحدةاألممميثاقعلىإدخالهايتمتعديالتأىبأن

ذلكفىبما "العامةالجمعيةأعضاءأصواتمنالثلثينأغلبيةعلىحصولهايجب) عليها
فىتامةبدقةالضوابطأحكمتوهكذا". األمنمجلسفىالدائميناألعضاءجميع

.الميثاق

حولالموازيةللحكاياتنتعرضالكناأجزاء، ولماعدةعلىالميثاقحتوىاوهكذا
فىبالنظرنعنىأنعلينا، وجبالكتابمنالتاليةالفصولفىاألجزاءهذهمصير
، ومانصيبهاإلخفاقكانجيدًا، ومامنهاعملاألجزاء، وماتلكوأثرومعنىمغزى

الميثاقكانلقد. الصلدكالحجرجامدًامنهاكانالمتغيرة، وماالظروفمواكبةاستطاع
الحقوقإلىاإلشارةتكرارفىذلكويتمثل (ناحيةمنالتشددمنمزيجًا – ذاتهحدفى– 

تنوعمثل (أخرىناحيةمنالشديدةالكبرى)، والمرونةالخمسالدولبهاختصتاالتى
كانالمصادفة، فقدقبيلمنذلكيكنالسلم)، ولمديهدقدمالمواجهةالممكنةالوسائل
ممثلةالدوليةللمنظمةصلبةنواةيصنعواأنعليهمأنتامًاإدراكًايدركونالميثاقصناع

الظروفلمواجهةللتطبيقالكافىبالقدرمرنةصياغةباستخدام، ولكناألمنمجلسفى
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 –ذلكجانبإلى – الميثاقوتضمن. 27المستقبلفىحدوثهاتحتملالتىالمنظورةغير
.عملهاوطريقةهيكلها، وحددوحدهالعسكرىاألمنمنأبعدهوماإلىواسعةتطلعات

دولىنظامإقامة – مابطريقة – استطاعواالمتحدة، قداألمممؤسسىأنفىجدالوال
ختلفا، بل1815أو1648بعدعنه1945بعدالدوليةالسياسةهيكلختلفافقد. جديد
واحدإطارفىجميعًاالكبرىالدولجمع، ألنه1919العالمشهدهالذىذلكعنأيضًا

لمعالجةأوسعصالحياتالجديدةالدوليةالمنظمةالمتحدة)، وأعطىالوالياتذلكفىبما(
حلبةإلىالشعوبجرتأنهايعتقدالتىوالثقافيةجتماعيةالواقتصاديةالاالمسائل
بينمنكانبها، وربماالتنبؤالميثاقصناعيستطعلمتحدياتثمةأنشكوال. الصراع

العدوانيةاألعمالمنحدوثًاأقلكانتالمستقبلعالمفىالسالمتهديداتأنذلك
حقًانتوقعهلولكن. األهليةوالحروبالداخلىالتفككبسببوقوعًاالخارجية، وأكثر

عالمفىالقانونوخبراءوالدبلوماسيينالساسةمنالمنهكالجيلذلكمنالتنبؤهذامثل
.ذلكأظنالهادى ؟ الوالمحيطأوروبافىطاحنةمعاركفيهتدورتزالالكانت

منالمتحدة، وغيراألمم" نظام "قامفقد.بعدنذكرهمحير، لملغزهناكزالماولكن
الدوليةوالهيئاتالدوليةالفيدراليةدعاةنفوسفىالسرورأشاع، بماالسياسىالمشهد

فىالمتمركزاألقطابتعددتركآخر، فقدكبيرًاتحوًال1945العالمشهدولكن. األخرى
الدولىالنظامكان. 28ذلكتجاهلأحديستطيع، والالقطبثنائىلعالممكانهأوروبا
وسقوطلقياماألبديةالقصةمجالجديدة، وفىدوليةمنظمةبإقامةيتعلقفيمامتغيرًا
ممارسةمنبالحدمعنىدولىنادفىالصالحالعضودورتلعبمانادرًاالكبرىالقوى
.الوطنيةلسلطاتهاالدول

أفضلبمستقبلالنصر، متفائلةعنعاطفية، معبرةالساسةألقاهاالتىالخطبكانت
األولجتماعالافىفرانسيسكو، أوسانمؤتمرفىالخطبتلكألقيتللبشرية، سواء

ترومانوأنهى. 1946سبتمبرفىلندنفىفتتحاالذىاألمنومجلسالعامةللجمعية
يراه، بينمااألفقضيقجامداًصارماًإطاراًيقدمالميثاقأنيرونالكتاببعضجعلتالتىاألسبابيوضحذلكلعل27

أنيرىGabriel KolkoكولكوجابرييلالراديكالىالمؤرخأنSchlesingerشليزنجرمرناً، فيالحظمتسعاًآخرون
فىنتشارإلاواسععتقاداالكبرى، وهوالدولأنانيةعنمعبرةجاءتألنها" عملهاتبدأأنقبلفشلتالجديدةالمنظمة"

".مدهشةعمليةوثيقة "الميثاقأنSir Brian Urquhartأوركهاتبرايانالسيريرى، بينمااليومالناميةالبالد
28A. Deporte, Europe Between the Superpowers: The Enduring Balance (New Haven, 1986.(
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وتسجيلالميثاقعلىللتوقيعفرانسيسكوسانمؤتمرمنشهرينبعدألقاهالذىخطابه
فىنخفقالأنوعلينا. متينةقواعدعلىيقومللسالمالجديدالبناءهذا: "األعضاء، بقوله

منبعوندائمسالموالحكمة، إلقامةالعقليسودهعالمإلقامةالعظيمةالفرصةهذهنتهازا
."الله

، ويالتا، وسانأوكسدمبارتونفىبالليلالنهارواصلواالذينالدبلوماسيونوكان
ألفكارهيروجGeorge Kennanكينانجورجظلفقد. وتفهمًاعلمانيةأكثرفرانسيسكو

الوعود، وغلبتفىأسرفالميثاقأنإلىفيهاذهبالتىاألمريكيةالخارجيةأروقةفى
معالمستقبلفىخالفاتإلىيؤدىقدذلك، وأنالغموضمنمسحةصياغتهعلى

Gladwyn Jebbجيبجالدونوخرج. بالثقةالجديروغيرللشكالمثيرالسوفييتىاإلتحاد

منخرج – الميثاقمسوداتمنالكثيرإعدادفىبجدعملالذىالبريطانىالدبلوماسى
علىاآلمالعقدفىأسرفواقدالمفاوضونيكونأنمنخشيتهعنمعبرًاكلهاالتجربة

29"الخداعيسودهعالم"

الواسعةطموحاتهاتناقضتقيامهافمنذ. الدائمالمتحدةاألمممأزقبالفعليمثلوهذا
العنيدة، والمطالبوالحكوماتالشعوببينالمتواصلةحتكاكاتالامعحادًاتناقضًا
عندماالدوليةالمنظمةلمهمةتبريرتقديماستطاعأيزنهاوردوايتالرئيسولعل. للدول

بميادينتستبدلالتىالتنظيمحيثمنيةالبشرآمالأفضلتمثلالمتحدةاألممستظل: "قال
30".عليهاتؤخذقدوإخفاقاتعيوبمنيشوبهاماكلرغم، وذلكالتفاوضمائدةالحرب

البعدتمامبعيدًاالتبريرهذايظلولكن. اليوممصداقيةأقلذلكأنيرونالكثيرينولعل
القانوناتيطمعًا، تحتويهالعالمدولتجمعالتىالدوليةبالفيدراليةاألولىاألحالمعن

.التاليةالفصولفىسنتناولهاالتى، لألسبابالدولى

وجيبكينانمالحظاتوحولSchlesinger, Act of Creation: كتابمالحقضمنمنشورترومانخطابنص29
Hilderbrand, Dumbarton Oaks, p 250, 257: انظر

.Schlesinger, op. cit., p 287: فىأيزنهاورمنقتباسالاانظر30
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الثانىالقسم
1945منذالمتحدةاألمممؤسساتتطور
الثانىالفصل

األمنمجلسلغز
بالقوة،الرومانيةاإلمبراطوريةحظيتفقد. التاريخطوالالكبرىالدولالعالمعرف

القدماء، وقبائلالبريطانيينأوللغالكانمايفوقبمامتيازاتالامنالكثيرومارست
كانت1500عاموبعد. آسيافىمنافساتهاجميع" إنشى "إمبراطوريةفاقتأسبانيا، كما

برابطةوالصغرىالمتوسطةالممالكمنجاراتهامعترتبطالكبرىاألوروبيةالدول
الدولمنخماسيةقامت1815 – 1814عاموفى. العصبةمنمختلفًانوعًاتمثل

نظاموأدارتالنمسا، وبريطانيا، وفرنسا، وبروسيا، وروسيا، أنشأت: ضمتاألوروبية
هذاسقطوعندما. عشرالثامنالقرنشهدهاالتىالكبرىالحروبأعقبالذىالسالم
عليهترتبالذىالمدمرالصراع، دفع1914عام – األمرنهايةفى – األوروبىالتوافق

رغم، وذلك1919عامبينهمالرابطةمننوعًايحققنظامصياغةإلىالمنتصرينكبار
علىالثانيةالعالميةالحربشارفت، وعندماعتراضاتهماوالصغارالالعبينحتجاجاتا

للنظامتصميمًالتضعمعًاالكبرىالدولمنأخرىمختارةمجموعةإلتقتنهايتها، 
أنفسهميخصوننجدهمعندما – إذًا – الدهشةتصيبنالماذا. 1945عامالجديدالعالمى

.معاصريهملتعجبمثارًالكانذلكيفعلوالممعينة ؟ لومتيازاتاب

بينمندولخمستخصأنالظلممنأنهيرىأنالبداليومعاقلإنسانأىأنغير
:الخمسفالدول. خاصةمتيازاتاوبسلطاتالمتحدة، نفسهااألممأعضاءهمدولة191

مقاعدتحتلاألمريكيةالمتحدةالشعبية، وروسيا، والوالياتوالصينوفرنسابريطانيا
رأينامانحو، علىالدولىاألمننظاممنالقلبموقعيحتلالذى، األمنمجلسفىدائمة

المواثيقخاللمنالسالمتحقيقإلىالراميةالجهودمصيرويعتمد. السابقالفصلفى
استخدامعلىأحدهمإقدامأوموافقتهم، وعلىيعملونالماأويعملونماالدولية، على

يده، فتغلاألمنمجلسعلىحكومتهاقررتهماتفرضأنوالمزعجالمدهشفمن. الفيتو
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األممميثاقلهاكفلهاالتىقوقالحتجاوزتقدبذلكتكونأنما، دونبعملالقيامعن
.الدولمنالكثيرمنغيرهامعتساويًاأكثرالدولالمتحدة، فبعض

التاريخية، والمخاوفالتجارب، ومحصلةالدولحساباتالسابقالفصلفىشرحناوقد
علىالكبرىالدولرأينا، أخذت، فكمااألمنمجلسصنعتالتىبالمستقبلالمتصلة
فىاألمنمجلسواجهوقد. والسالمالحرببقرارالخاصةالكبرىالمسئوليةعاتقها
عندئذ. أفعالإلىبعنايةصنعتالتىالميثاقكلماتتحويلفىتمثلتحديًاالحربأعقاب

السوفييتىاإلتحاداستخدامفىنفسهاعننفسها، وعبرت" الباردةالحرب "حقائقفرضت
مباشرًاتهديدًاتمثلأناألحوالمنحالبأىيمكنالمسألةفىمبكروقتفىللفيتو

فيشنسكىأندريهالسوفييتىالمندوبصوت1946فبرايرففى. السوفييتيةللمصالح
اإلتحاد، ألنولبنانسوريامنالفرنسيةالقواتخروجحولنزاعبشأنبالرفض

اإلمبرياليةيدفىألعوبةهناكالفرنسيينتخلفسوفالتىالنظمأنرأىالسوفييتى
السناتور، موقفالنسيانطواهاالتىالحادثةبهذهتصلاماأطرفومن. الغربية

يجبالسوفييتىالموقفأناألمريكىالشيوخمجلسفىلزمالئهأعلن، فقدفاندنبرج
دائمةالدولإحدىنجدهنا. النظاملفاعليةتأكيد، ولكنهالغربوجهفىلكمةعتبارها

المتحدةالوالياتتستطيعأن، دونتقبلهالأمرعلىعتراضالاحقتمارسالعضوية
بعامذلكقبلفاندنبرجإليهذهبماصحةيؤكدفيشنسكىفعلهوما. بالشكوىالجهر

حقوقيهددأنيجبالالمتحدةاألممميثاقأنالشيوخمجلسفىأعلنواحد، عندما
ميدانأنمنقبلمنعليهأجمعتماالحادثأكدالصغرى، فقدالدول، أماللدولالسيادة
31.صالحهملغيرخططقداللعب

المسائلفىالفيتوحقاستخداميجبنهأاألوائلالدوليةالنزعةأصحابيرىوقد
أحقيةعدمعلىالميثاقونص. شأنًاقلاألاألمورفى، وليسوالسالمبالحربالمتصلة
الحاالتعداسلمى"، فيما "نزاعفىطرفًاكانإذا) الفيتو (عتراضالافىالدائمالعضو

غموضولكن". للسالمتهديدًا "فيهاالنزاعيشكلالتى، السابعللفصلتخضعالتى
:فىموجودالسوفييتىالفيتو، وتبرير1946فبراير27فىفاندنبرجتصريح31

Congressional Record: Senate, 79th Con., 1st sess (vol, 92, pt. 2) p 1694.
:فىفموجودةاألمريكيةللسيادةالميثاقتهديدعدمضرورةبشأن1945يونيو29فىالمهمةفاندنبرجخطةعنأما

Ibid., vol. 91, pt. 2, pp 6981 – 85.
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الحادثةمنجعلالمتحدةالوالياتوإذعانالسوفييتىالمندوبتحركوسرعةالصياغة
عمليةفىالتحكمدائمعضواستطاعفإذا. المجلسعمربدايةفىسجلتمهمةسابقة

منالعديداإلجابةيشاء ؟ تحتملقرارأىإيقافمنيمنعهالذى، فماالمستعمراتتصفية
عدادائمًا، فيماالفيتواستخدامإلىالسوفييتىاإلتحادلجأاألمربدايةففىالسيئة، األشياء
جاراتهامعوخارجهااليونانداخلبالصراعتتعلقأمورفىالفيتواستخدمتالتىفرنسا

علىعتراضاللجاءموسكوجانبمنالفيتواستخدامحاالتمعظم، ولكنالشيوعيات
الجديد،االستعمارفلكفىتدورتعتبرها، أوفاشىحاضرأوماضلهابالدنضماماقبول

1949سبتمبر13ففى. المتحدةاألممدخولهادونمحافظة، للحيلولةكاثوليكيةألنهاأو

، وفنلندا، وأيرلندا، وإيطاليا،النمسا، وسيالنإنضمام – وحدها – موسكوأعاقت
، وكمبوديا،اليابانإنضمامعلىعترضتا1952سبتمبروفى. األردن، وشرقوالبرتغال

لتواجهنضمامالاطلبتقديمأعادتالدولتلكوبعض. الجنوبية، وليبيا، وفيتناموالوس
إلىالذكرسالفةالدولجميععلىموسكوعترضتا1955ديسمبر13وفى. نفسهاالعقبة
هناكوكانت. دولةعشرةستعليهعترضتاماجملةاألخرى، وبلغالدولبعضجانب

آلخر، مثلماحينمن، تمتباألمنتتصلموضوعاتعلىخطيرة) فيتو (عتراضاتا
السويسأزمةخاللاإلدانةقراراتضدالفيتوحقوفرنسابريطانيامارستعندماحدث

،الدولىبالصراعتتعلقالأمورفىاألولىالسنواتخاللاستخدمالفيتوأنغير. 1956
.أخرىسابقةصنعتالتىهىموسكووكانت. المتحدةلألممالعاماألمينختيارامثل
غيرتراهعامأمينختيارادونلتحولالفيتوالصيناستخدمتالتاليةالسنواتوفى

العامالسكرتيرتعيينتجديدعلى – بعدفيما – المتحدةالوالياتعترضتا، ومناسب
المنتعيينعلىعتراضالبا -  جانبهامن – فرنساوهددت. غالىبطرسبطرس
الدائمينالكبارالخمسةمتيازايصبحهنا32.المنصبهذافىبطالقةالفرنسيةيتحدث
إلىللوصولاآلخرونيهرعحتىالفيتوباستخدامأحدهميهددأن، فيكفىتساؤلموضع

وهذا. المتحدةاألممبمقرالخاصةالغرفإحدىفىعادةإليهالتوسطيجرىوسطحل

:كتابفىدراستهتمت1945منقرننصفمدىعلىاألمنمجلسفىالفيتواستخدامنسق32
Anjali V.patil, The UN veto in world Affairs 1946 – 1990: A Complete Record and Case
Histories of the Security Council Veto (Sarasota, fla, and London 1992).
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تخاذاعمليةويبطئيجمدالمواجهة، ولكنهإلىالكبرىالدوللجوءمن – طبعًا – أفضل
.الدوليةالمنظمةتنجزهاأنيمكنالتىاألمورعدديقلل، كمااألمنمجلسفىالقرار

خاللالفيتواستخدامإلىيدعوهاماتجدلمالمتحدةالوالياتأنبالمالحظةوجدير
األممأجندةأنذلكالدولية، ويعنىالمنظمةعمرمناألولىوالعشرينالخمسالسنوات
بالتوازى1970عاممارسفىللفيتواستخدامأولوكان. أمريكاتجاهافىسارتالمتحدة

هذاولكن. الجنوبيةروديسيامسألةالعامةالجمعيةتدخلضدالبريطانىالصوتمع
،الزمانتغيرمعاألحواللتغيرنتاجًاكانوأمريكابريطانيامنكلنسيتهالذىالموقف

أمريكاودولواآلسيويةاألفريقيةالدولتأثيرتحتواقعةالعامةالجمعيةأصبحتعندما
الشمالبيناالستعمار، والعالقاتتصفيةمثلقضاياإلىتتجهأجندةالالتينية، وإلى

لنقضللفيتوالمتحدةالوالياتاستخدامزداداو. أفريقيافىاألهلية، والحروبوالجنوب
كوريابنما، وعضويةقناةمثلالحمايةتقتضىفيهامصالحلهابمناطقالمتعلقةالقرارات
المتحدةالواليات، وجدتذلكإلىوإضافة. ونيكاراجواالمتحدة، وأنجوال، باألممالشمالية

المعاديةالقراراتعلىعتراضالاذلكاألوسط، ومنالشرقمشكالتفىغارقةنفسها
وعلى. معكوسًاالفيتواستخدامفىواألمريكانالروسسجلأصبحوبذلك. إلسرائيل

استخدمتهحين، على1990و1985بينفيماالفيتوالسوفييتيستخدم، لمالمثالسبيل
العضويةدائمةالخمسالدولقدرةأنالفترة، غيرتلكخاللمرةوعشرينسبعأمريكا

مندوبىبعضذلكيرىوقد. ضغطأداةشكلتاألعمالوتعطيلالقراراتنقضعلى
عتراضالاحقبممارسةالمتحدةالوالياتقيامولكن. المتحدةباألمماألعضاءالدول
شديدضعفأنهعلىالنقاديراهوما. نهائيًاالدوليةالمنظمةمننسحابهاامنكثيرًاأفضل

الكبرىالدولتظلأناألفضل، فمنللمستقبلضمانًاالواقعيونفيهيرى، قدالنظامفى
.خارجهاتكونأنمنبدًالالمتحدةاألممداخل

منالعديدفىالفيتوحقاستخدامفىالتوسعإلىأدتقد" الباردةالحرب "كانتوإذا
منالعديدهناككانتالعسكرية، فقداألركانلجنةعلىالفعالأثرهلذلك، فإنالمسائل
وفى. والغربالشرقبينالمتزايدةالشكوكضوءعلىحولهاالعراكيدورالتىاألشياء
منهميئوسالوضعأنفيهذكرتاألمنمجلسإلىتقريرًااللجنةقدمت1948يوليو
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األستاذتعبيرحدعلى" المتحدةباألممنفسهاعلىالمنقسمةاللجانإليهاتفتقربصراحة"
ذلكالنسيانالقواعد، وطوىموضوع، وأهملاألولىالخططكلتوقفتفقد. 33نيقوالس

،عظمىهيئة، مجرداليومحتىالورقعلىموجودةاللجنةزالتوما. الميثاقمنالقسم
ضحيةأولاللجنةوقوععلىترتبوقد. أعمالجدولدونولكننتظامابتجتمع
فىاالستعدادسوءمن – لألسف – عاناالعامةواألمانةاألمنمجلسأنالباردةللحرب
، أوالسالملحفظإجراءاتتخاذاإلىالحاجةذلكبعدواجهتهماعندماالعمليةالنواحى
.التالىالفصلفىسنرىبالقوة، كمافرضه

علىعلقتالتىالكبرىاآلمالفرانسيسكو، خابتسانمؤتمرعلىعامينمروروبعد
فىلهانظيرالسلطاتسيمارسالمجلسهذاأنعندئذالمتفائلونزعمفقد. األمنمجلس
التوافقعلىيتوقفشئكلأنإليهموالمستمعينلقرائهميذكرواأنفاتهمولكن. التاريخ

قراراتبإصدارآخرإلىوقتمنالعامةالجمعيةقامت. الفيتوحقصاحبةالدولبين
الجمعيةشكلت1947أواخرواحدة، وفىكلمةعلىاإلجماعإلىالكبارالخمسةتدعو
حالهعلىاألمنمجلسظلإذاالمفاجئةالدوليةاألزماتمعللتعاملمؤقتةلجنةالعامة

وفى. ختفتاأنلبثتلقراراتها، ومااإللزامسلطةإلىفتقرتااللجنةولكن. اإلنقساممن
أجلمناإلتحادإلىدعاالذىالشهيرقرارهاالعامةالجمعيةأصدرت1950أكتوبر
وبموجب. السوفييتىالفيتو، ومعوقاتاألمريكىالموقفميوعةمواجهةفى، وذلكالسالم

يمكنالتىاإلجراءاتومناقشةجتماعالاحقلنفسهاالعامةالجمعيةأعطتالقرارذلك
صوتتحينالفيتو، علىباستخداماألمنمجلسلقرارعضوتعطيلحالةفىتخاذهاا

لتحويلالعامةالجمعيةمنجسورةمحاولةتلكوكانت. لصالحهالمجلسأعضاءأغلبية
فىللظهوراألعضاء، وعادتغالبيةبقبولالمتحدة، حظيتاألممداخلالسلطةمركز

سندًاتجدلمالمحاولةهذهولكن. 1956السويسأزمةخاللالعامةالجمعيةقرارات
أعضاءمنالفيتوأصحابوجهفىالصموديستطعيدعمها، ولم) الميثاقمن (دستوريًا
.سنرىكمااألمنمجلس

.H. G. Nicholas, The United Nations as a Political Institution (London, 1959), p. 70انظر33
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الدولبينللتوتراتمقياسًايعداألولىاألربعينالسنواتمدىعلىاألمنمجلسوسجل
، الكونغو،، برلينكوريا، السويس: حولالعشرينالقرنمنالثانىالنصففىالكبرى
،األمنمجلسجميعهاشغلت. ، أفريقياالوسطى، أمريكااإلسرائيلى – العربىالصراع

مدىعلى، بلفحسباألرضعلىاألوضاعطبيعةعلىتعتمدلمحلهاكيفيةولكن
.الكبارالخمسةبينالتوافق

حالةكانتوتلك. الطريقعلىعالمةأول1950فىللجنوبالشماليةكورياغزووكان
بينالمتوترةالعالقاتولكن. المتحدةاألممميثاقحددهكماالدولىللعدوانكالسيكية

الفيتواستخدامإلىالسوفييتىاإلتحادلجوءوكثرة – الوقتذلكفى – والغربالشرق
لمجلسالمؤقتةالمقاطعةولكن. المتحدةلألممجماعىبعملللقياممحدودةالفرصةجعل
لصالحالشعبيةالصينجمهوريةإقصاءعلىحتجاجًاا (السوفييتىاإلتحادجانبمناألمن

ضد" بوليسىبعمل "للقيامالمتحدةاألممتقودهلتحركالفرصةالوطنية)، أتاحتالصين
فرضحمالتأكبرالتوتر، مثلتيسودهاصعبةطويلةالحربوكانت. المعتدىالطرف
الدولبينإجماعهناكيكنلمأنهالواضحومن. المتحدةاألممبهاقامتالتىالسالم
فىوقعالذى، والخطأحدثمماغاضبًاالسوفييتىاإلتحادكان. العضويةدائمةالخمس
يغبولم. جدوىدونالمتحدة، ولكناألممبهقامتالذىالدورعلىبشدةحتجا، وشركه

آخرإلىحينمنالفيتواستخدام، ومارسوااألمنمجلسعنأخرىمرةالسوفييت
دائمكعضومقعدهاالشعبيةالصينحتلتاوعندما. للغربصاعينالصاعلردكوسيلة

خسائرهابسببالالمتحدةالوالياتضدمباشرةشكوىالوطنية، قدمتالصينمنبدًال
وفاةوبعد. الكريهالرأسمالىالنظاممثلتالمتحدةالوالياتألن، ولكنالقتالميادينفى

باإلتحادقياسًابحركتهالتنبؤيصعبحذرًاالعبًاماوبقيادةالصين، أصبحتستالين
وأخيرًا، قاومت. كلهالدولىالنظامصعيدوعلىنفسهاألمنمجلس، داخلالسوفييتى

الشئونفىللتدخلسابقةتسجيلعليهيترتبعملأى) اليومحتىتزالوال (الصين
دائمةالخمسالدولإجماععلىالحصولأصبحاألسبابلهذه. عضودولةألىالداخلية

المسائلعدافيماالصعوبةبالغ – الكثيرعليهيتوقفالذى – األمنبمجلسالعضوية
.الصغيرة
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المتحدة، وتلكاألممميثاقحددهاالتىاألنشطةمنمزيجًاالكوريةالحربأنتجتوهكذا
من42المادةتحتوقعتالمتحدةاألممعملياتأنالواضحومن. بهلهاصلةالالتى

لمولكن. الدولىواألمنالسالماستعادةشأنهامنالتىباألعمالبالقيامتسمحالتىالميثاق
بالكادتسترها. لهالتابعةالعسكريةاألركانلجنةأواألمنلمجلسدورهناكيكن

مختلفة، فيماأوجهمن) 1991 (األولىالخليجحربخالفالمتحدة، علىاألممقرارات
القواتقائدوكان. السوفييتىاإلتحادوإعاقةغضبمنخلتاألخيرةالحربأنعدا

،نيويوركفىالمتحدةاألمممقرإلىوليسواشنطنإلىيرجعكوريافىاألمريكية
أمريكيةالجنوبيةالكوريةالقواتجانبإلىالحربفىاستخدمتالتىالقواتوكانت
كانولما). القتالفىشاركتللغربالمشايعةالدولبعضأنمنالرغمعلى (خالصة
العمليات، فإناألولالمحلفىللتدخلالفرصةأتاحاألمنمجلسعنالسوفييتغياب

مجلسمنبتفويضتقومقدالتىاألعمالفىمنهالالستفادةدروسًاقدمتالعسكرية
.مستقبًالاألمن

1956عامالمزدوجةالمجر – السويسأزمةفى، تمثلتالطريقعلىالثانيةوالعالمة

الدائمينالخمسةاألعضاءوممارساتوضعإلىبالنسبةاألقلعلىنتيجتانلهاكانتالتى
وفرنسابريطانيابهقامتالذىالعملفىالمحايدونالمراقبونرأىوقد. األمنبمجلس

عمالنالمبدأحيثمنالمجرية، هماللثورةالسوفييتمصر، وسحقضدوإسرائيل
التىالعامةالجمعيةناضلتوقد. صغرىدولعلىكبرىدولمن، عدوانمتماثالن
منكلواستخدمت. األثرمحدودكانأنهمنالرغمقرار، علىتخاذالالغضبإجتاحها
أخرىناحيةمنالفيتوالسوفييتىاإلتحاداستخدمناحية، كمامنالفيتووفرنسابريطانيا

معاديةقراراتمواجهةفىلمصالحهمخدمةاألزمة، وذلكمعاألمنمجلستعاملعند
الغضببلغالذى – أيزنهاوراألمريكىالرئيسقيامفىتمثلالحقيقىالفرقولكن. لهم

ضطرتاف) المادىالضغطوخاصة (وفرنسابريطانياعلىبالضغط – الذروةعنده
أنتستطيعالأنهامؤداهابنتيجةاألزمةتلكمنبريطانيا، وخرجتالتراجعإلىالدولتان
تكونأناألزمةمنفرنساوتعلمت. المتحدةالوالياتإرادةضدمستقلةسياساتتمارس

ماعلىحتجاجاتالاتكن، لمذلكمنالنقيضوعلى. األمريكيةالهيمنةعلىعتمادًااأقل
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، وكانالسوفييتىالنفوذدائرةفىالمجركانتتأثير، فقدذاتالمجرفىالسوفييتبهقام
يكنلمماوهذا). نوويةتكونقد (كبرىحربفىالتورطدونإنقاذهاالصعبمن

داالسفوسترجوناألمريكىالخارجيةوزيرذلكفى، بماعليهاإلقدامأحدباستطاعة
العضويةدائمةالخمسالدولبينوهكذا، برزت. الشيوعيةالسجادةطىسياسةصاحب

منهمواحدةكلاستخدامعلىنعكساماواألقوياء، وهوالضعافبينعسكريةفجوة
.األمنبمجلسالدائمةالعضويةمتيازاتاالفيتو، ولحق

بعدسيناءفىتمتالتىالسالمحفظعمليةهوالسويسألزمةالثانيةالهامةوالنتيجة
هناإليهاإلشارةنودما، ولكنالتالىالفصلفىتفاصيلهانتناول، وسوفالعدوانإنحسار

حفظفىالدولمساهماتكونتالتىوالقواتالكبارالخمسةبينالصالتعترىاما
السلبيةاآلثارتبدوهنا. عنهابنفسهاتنأىأنالكبرىالدولقررت، فقدضعفمنالسالم
بخلددارعماتمامًابعيدةخطوةيمثلأنه، كماتوتراتمنصاحبهاوماالباردةللحرب

السالمبحفظالخاصةالمهامبعضفىوالفرنسيونالبريطانيونشاركحقًا. المتحدةاألمم
قتصرتامحدود، وهتماماسوىتبديالمينيالعظيمالقوتينالتالية، ولكنالعقودفى

الكبرىالدولتكونأنمنبدًالوهكذا). اللوجستية (اإلداريةالتسهيالتعلىمساهمتها
الدائمةبالعضويةتتمتعالالتىللدولالمهمةهذه، تركتالدولىلألمناألساسىالراعى

موسكومنكلكانتفقد. والهندالمحايدة، كالسويدالدول، وخاصةاألمنمجلسفى
أطرافمنطرفكلاإلنحياز، وشكعدمدولحولالصراعفىمشغولةوواشنطن

وكان. الميدانفىقواتهوجدتلولصالحهالظروفاآلخراستغاللمنالباردةالحرب
الدولتتحملأنالسخفمنكانولكن. السالمحفظعملياتإلدارةاألولالسبيلهوهذا

وجعلت. الدولىواألمنالسالمحفظعملياتفىاألكبرالعبءالماديةبالمشاكلالمثقلة
فىقدمًايمضونغريبة، فهممفارقةعلىتنطوىالعضويةدائمةالدولمتيازاتامن

الفيتويستخدمونالاألقلعلىأو (المقترحةالعملياتعلىوالموافقةالقواعدوضع
.إليهمينتمونالالميدانفىالزرقاءالخوذاتأصحابضدها)، ولكن

مثلالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتأزماتجعلتالتىاألسبابذلكويفسر
بنيةعلىمحدودتأثيرالمستمرة، ذاتاإلسرائيلية – العربيةوالحروبالكونغوكارثة
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.السالموفرضالسالمعلىالحفاظمجالفىالفائقةأهميتها، رغماألمنمجلسوسلطات
والغربالشرقلقطبىمتكررة، وكاندراميةبصورةباإلقليميةمشغوًالالمجلسكان
الدبلوماسىالتأييدطريقعنإيجابيًاتساعدهاأنمنهما، حاولتكلفلكفىتدوردول

الكتلةمصالحضدقرارأىلنقضالفيتواستخدامطريقعن، وسلبيًابالسالحواإلمداد
خاللالكونغووزراءرئيسلومومبالباتريسالسياسىالعونموسكوقدمت. يمثلهاالتى
وقدمت. آخرإلىوقتمنتفاقمتأهليةحربمنتبعهاوماكاتانجانفصالاأزمة

استخدمتالسبعينياتأوائلوفى. السنواتتلكخاللالمصريةللمصالحالحمايةموسكو
أنفيهتخشىكانتوقتفىإلسرائيلالمعاديةالقراراتمواجهةفىالفيتوواشنطن

يترتبقدإليها، وماالقطبينجرإلى) 1973(و) 1967 (اإلسرائيليةالعربيةالحربتؤدى
لتفادىمضنيةدبلوماسيةجهودهناك، وكانتالحسبانفىتدخلالنتائجمنذلكعلى
.التوتريسودهجوفىاألمنمجلسجتماعاتاتوالتلذلكونتيجة. اإلحتمالهذا

غزةقطاعبينتجمعاآلنأصبحتالباردةالحربأنعلىالكالمية، عالمةوالمواجهات
بعدميقردائمعضوكلولكن34نيويوركمدينةفىاألمنمجلسجتماعاتاوقاعة

ماوكثيرًا. متيازاتهامنهامجانبعنتنازلهيعنىذلكالفيتو، ألنتجاهلاستطاعته
األمريتعلقعندماالسياسىالمستوىعلىعتراضالبامعلنغيرتفاقاهناكيكون

بالعملللقيامالعامةلألمانةالمجالترك، معالعظميينالقوتينإلحدىالحيويةبالمصالح
وتشغيلغوثوكالة – مثًال – فعلتمانحو، علىاألرضعلىالمطلوباإلدارى
مساعدةعلىعملهايقتصرالتى) UNRWA (المتحدةلألممالتابعةنيينيالفلسطالالجئين
بينلإلنقسامإثارةأقلالموضوعيكونوعندما. السياسىالعملفىالتورطدونالالجئين
األمنمجلس، يقومقبرصأوالغربيةالجديدةغينياحالةفى، كماالدائميناألعضاء
السهولةمنأنهذلكمنويتضح. السالمحفظبعملياتللقيامالعامةاألمانةبتفويض
أهميةاألكثرالمسائلبخالفأهمية، وذلكاألقلاإلقليميةالمشكالتحولتفاقالابمكان

إلىتؤدىقدالتى) اإلسرائيلى – العربى، والصراعوتايوانكوريا، جزيرةشبه: مثل(
إزدواجأنغير. الدولىاألمننظامنهياراعليهايترتبالنطاقواسعةحربنشوب

.البدايةمنذواضحًاكانالمعايير

34Brian Urquhart's memoir, A Life in Peace and war (New York, 1978), chaps 9 - 16



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

73www.RaoufAbbas.org

العاماألميننشاطزيادةفى، يتمثلإيجابىتطورحدوثإلىاألمنمجلسمأزقأدىوقد
الموظفينكبير "الميثاقمنعشرالخامسالفصلجعلهلقد. دورهمساحةتساعاو

رقمالمدنىالموظف "األخيرةالسنواتفىالمعلقونالدولية، وسماهللمنظمة" اإلداريين
"الخادم "دوريلعبالالعاماألمينداممابهبأسالاألخيرالعالم"، والوصففىواحد

ولكن. العامةالجمعيةالمتحدة، وخاصةاألمممؤسساتلجميع، بلوحدهاألمنلمجلس
.توظيفهاعلىوقدرتهالعامةبصورتهتصلافيماضعيفة، إالظلتةالحقيقيسلطاته

يعدالمنصبعلىالغموضتضفى" المدنىالموظف"و" األمن "مثلتسمياتتظلولكن
ختصاصالايبدووبينما. الوزراءمجلسأمينأوالجلسةكاتبوظيفةمثلمحضًاإداريًا
سياسيةمسئولياتالميثاقالدولية، يعطيهالمنظمةأعمالإدارةالعاملألمينالمعلن

العالمىللسالمتهديدًاتمثلالتىالمسائلفىاألمنمجلسمععملهخاللمنوخاصة
التىللظروفتصويرًايقدمحيثالجمعيةإلىيرفعهالذىالتقرير)، وفى99المادة(

).98المادة (العامةالفوضىسادتهاسنواتفىاألمورمنالعديدالمجلسفيهاتناول

واحدة،دولةمنالتعليماتتلقىأومعينطرفإلىالميلبعدمالعاماألمينيلتزموبينما
فىشائعًاأصبحماذلكإلىيضاف. جيدًاعملهاتؤدىالمتحدةاألمميجعلأنعليهفإن

الدولىالعامالرأىيمثلالعاماألمينأنفتراضاالناميةالدولمحيطوفىالغربيةالدوائر
المتحدةباألممالضعفاءباألعضاءمنهاتعلقماوخاصةالدوليةالمصالحسمابويتحدث

.قائمةحولهاالخالفحتماالتاأنوخاصةصعبةمتطلباتالبائسة، وهىوالمجتمعات
يؤدىفقدالنجاحمنكبيربقدرالكبرىالدولرغباتبتنفيذمطالبًاالعاماألمينكانولما
باألمنالمتعلقةالمسائلعلىالتركيزأنالصغيرة، كماالناميةالدولرتياحاعدمإلىذلك

القضايابإسقاطتهامهاوالعاماألميننتقاداعلىيبعثقداألولويةوإعطائهاالدولى
الدولإحدىإدانةعلىالعاماألمينإقدامولكن. عتبارهامنجتماعيةالابالعدالةالخاصة
روايةبطلفطنةلهكانتلوتمامًا، حتىعليهيقضىقدالعضويةدائمةالخمس
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حتقاناتازمنحقًامستحيلةالعاماألمينمهمةكانت35".السيدينخادم "كارلوجولدونى
المدىواسعةبنظرةTrygve Lieلىتريجفىاألولالعاماألمينالباردة"، تمتعالحرب"

كانتالكوريةاألزمةخاللتصرفاته، ولكنالمنصبتوليهبدايةمنذالسياسيةلمهامه
المعادىبالقراردفع، فقداألمنمجلسإلىالسوفييتعودةبمجردنفوذهبضعفتنذر

أجلمناإلتحاد "قرارتخاذاعلىالعامةالجمعية، وحثاألمنمجلسفىالشماليةلكوريا
لىمعالتعاونرفضهالسوفييتىاإلتحادإعالنبمجردأنهللدهشةالمثيرومن". السالم

وأتباعهJoseph Mc carthyماكارثىجوزيف، شنمدتهتجديدلمنعالفيتوواستخدامه
فىالشيوعىالنفوذحولهايتجمعقاعدةعتبارهاابالمتحدةاألممضدضاريةحملة

همرشولدداج، كان1952أواخر – ترددبعد – لىاستقالةوبعد. أمريكا
Hammarskjoldسياسى، ، حازممثالىفهو. المستحيلةبالمهمةللقيامالمناسبالرجل،

فىحتى – الكواليسوراءمادبلوماسيةيستخدمأناستطاع. معًا، ومبدعبراجماتى
المعقدةالموضوعاتلحل – بالهدوءتسمتاالتىالمنصبتوليهمناألولىالسنوات
الحميدة، كانلمساعيهالعاماألميناستخدامعنيعلنلىكانحينوعلى. الصعبة

.دعائىضجيجدونيمارسهاهمرشولد

أنتحتاجالمزدوجة، والقصةالمجر – السويسأزمةخاللذروتههمرشولدأداءبلغوقد
منقريبًاكانشولدرهمفعلهماهنا، ألنالمجاللهايتسعالالتىبتفاصيلهاتروى

القانونبخرقمنهمثالثةإتهمالعضوية، دائمةالخمسالدولبينتنقل، لقدالمعجزات
إلىالعامةللجمعيةالطارئجتماعالامن، متنقًالذاتهالمتحدةاألمموميثاقالدولى

، وتخرجاألمامإلىالسالمبعمليةتدفعلغة، مستخدمًااألمنلمجلسالطارئةالجلسات
الدوليةالقوةخطةساعة48منأقلفى، وضعفيهكانتالتىالمأزقمنالكبرىالدول
،البلدينبينالحدودطولعلىوإسرائيلمصربيننتشارالل) UNEF (السالملحفظ
نتخابهاأعيدوعندما. بارعةبطريقةطرفكلعندالحساسيةمشاعرمنوخفف

35A. Roberts and B. kingsbury (eds.), United Nations, Divided world: The UN'S Roles in
International Relations, 2nd ed. (Oxford, 1933.(

أميناًكانالذى (Pereze de cuellarكويياردىبريزأحدهما، كتبودورهالعاماألمينعنفصلينالكتابهذاويتضمن
ءلبمالخاصةومالحظتههمرشولدداجحولتعليقات، ويتضمنونولتفرانكاآلخرالفصلوكتب) 1991 – 1982عاماً

,Brain Urquhart: بدقةعالجهفقدوالكونغو، والمجر، ولبنانالسويسأزماتفىهمرشولددورأما. الفراغ
Hammarskjold (New York, 1994). Chaps. 7, 8, 10, 15.
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الجمعيةأمامكلمتهفىأخرى، قالسنواتخمسلمدة – واحدبعامذلكبعد – باإلجماع
دونأحيانًايعملكان، ألنهلهتعطىمحددةتعليماتوفقيعملأنيفضلكانإنهالعامة
، وحددتهاالميثاقوضعهاالتىالنظمفىيظهرفراغأىيمألحتى "بهيهتدىدليل

ذلكعلىيحتج، ولمالعاماألمينلمنصبجادًاذاتيًاتقييمًاهذاكان". التقليديةالدبلوماسية
السابقمنكان. لعبهاالتىلألدواررتياحهماعدمرغم – السوفييتذلكفىبما – أحد

العاماألمينمنصبيتولىمنيديطلقونسوفالمتحدةاألممأعضاءأنفتراضاألوانه
فالدهايموكورتU Thantثانتيوهمرشولدخليفتاواجهفقد. المستقبلفىللتصرف

Kurt Waldheimلبطرسالتجديديتملمأنه، كماالدائميناألعضاءمختلفمعحتكاكاتا
.أمريكاعتراضابسبب1996عامغالىبطرس

حددالذىعشرالخامسللفصلالجامعةبالموادجاءماتفوقمتميزةأشياءحدثتولكن
العملوفريقهمرشولدكان1961 – 1960الكونغوأزمةفأثناء. العاماألميندور

وأندرو، Buncheبانشالفريقهذاضم، وقداألحداثقلبفىهناكعاونهالذىالمتميز
فىهمرشولدوفاةوجاءت. Urquhartأورقوهارتوبرايان، Andrew Cordierكوردييه

فىالشماليةروديسياإلىالكونغومنطيرانهأثناءمغزى، وذلكذارمزًاطائرةحادث
علىإليهتنظرالعامةالجمعيةكانتعندئذ". الفراغملء "ورسالة" حميدةمساعى "مهمة
.نافعًاعملهرأتالعضويةدائمةالخمسالدول، وحتىالعالممشاكلحاللأنه

ساءتإذاالكبرىالدوللضرباتاألعباء، والتعرضمنالكثيرتحملمخاطركانت
فالدهايمكورتالعاماألمينعلىكان. شكدونكبيرة، مخاطرالمتوقعغيرعلىاألمور

تحريرحركةرهائنمصطحبًاويعود1977عامالجزائرإلىيطيرأن – مثًال– 
كبيرةكانتالمخاطرةالعمل ؟ ولكنهذامثلعلىعتراضالايستطيعمن. البوليساريو

،فيتنامفىللصراعنهايةوضعأجلمنللتفاوضسعىالذىيوثانتسلفهإلىبالنسبة
عاممبادراتتخذاعندماأكبرالمخاطرةالمتحدة، وكانتالوالياتشكوكمنالرغمعلى

أن – األخيرةالحالةفى – واضحًاوكان. 36الكوبيةالصواريخأزمةحلإلىتهدف1962

أنهامنالثانويةباألدبياتجاءماتؤكدولكنهاالكوبيةالصواريخأزمةفىالمتحدةاألممدورثانتيومذكراتتغطى36
,U Thant, View from New York, (New York. حيوياًيكنلمصغيراً، ولكنهوجودهااألثر، كانمحدودةكانت

1978(
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كلوموسكو، وأنواشنطنفىتخاذهاايتمسوفوالسالمالحربحولالنهائيةالقرارات
ثنائيةالباردةالحربطبيعةتلككانت. وجودهإلثباتصغيرًادورًايلعبإنماعداهمامن

حاالتفىثانويًادورًاتلعبانالعامةواألمانةالمتحدةاألممأنبوضوحوظهر. القطب
تصفيةقضيةبتولىالمتحدةلألممالعظميانالدولتانسمحتبينما. الكبرىالطوارئ

حقيقةولكن. األمنيةمصالحهاتمسالكانتطالماالتنمية، وغيرهااالستعمار، وقضايا
كانعماتغيرقدالعالمأنتؤكداألدوارتلكمثلبلعبالمتحدةلألممالعاماألمينقيام
منالكثيرفىالرئيسىالدورالعاماألمينأعطىفقد. 1870أو1914عامعليه

العامةاألمانةالكبرى، أعطيتالدولبينالخالفاتأثناءوحتى. الصغيرةالصراعات
أوالنزاعاتحلعنللبحثالتعاونفىالراغبةأوالمعاونةالمؤسسةدورالمتحدةلألمم
.األطرافمختلفبينالرسائلينقلالذىاألمينالرسولدور

تلعبالالتىالعامةاألمانةبأهمية – ترددبعد – تدريجيًاعترفتاالتىالدولعددزداداو
فرانك: األستاذانعبروقد. النزاعاتتسويةفىفعالبدورمتقوأساسيًا، ولكنهادورًا

FrankونولتNolteالعاموناألمناءشعر) الثمانينياتمنتصفوبحلول: "(بدقةذلكعن
مالهالدولىللنظامالدنياالحدوديعتبرونهماعلىللحفاظمسئوليتهمعلىالعملبأن

المؤسساتتلعبهالذى، والدوردورهمبينحدودوضعفىالنجاححققوا، وقديبرره
منالمزيدتثيرأنالعامةالجمعيةتستطيع... األعضاءالدولمنالمفوضةالسياسية
األعضاءمنإجماعهناككانإذابحزميتصرفأناألمنمجلس، ويستطيعالضجيج
يقعالذىالحقيقىالعالمعلىمقبولتأثيرمنالمتحدةاألممبهتحظىماولكن. الدائمين
37".العاماألمينبهايقومالتىاألعمالإلى – األولىبالدرجة – مردهمقرهاخارج

التى" الحميدةالمساعى "منعشرسبعةعنيقلالمالوصفذلكبعدالمؤلفانويمضى
،األمنمجلسمنمخوًالبعضها، كانالتسعينياتوأوائلالثمانينياتفىالعاماألمينبذلها

أنالواضحومن. العاماألمينمنبمبادرةتمالعامة، وبعضهاالجمعيةمناآلخروبعضها
أىضدوموسكوواشنطنبينالشكوكتقليلعلىكثيرًاساعدتالباردةالحربنهاية

نافعةأداةالعاماألمينفىتريانالدولية، وجعلتهماالشئونفىدورًايلعبثالثطرف
الدراسةوتحتوىUnited Nations: Divided Worldفىشورةنالممقالتهمامن148صمنمأخوذاإلقتباس37

.العشرينالقرنمنوالتسعينياتالثمانينياتفىالعاماألمينبذلهاالتىالمختلفة" الحميدةللمساعى "عرضعلى
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خاصممثلأومبعوثختيارابالعاماألمينيقومماوكثيرًا. الصعبةالمشكالتلحل
توترًايشهدالذىاإلقليمفى" الحميدةالمساعى "المعنية، باذًالاألطرافبينبالتنقليكلفه

مثلالحجممحدودةطبيعةذاتالقضاياهذهبعض. جينيفمثلمحايدةمنطقةفىأو
فىالذريةالتجاربحولوفرنسانيوزيلندابينأووفنزويالجويانابينالحدودىالنزاع
الحفاظإلىبالنسبةاألهميةمنكبيرةدرجةعلىاآلخربعضهاالهادى، ولكنالمحيط

إلىوالتوصلكمبوديافىنتخاباتالاعلىاإلشرافمثلالدولىواألمنالسالمعلى
مثًال – تمامًا، فلننظرناجحةالمهامهذهكلتكنولم. الوسطىأمريكافىالسالمتفاقاتا

التى1993 – 1992فىالبوسنةفىالدماءلحقنوأوينفانسبذلهاالتىالجهودإلى– 
أنوالحق. اليومحتىالخالفموضعالصراعذلكعنالمسئوليةومازالت، بالفشلمنيت

إذا، أوالتفاوضعلىالحربالنزاعأطرافأحدفضلإذابالفشلتمنىالمحايدةالوساطة
.الحميدةالمساعىجهودبإعاقةالكبرىالدولإحدىقامت

العامةاألمانةبدورلحقتالتىبالتحوالتمكانكلفىالتقدميةالدوائروهكذا، رحبت
بالدرجةيعتمدالعاماألميننشاطفىالتوسعهذاالدولية، ولكنالشئونفىالمتحدةلألمم

منذ – الحدوثمتواترةالمتحدةاألمممهامأصبحتوقد. العظمىالقوىقبولعلىاألولى
نتهجاالباردة، بعدماالحربلجليدالتدريجىالذوبانبسببمنتظمةأصبحتثم – 1987

.الغربلهااستجابتحرريةسياساتجورباتشوفميخائيلالجديدالسوفييتىالزعيم
جورباتشوفأعلنالعامة، منذ، واألمانةاألمنالمتحدة، ومجلساألممذلكمنواستفادت

إطارفىرسالتها، وذلكأداءمنوتمكينهاالمتحدةاألمممعالتعاونتفضلبالدهأن
.بالدهفىاإلصالحيةخطتهدعمبهاأرادالتىالتوفيقيةسياسته

ذاتاألمنمجلسفىالكبرىالدولموقففىالتحولعلىترتبتالتىالنتائجوكذلك
اآلخرتلوموضوعفىمعًاالعضويةدائمةالخمسالدولعملتفقد. 38ثورىطابع

زدادتا، ولكنالميثاقحددهاالتىالمهامبذلكفاستعادوا. قبلمنتحدثلمبطريقة
قامحقًا. السالمحفظأعمالمنبالكثيرللقياموفوضوهاالعامةاألمانةمنمطالبهم

:دراستهفى1987بعدالباردةالحربإنفراجنتائجحلل38
Brian Urquhart, "The UN and International Security After the Cold War" in Roberts and
kingsbury (eds.), United Nations Divided World.
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األمنمجلسقراراتعلىآخرإلىحينمنالتصويتعنمتناعالباالصينىالمندوب
للدولالداخليةالشئونفىالتدخلشأنهمنقراربأىتقبلالبالدهأنمنمحذرًا

بينهافيماتفقتاالكبرىالدولأنويالحظ. (فيتووليستحذيرمجردولكنهاألعضاء
الدائميناألعضاءإسرافبشأن27المادةألحكاميخضعالتصويتعلىمتناعالاأنعلى
بالتصويتيكتفلمالسوفييتىاإلتحادأنبالمالحظةوجدير). الفيتوحقاستخدامفى

المنازعاتتسويةعلىللمساعدةدبلوماسىدورلعبفىرغب، بلفحسباإليجابى
األمنلمجلسقرارنجحوقد. الباردةالحربإطارمنالثالثالعالماإلقليمية، وإخراج

"الحميدةالمساعى "لبذلالعاماألمينمهمةدفعفىالعضويةدائمةالخمسالدولبإتفاق
التالىالعامفىالعاماألمينوأجرى. 1988عاماإليرانية – العراقيةالحربإنهاءفى

تلكفىموسكووجهماءعلىوحافظأفغانستانمنالسوفييتىنسحابالابشأنمفاوضات
ذلكتم، وقداالستقاللزامبياأنجوال، ونالتمنكوبانسحبتانفسهاالفترةوفى. العملية
الرئيسيتحدثأنالنادرةالمفاجآتمنوكان. األمنمجلسجانبمندقيقةبمراقبة
حدثماجديد"، وكانعالمىنظام "عن – عندئذ– George W. H. Bushبوشجورج
.طويًاليدملم – لألسف – ، ولكنبذلكيوحى

فىالكويتعلىالعراقىالعدوان، وهىالحسبانفىتكنلمأخرىمفاجأةحدثتثم
هجومهيشنجعلتهخاطئةبحساباتقامحسينصدامأن، وواضح1990أغسطس
فىاألمريكى، والتفوقاألمريكىالموقفتقديرفىأخطأ، فقدالكويتعلىالمباغت

ماأكبرولعل. الدولىالعاموالرأىالعربية، الدولالعسكرية، ومواقفالتكنولوجيا
حالةمعللتعاملاألمنلمجلسالفرصةإعطائههوأخطاءمنحسينصدامرتكبا

األممميثاقمنالسابعللفصلتطبيقًاالعسكرىبالعملقرارتخاذاتستوجبتقليدية
أدق، بصورة1945 – 1944فىالميثاقصناعتوقعهلمامثاليًانموذجًانجدهنا. المتحدة

أىيكنالفيتو، فلمحقيمتلكدائمعضوغيابعلىاألمريعتمدالكورية، فلماألزمةمن
كان، فقداألمنمجلسقرارتعطيلفىمصلحةلهالدائمينالخمسةاألعضاءمن

حاجة، وفىالسوفييتىاإلتحادتحولاستهدفتالتىباإلصالحاتمشغوًالجورباتشوف
المتحدةباألممعضوعدوانحالةفىالفيتولتستخدمالصينتكن، ولمالغربصداقةإلى
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إلىأضف. المتحدةالوالياتتؤيدانوفرنسابريطانيامنكلآخر، وكانتعضوعلى
نتهاكافىمعروفسجل، ولديهقليمالافىالكثيرينعداوةكسبحسينصدام، أنذلك

فىولكنالراينأراضىأزمةأوالحبشيةللحربجديدنموذجاآلنلدينا. اإلنسانحقوق
إدعاءإلىالمتحدةللوالياتنقدهمفىذهبواالذينأولئكحتى. العاجزةاألممعصبةغياب

عسكرىبعملالقيامفىاألنانيةودوافعهاالخاصةأطماعهالهاكانالحكومةتلكأن
إنفاقهاأناألوسط، وإلثباتالشرقفىمصالحهاوتدعيمالبترولمصادرعلىللسيطرة

ضدالحرببأنسلمواالنقادأولئك، حتىيبررهمالهكانالثمانينياتفىالعسكرى
.الدولىالقانوننظروجهةمنيبررهامالهاالعراق

، وعلىنفسهاليومظهربعدالعراقىالغزوأداناألمنمجلسأنالمدهش، منولكن
قتصادية، ثمالاالعقوباتفرضبشأنقرارًاعشرأحدالمجلسشهور، أصدربضعةمدى

يتبعلمالقراراتتلكتطبيقأنالمؤكدومن. القوةاستخدامالبحرى، وأخيرًاالحصار
والصينروسياالعسكرية، وأيدتاألركانللجنةدورهناكيكن، فلمالميثاقنص

قادتهفعليًاتحالفًاكانتالعراقعلىالحملةأنبتنفيذها، كماتلتزمأندونالعقوبات
نجاحيؤدلم، كماالتحالفقوةمناألكبرالجانبنيرانهاقوةمثلتالتىالمتحدةالواليات
وضععلىالحكوماتموافقةمثلدائمةأمنيةإجراءاتإقرارإلىالعسكريةالعمليات

فىالمتحدةاألمممطالبلتلبية) 43المادةنص (استعدادحالةفىالعسكريةقواتها
يؤدىسوفالمستقبلفىعراقيةأزمةأىقيامأنيضمنماهناكيكنلمولذلك. المنطقة

.1991 – 1990فىحدثتالتىلتلكمطابقةاستجابةإلى

يكنفلم. 1982عامفوكالندحربفىالدوليةاألزمةهذهمثللمعالجةسابقةوهناك
لمالمتعاونةوأمريكاالحائرةفرنساأن، كماالصراعذلكفىمصلحةالصينأولروسيا
الأناألعضاءالدولفضلتوقد. األرجنتينىالعدوانعلىبالردبريطانياقيامعلىتحتج
قيامها،ظروفإطارفىأزمةكلتعالجوأن – اإلختياربيدهاكانإذا – بشئنفسهاتقيد

.بهاالعضويةدائمةالدولهتماماومدى

النزعةأصحابنظرفىاإلرادةضعيفةتبدوالبراجماتيةالسياسةأنمنالرغمعلى
دائمةالخمسالدولبينالتضامنكانفقد. الحكمةإلىطريقًاإتباعهاكانالدولية، ربما
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المستقبلفىأزمةوقعتفإذا. الباردةالحربإنتهاءبعدحتىدائمًاهشَاالعضوية
، فإنقراراتمنبشأنهايتخذمالتعطيلالفيتواستخدامالخمسالدولإحدىباستطاعة

منمنخفضمستوىعنداألزمةكانتفإذا. قليًالإاليعملأنيستطيعالاألمنمجلس
األزمةلمكانالجغرافىالموقعويلعب. مواجهتهاكيفيةيقررأنالمجلس، استطاعالنزاع
.الكبرىالدولنطاقعنبعدهاأوقربها، ومدىالدولىالقانونتحريكفىكبيرًادورًا
مثلالكبرىاإلقليميةالقوىالعضوية، أودائمةالدولمندولةتوجد، الشئكلوقبل
نقلإمكانات، تملكاألمنبمجلسالدائمةالعضويةإلىتتطلعاناللتانالبرازيلأوالهند

، فالوالياتبنجاحهناكالحرائقإطفاءعلىالقدرةأوالعالممناآلخرالطرفإلىالقوات
أنهالعضويةدائمةالدولتجدثمومن. ذلكعلىالقدرةتملكالتىهىوحدهاالمتحدة
بالقوة،السالملفرضالنطاقواسعةطموحةسياسةإتباععلىاإلصرارالحكمةمنليس

حربعنعبارةالصراعكانفإذا. بعيدةمناطقفىكبيرةصراعاتوقوعحالةفى
يمكن، عندئذالسالمحولللتفاوضدبلوماسيتهاالمتحدةاألمماستخداميمكنصغيرةأهلية
األمملتوريطداعىدورًا، والتلعبأنالسالمحفظقواتمنالزرقاءالخوذاتلذوى

.مقدمًاعملأىفىالمتحدة

 –شكدون – العراقضدالموجهةالعمليةالمحاذير، كانتهذهعنالنظروبغض
مجلسصورةأجلاألمريكان)، منعيونفىوخاصة (األمنمجلسحققهإنتصارًا

يقلل، ولمالدولىالقانونالمتحدة، ولقواعداألممميثاقوضعوالمنوإنتصارًا، ذاتهاألمن
نتصارالاهذاكانفإذا. الزمانمنآخرلعقدالحكمفىحسينصداماستمرارذلكمن

األممدبلوماسيوتطلع، ربماالتسعينياتفىبالقوةالسالموفرضالسالملحفظنهاية
الحالةهذهكادتماولكن. الرضىمنكبيربقدرالقرننهايةإلىومؤيدوهاالمتحدة
اإلنتهاء، حتىعلىتشرفلألمورمواجهتهوطرقاألمنمجلسعنالمعبرةالتقليدية
الجذور، وطرحتحتىالمتحدةاألممصعوبة، هزتجديدة، أكثرمختلفةتحدياتبرزت
الميثاقتضمنهاالتىاألهدافتنفيذعلىالدوليةالمنظمةقدرةمدىحولكبيرًاتساؤًال

.البشريةلصالح
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والدينيةالعرقيةاألهلية، والصراعاتالحروبنفجاراصورةفىالتحدياتهذهجاءت
اإلنسانيةالطارئةالسلطة، والحاالتنهيارا، واإلنسانحقوقلمبادئالواسعةوالتجاوزات

الصراعاتبتلكالخاصةالعملياتمطالبنناقشوسوفالتسعينياتأوائلفىحدثتالتى
، وماالتالىالفصلفىبالتفصيلالسالمحفظعلىوقدراتهاالمتحدةاألممعلىوقعتالتى
لألممالعامةواألمانةاألمنمجلسإلىبالنسبةالصراعاتهذهتعنيهكانتمااآلنيهمنا

مقارنةالبساطةغايةفىكانتالعراقأزمةأناألمنمجلسأعضاءشعرلقد. المتحدة
، ووسط، والصومالوهاييتىيوغوسالفيا، فىالمستمرةالمآسىعنوعرفوهسمعوهبما

.أخرىمواقعأفريقيا، والقوقاز، وعدة

األمملنظامخطيرًاتهديدًاتشكلالتسعينياتفىالمتعددةاألزماتتلككانتترى، لماذا
مناطقفىجتماعيةالاالبنيةنهياراوالداخليةالفوضىمنالنوعهذاالمتحدة ؟ أوًال، ألن

لقد. مطلقًاالمتحدةاألممميثاقنصوصفى – ببساطة – يرد، لموالصومالهاييتىمثل
علىالمتحدةاألممساعدت1960فىالكونغوأزماتمثلسابقةأزماتطبعًاهناككانت

علىحكومةهناكتكنلمألنهبهانتفاعالايسهللم، ولكنالعملفىبهاتسترشدأن
.معهاالعملالمتحدةاألمموكاالتتستطيعاإلطالق

فىالعونلتقديمالمتحدةاألممتلقتهاالتىوالمناشداتالطلباتمنالعديدهناكثانيًا، كانت
جيدًاعملهيمكنماوتقريرجيدًاأزمةكلفهمالصعبمنوكان. القصربالغوقت

ملحةقضايايواجهاألمنومجلسعاجلةقراراتتخاذاالمستحيلمنكانبشأنها، كما
.األخرىتلووكوسوفو، الواحدة، وهاييتى، ورواندا، وموزمبيقكمبوديا، فىضاغطة

التىالبشرآالفصرخاتحدتهامنيزيدكانماعملعلىاإلقدامإلىالحاجةأنريغ
مجلسيتعاملأناستطاعلووحتى. مأساويةبصورةيوميًاالدوليةاإلعالموسائلنقلتها
مافهوجميعًامعهايتعاملأنالكفاءة، أمابالغةمنظمةلكانالحاالتتلكربعمعاألمن

،البرلمانيونمنهتوقعهما، وهوبعملهالميثاقيلزمهكانماذلكولكن. بهلهقبلال
.المجتمعاتكلفى، والنشطاءوالناخبون

مجلسكان. كافيةغيرالعديدةلتزاماتهاباألمنمجلسلقيامالالزمةالمواردثالثًا، كانت
.الباردةالحربزمنصداماتختفتابعدماالتامالتعاونمنإطارفىيوميًايعملاألمن
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المضادةللتحركاتروسيارتياحاعدممثل (لمامًاإالالفيتواستخدامحتمالايظهرولم
لهيكنلمالعضويةدائمةالخمسالدولمنأحدًاأنالتسعينيات)، كماأوائلفىللصرب

جديدةبعمليةالقيامإلىالتوصلوكان. الكوارثأكبرفيهاوقعتالتىأفريقياتجاهدوافع
بعدالسالمحفظوقواتالمعوناتتصلكانتماطويًال، وغالبًاوقتًايتطلبالمتحدةلألمم

الدولبينالتوترمنالقليلسببتالقراراتمعظم، ولكنالمعنىبالبلدالدماريحيقأن
عسكريةأركانلجنةوجودلعدمنظرًاالصفرمنعملكليبدأأنالبدكان. الكبرى

كان. دائماستعدادحالةفىاألعضاءللدولقواتوجودالكفاءة، وعدممندرجةعلى
مكانفىجديدةبعمليةالقيامالمتحدةاألمميفوضأناألمنمجلسعلىالميسورمن

حامًالاألعضاءبالدوليطوفأنالحظسئالعاماألمينعلىكان، ولكنالعالممنمعين
، وتسهيالتاإلداريينالشرطة، والموظفينالجنود، وقواتتقديممنهم، طالبًايدهفىقبعته
تقومقواتلتقديماستعدادعلىالدولبعضكانت. الغذائية، والموادواإلمداداتالنقل

بينللوقوفقواتهاإرسالتقبلالأفريقيا، ولكنهاوسطفىالغذائيةالموادبتوزيع
،السالمحفظقواتفىالمشاركةتقبلقدالدولبعض. البوسنةفىوالكرواتالصرب

مشاركةتتطلبمهمةكلكانت. بالقوةالسالمفرضقواتفىشتراكالاتقبلالولكنها
ماليةمساعداتإلىالقدرة، ويحتاجلديهتتوفرال، معظمهاالدولمنمختلفةمجموعة

بينالواسعةالفجوةهذهأنشكوال. المطلوببالعملالقياميستطيعحتىوعسكرية
ينتقدونمنحجج، ودعمتاألمنمجلسبسمعةاإلضرارإلىأدتوالتنفيذالوعود
.المتحدةاألممنشاطفىالتوسع

عنمستقلةكانتالسالمحفظالتكلفة، وميزانيةباهظةاألنشطةتلكوأخيرًا، كانت
العاديةالتشغيلتكاليفبتحملالدولكلإلزامالصعبمنالمتحدة، وكاناألممميزانية
عمليةكلعلىلإلنفاقالضروريةعتماداتإلاعلىالحصولكانالدولية، ولذلكللمنظمة

السالمحفظتكاليفبلغت1993عاموفى. كبيرًاتحديًايمثلالسالمعلىللمحافظةجديدة
ووقعت. كلهاالمتحدةلألممالسنويةالميزانيةأمثالثالثةأوضعف – مرةألول– 

روسيافيهتحملت (العضويةدائمةالخمسالدولكاهلعلىاإلضافيةالماليةاألعباء
تحظىالالتىالفقيرةالدولقدمتهممااألكبرالجانبقدمتالتى) األقلالنصيبوالصين
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فىالعملياتتقررالتىهىالخمسالدولأنالدائمة، وخاصةالعضويةمتيازاتاب
فىاليمينصعودعلى، وترتبتعقدتأنلبثتمااألمورأنغير. األولالمحل

المساهمةحولجديدمنبالتفاوضالكونجرسمطالبة1994عاماألمريكىالكونجرس
نظروجهاتكانتومهما%). 28نحوعندئذوكانت (السالمحفظميزانيةفىاألمريكية

الذينالسياسيين، ولكنالمالىمنطقهالهاكانالمسألةالمطالبة، فإنهذهحولالمعاصرين
تحاولالعامةاألمانةالدولية، وتركتالمنظمةعلىغضبهمجامصبوابذلكطالبوا
بهذاضيقهاعناألعضاءالدولمنالكثيربصعوبة، وعبرتالماليةاألوضاعمعالجة

.األمريكىالكونجرسجانبمنالسيئالتصرف

وكان. 39التسعينياتمنتصففىماليةضائقةبالمتحدةاألمممعاناةكلهذلكعلىوترتب
ولكن. بعدفيماتفصيًالعليهاسنأتىاألزمةهذهخاللتحققتالتىالنجاحاتبعضهناك

فالذين. لنفسهاسببتهالذىاإلنهاكمنعانتقد1996و1995فىكانتالدوليةالمنظمة
، أصبحواالسالمحفظمهامفىساهمواالسعيد، الذين" اإلداراتئتالفا "فىشاركوا
يمولونكانوا، إذسنواتبضعبعدبهملحقالذىالمالىاإلرهاقمنبالشكوىيجأرون
جديدة،أزمةعنتنشأعمليةكلبتمويلمطالبتهمعن، فضًالالعملياتتلكتكاليفجميع

تؤدولم. األعباءبتلكذرعًايضيقونالدوليةللمنظمةوالءاألعضاءالدولأكثرجعلمما
بوروندى، – ورواندا، الصومالفىالتسعينياتمنتصففىحدثتالتىالثالثالكوارث
تساؤالتطرحإلىأدت، بلفحسبالمتحدةاألممكفاءةحولالغبارإثارةإلىوالبوسنة

يتبعهالذىالعملدليلوالعدالة، ترى، مالتزاماتالباالوطنية، والوفاءالسيادةحولخبيثة
ذلك ؟ ألمتعالجالتىالمبادئالميثاقيقدماألعضاء، والالدولتنهارعندمااألمنمجلس
منتوقع، ثمالتدخالتمنالكبيرالعددبهذاالقيامقررعندماحدودهالمجلسيتجاوز
تستجيبأنالقراراتتلكصنعفىتشتركلمالتىبالمجلساألعضاءغيرالدول

شاركتكالهنددولةكانتالعون ؟ وإذالتقديمالعاماألمينجانبمنالمتكررةللمناشدات
لهايسمحالفلماذبالقوة،وفرضهالسالملحفظالمتحدةاألممجهودفىغيرهامنأكثر

األمن ؟بمجلسدائممقعدعلىبالحصول
نطباعاتهاوالتسعيناتنهايةحتىمنتصفمنالمتحدةاألمممنهاعانتالتىوالكبواتالنضالقضاياغالىبطرسعالج39

)غرورمنفيهامارغم (القيمةمذكراتهفىحولهاالشخصية
B.B. Ghali, Unvanquished, A UN – U. S Saga (New York, 1999)
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لإلصالحمتزايدةدعواتهناك، كانتالخمسينعيدهامنالدوليةالمنظمةإقترابومع
موضوعنالهوماالمثارةالقضاياتنللمالحاميةالمناقشاتتلكبينومن. والتغيير
وجاءت. العملونظاموالصالحياتالتكوينحيثمنذاتهاألمنمجلسبإصالحالمطالبة

.استخدامهحقوحدهالهاالتىالخمسوالدولالفيتوموضوعىحولحدةالخالفاتأكثر

مرعلىكثيرًاتغيرتالتىالدوليةالمنظمةقيامعلىالقرننصفنقضىاقدكانولما
أناألهمية، وخاصةمنكبيرةدرجةعلىهياكلهافىالنظرإعادةكانت، فقدالسنين
أعداءألدمنكانتااللتانوألمانيافاليابان. تجاوزهاقدالزمنأنرأواالنقادمنالكثير

)،53المادةفى" المعاديةالدول "بإسمالميثاقإليهماوأشار (قرننصفقبلالحلفاء
األممميزانيةفىالمساهمينكبارقائمةفىوالثالثالثانىالمركزينتحتالناآلنأصبحتا

ولكن. األمنمجلسفىدائمينمقعدينعلىالحصولحقهمامنأنالمتحدة، وتشعران
النامية، وخاصةالدولمنجاءتالمتحدةلألممالحالىالوضعمنالرئيسيةالشكاوى
الخمسالدولاستمرارلهمبدافقد. والمكسيكوالبرازيلالهندمثلمنهاالكبرى

التاريخية،المفارقةضروبمنضربًاخاصةمتيازاتابالتمتعفى1945عامالمنتصرة
إثارةأقلذلكوكان. وفرنسابريطانيامنلكلالدوليةالمكانةتدنىعتبارالافىأخذناإذا

.األعمالمنالكثيرأداءعلىاألمنمجلسقدراتالباردةالحربجمدتعندمالإلزعاج
بالنشاط، تصبحالحافلةالتسعينياتبعدمامرحلةإلىالمتحدةاألممتحركتأنبعدولكن
أن، وخاصةعليهالسكوتيمكنالالذىبالقدرمتخلفةالدوليةللمنظمةالحاليةالبنية
ماعدا، فيماالجنوببالدطالت) التدخلعدمأو (بالتدخلاألمنمجلسقراراتمعظم

وكانت. السوفييتىلإلتحادتابعةكانتالتىالبالدفىتمتالتى، والعملياتبالبلقانتصلا
،النامىالعالموألمانيا، واستثناءاليابانمثلاألمنمجلسإلىغنيةدولإضافةفكرة
تغييرًااألوضاعتغييريتملمفإذا. وبرازيليانيودلهىنظروجهةمنتغتفرالإهانة

منالكثيرحتراما، ويفقدهاألمنمجلسسلطةإضعافإلىيؤدىسوفذلكجذريًا، فإن
.العالمدول

الفصلفىاألمنمجلسإصالحنناقشعندماسنرىتحديدًا ؟ كماالتغييريتمكيفولكن
منحتىكبيرةخالفاتبروزإلىالتغييراتمقترحاتكل، أدتالكتابهذامناألخير



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

85www.RaoufAbbas.org

المنظمةبنيةتغييريتمفحتى. الحالىالنظامتغييرإلىتتطلعالتىالناميةالدولبعض
جميعبهافائقة، تقبلبالغة، ومهارةحكمةإلىاألمر، يحتاجممكنوقتأقلفىالدولية

فىهيكلىإصالحتحقيقأن، كماذلكعليهيكونقدبماالتكهنالصعبومن. األطراف
فىفريدةالدوليةفالمنظمة. التسعينياتمنتصفأزمةظلفىمستحيًالكانالمتحدةاألمم

عتيقةجعلتهاظروفظلفىأقيمتأنهابها، غيرغيرهااستبداليمكنوالنوعها
تستطعولم. الزمانمنقرننصفبعدالدولىالنظاممركزتحتلتزالالولكنهاالطراز
40المجالهذافىشيئًاتفعلأنحديثًاالعامةالجمعيةشكلتهاالتىوتلكالخارجيةاللجان

الموائد"،تنظيف "ضرورةإلىالدوليةالمنظمةخارجمنجاءتالتىنتقاداتالاودعت
المتحدةالوالياتنصيبزيادةعلىعتراضالافىاألمريكىالكونجرسأعضاءواستمر

معانىحملالمصطلح، ولكناإلصالحعلىالدعواتوتصاعدت. المنظمةميزانيةفى
.الحكومية، واألفرادغيراألعضاء، والمنظماتالدولعندمختلفة

الدولمقاعدلزيادةالمتواضعةالمقترحات، حتىلذلكمناسبًاالوقتيكنختصار، لماوب
إلىالداعيةالفكرةصاغية، وكذلكآذانًاتجدلماألمنبمجلسالعضويةالدائمةغير

المتحدة،لألممدائمجيشإقامةعلىالداعيةالعسكرية، والفكرةاألركانلجنةإنعاش
األمريكىالكونجرسفىالجمهوريينمعارضةوحالت. األمنمجلسمنتعليماتهيتلقى
األممعملياتلتمويلتستخدمالدوليةالماليةالتحويالتعلىصغيرةضريبةإقراردون

.التسعينياتمنتصففىالدوليةللمنظمةالماليةالمشكلةلحلطرحاقتراحالمتحدة، وهو
وجعلهاالمتحدةاألمملتقويةطرحتالتىوالمشاريعاآلمال، أحبطتسنواتبضعوخالل

منالدرجةتلكعلىيكنلمذلكولعل. بالميثاقالواردةاألهدافمنقترابًااأكثر
المتحدةاألممميثاقتغييركانفقد. عندئذالدوليةالنزعةأصحابظنهاالتىالخطورة
مشغولةفيهكانتالذىالوقتذلكفىنهيارالواللتفككيعرضهاجذريًاتغييرًاونظامها

مالية، ومنأزمةمنمهمة، تعانى18عددهابلغالتىوفرضهالسالمحفظبمهام

40Roberts and Kingsbury (eds.), United Nations: Divided World
حصراًنقدمأنعليناالسهلمنوليساتيالتسعينأوائلفىلإلصالحإقترحتالتىالمختلفةلألفكارفصولهفىيتعرض
البحثفريقبهقامالذىالعملإلىهنانشير، ولكن1995عامالخمسينالعيدفىطرحتالتىبذلكالخاصةللكتابات

"The United Nations in its Second Half – Century "وكذلك:
"Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance" (New
York, 1995).
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لفرصةحاجةفىالمتحدةاألممكانتلقد. الكبرىالقوىمعظمبيننشبتالتىالخالفات
.الظروفتلكظلفىاألزمةحتواءاعلىتساعدها، وإلجراءاتاألنفاسلتقاطا

بطرسبطرسمنبدًالالعامةاألمانةKofi Annanآنانكوفىتولىمغزىيأتىوهنا
علىسياسيًاأقدركانآنانكوفىالمتحدة، ولكنلألمممخلصينالرجالنكان. غالى

الدولية، وأقلبالمنظمةللعاملينالمعنويةالروح، ورفعاألمريكانالساسةمعالتعامل
، وأناألمنمجلسمعبالتعاونالسالمحفظمهامبعضينهىأنفاستطاع. ندفاعًاا

فىأسلوبهأحرزهاالتىالنجاحاتوساعدت. الجديدةالمهامتجاهشديدبحذريتحرك
بعد – المثالسبيلعلى – الشرقيةتيموراستقاللتحقيقفىخطوةخطوةالتحرك

وتحسينوإجهاضهااألزماتاستشراففىتبعهااالتىالعمليةاإلجراءاتوأدت. 1999
وأصبح. كفاءةأكثرتبدوالمتحدةاألممجعل، إلىاألزماتنتهاءابعدالبناءإعادةعمليات
الفجوةتمامًايدركالعاماألمينكان. المتحدةلألممعداءأقلاألمريكىالسياسىالمزاج

للعونالمزاجيةالتقلباتأدركالمتاحة، كماومواردهالعالمحاجاتبينالمتسعةالخطيرة
اإلقناعأسلوبتبعا، بلبمطاردتهميقماألعضاء، فلممنثراءاألكثرالدولتقدمهالذى
التىالمزمنةالمشكالتإلىالميدانية، إضافةالمهاممنالعديدهناكتزالالكانت. معهم

الهندى، والصراعالفلسطينى – اإلسرائيلىالسالمعمليةمأزقمثلالحلعلىاستعصت
إلى، إضافةحسينصدامجانبمنالتهديداتكشمير، واستمرارحولالباكستانى– 

).وسيراليونالكونغو (أفريقيافىالمتكررةالمذابح

مزاجيةبحالةوالعشرينالحادىالقرنإلىاألمنمجلسأعضاءمعظموهكذا، دخل
صدىوجدتاألفكارتلكأنإفترضناجاذبيتها، إذاللتغييرالكبرىاألفكارحذرة، فقدت

وليس – العمليةالناحيةعلىمنصبًااإلهتمامكان. العضويةدائمةالخمسالدولعند
كامًالنصيبهاسدادبإقرارالكونجرسإلقناعاألمريكيةالحكومةجانبمن – النظرية

مثلقضايامعالجةحولاألمنمجلسداخلاآلراءإختلفتلقد. المتحدةاألممميزانيةفى
األممتعاملتوبينما. المجلسأداءعلىسلبًاذلكينعكسأندونالعراقأوفلسطين
وحدةعددًاأقلالصراعاتتلكاإلقليمية، كانتالصراعاتمنطويلةقائمةمعالمتحدة

اإلنتباهتوجيهفىآنانكوفىنجحوقد. التسعيناتمنتصففىشهدتهاالتىاألزماتمن
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تتبدلالتىالجهودبأنالتسليمإلىيتجهالعالمىالعامالرأىجعلأفريقيا، وفىنحو
تمتدأنيجبالحيوية، بلالمواردعلىتقتصرأاليجباألفريقيةالمجتمعاتلمساعدة

، وقطاعالحكومية، والكنائسغيروالمنظماتالمتحدةاألمممؤسساتبينالتعاونإلى
الواسعاإلطارهذافىالالعبينبينمنواحدمجرداألمنمجلسوكان. الدولىاألعمال
ماكانالدولىالمجتمع، ولكناألمنإلىتحتاجبلدلكلحيويًادورهكان، وإنالشامل
.والرخاءاألمنلتوفيرالكثيرإلىبحاجةزال

وجهعلىالعالموتحقق2001سبتمبر11حادثنسبيًا، وقعالهادئالجوهذاوسط
الدولبهقامتمايفوقألمنهالتهديدمنخطيرًامختلفًانوعًايواجهأنهمنالسرعة
علىتدلفظيعةنيويوركمدينةلهاتعرضتالتىالضربةكانتولما. قبلمنالعدوانية

لوقوعتحسبًاذاتهالمتحدةاألمممقرإخالءتم، فقدمماثلشئحدوثمنيسلملنأحدًاأن
فىمعًاتضامنهماتأكيدإلىالعامةوالجمعيةاألمنمجلستجهاأخرى، عندئذهجمات
.اإلرهابضدالنضال

القرنبدايةفىالمتعددةبأبعادهالدولىالنظام" القاعدة "هجومتلتالتىاألعمالوشغلت
نفسها، فقدالدوليةالمنظمةطرفمناألعمالتلكمنالكثيريكنولم. والعشرينالحادى

المركزية،المصارفبينكبيرتعاونحدثفقد. كلهالدولىبالمجتمعيتعلقاألمركان
منمباشرلطلباستجابةالعالمأرجاءمختلففىالمخابراتالشرطة، وأجهزةوهيئات

.المحليةخالياهاعلىاإلرهابية، والقبضبالمنظماتالخاصةاألرصدةلتجميدواشنطون
أساليبتتبعالتىالثوريةالحركاتأراضيها، أوفىاإلرهابتحاربالتىالدولوأدركت

أيضًاأنتجتاإلرهابلتحدياتاالستجاباتهذهولكنمشتركةهمومًالديهاإرهابية، أن
تلكعلىنفسهافرضتالمتحدة، وتحدياتاألممعلىطرحتالتىالتساؤالتمنالمزيد
الدوليةالمنظمةأعادتفإذا. إليهااإلشارةسبقتالتىالعالميةللمشكالتالكليةالنظرة

يمثلما – وجدحيثمااإلرهابضدالحربعلىالتركيزأجلمنجهودهاتنظيماآلن
األعضاءالدولمندولةكلتبررفقد – الميثاقعليهانصالتىالصالحياتإلىإضافة
اإلنفصالية، علىالتوجهاتذاتاإلثنيةالجماعاتمثلبالدهافىالمعارضينلكلسحقها

الدولىالنظامالظاهرة، فإنأبعادهإلىنظرنافإذا. اإلرهابعلىالحربقبيلمنأنه
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العدوانيةواألعمالالتجاوزاتمعالتعاملفىبالغةصعوبةيجدسوفاإلنسانلحقوق
األعمالحولالمتحدةاألممأنصارالقلقنتاباكما. اإلنسانلحقوقنتهاكًااتشكلالتى

التاليةالشهورفىوقعتالتىأفغانستانفىوالقاعدةطالبانضدوجهتالتىالعسكرية
ماوهو – خالصةأمريكيةعسكريةعمليةالحملةتلكفىالجميعورأى. سبتمبرلهجمات
أواألولىالعالميةالحربعنوضوحًاتقلال – تأكيدهعلىاألبيضالبيتحرص
أمريكاواستخدامالدولبعضجانبمنالبسيطةالمساهماتتستطعالكورية، ولمالحرب

عمليةكانتالحملةتلكأنحقيقةتخفىاإلرهاب"، أنضدالدولىالتحالف "لمصطلح
غالبية، كانت1950عامومنذ. األمريكىالرئيسألوامرتنفيذًاالبنتاجونيديرهاأخرى

،فيتنام (اإلطالقوجهعلىاألمنمجلسمنبتفويضتتمالاألمريكيةالعسكريةاألعمال
ليسأنهاألمنمجلسيرىعندما" بالوكالة "عسكريةعملياتالوسطى)، أووأمريكا

فالدول). مقديشيو، أفغانستان، األولىالخليجكوريا، حرب (بهاالقياميعوقماهناك
لمالدوليةالنزعةأصحاباللبراليينورغباتها، ولكنتطلعاتهالهاكائناتعادةالكبرى
المتحدةاألممتصبح، أنوالعشرينالحادىالقرنفجرفىالسرورعلىيبعثمايجدوا
علىيصدقالمطاطمنخاتم، مجردالدولىوالسالماألمنعلىللحفاظأقيمتالتى

المتحدةالوالياتأنلقوتها، وخاصةاستعراضًا، واألكثرالعالمفىاألعظمالدولةأعمال
.ضدهاالمحتملالتحركبهدفالشروأنظمةالمارقةالدولضمتطويلةقائمةأعدت

األبيضالبيتتخذاواحد، عندماعامبعدالليبراليينساورتالتىالمخاوفتلكوتحققت
فى، عليه" النفسعنالدفاع "صفةخلعالصعبمنكانالذى، حسينصدامإسقاطقرار

حولاألمنمجلسشهدهاالتىالمعاركوأبرزت. الميثاقمن51المادةلمطمحاولة
كيفيةحولالمتحدةالوالياتواجهتالتى)، المشكلة2003 – 2002 (العراقعلىالحرب
ومختلفوألمانيافرنسافىأمريكاعارضواللذينذلكبدافقد. الدولىالنظاممعالتوافق
أناإلنسانبرلمانيستطيعكيف. ذاتهاإلرهابعنحجمًاتقلال، مشكلةالعالمأنحاء

العالمدولتنفقهمايعادلما2003عامالعسكرىإنفاقهابلغدولةمواجهةفىيتصرف
قدالعضويةدائمةالخمسالدولمتيازاتاحولالتقليدىالجدلأنالغريبمجتمعة ؟ ومن

أوحدكقطبالفريدأمريكاوضعحولالدولىالصعيدعلىداركثيفستارخلفختفىا
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أنالمتحدةالوالياتاستطاعتعندما1945العامقدمقديمالتحدىهذا. الدولىالنظامفى
فىيومئذراغبةكانتاألمريكيةالسياسيةالقيادةعندئذ، ولكنالعالمىاإلنتاجنصفتنتج
أداءفىالجمودأثبتوقد. الدولىالنظامإصالحعلىآمالها، وعلقتبالعملاإلنفرادعدم

تالشتتعددى، قدإطارفىالعملفىالرغبةتلكأنالزمانمنقرنبعداألمنمجلس
تمامًاتفعلأنتستطيعالمتحدةالوالياتحكومةأنبينكما. كلهاوأمريكاواشنطونفى
.الكونجرستأييدلقيتإذاتشاءما

تبدوالالعراقغزوحولاألمنمجلسفىالداخليةالمنازعاتأخرى، كانتناحيةومن
فقد. للدهشةمثارًاتكنلمثم، ومنالعشرينالقرنمنالستينياتصداماتعنغريبة

تكونأنأمريكاتقبللمماالفيتواستخدامفىبحقها – أخرىمرة – فرنساتمسكت
تتذرعلمأمريكاولكن. األمنلمجلسالتاماإلشرافتحتالعراقضدالمقترحةالحملة

قدمًاالمضىسابقة، وقررتقرارعشرسبعةمنأفلتحسينصدامأنبالصبر، وخاصة
باريسمنكلفىعتراضاتالالهجةوكانت. المجلسمنتفويضدونالعراقغزوفى

أثبتالنظامإنالقوليمكنولكن. اإلسفافعليها، غلباألسفإلىتدعووواشنطون
بليرتونىرحالتوأعادت. ختالفالادائمةالفيتوحقصاحبةالدولكانت، طالمافعاليته

بينللتوفيقمحاولةفىوذهابًاجيئةاألطلنطىعبر – البريطانىالوزراءرئيس– 
،1945 – 1943فىالمماثلةالبريطانيةالسياساتاألذهانالمتنازعة، إلىاألطراف

قيامدونيحولأنبليرتونىحاول، فقدفيتنامالكوبية، وحربالصواريخأزمةوخالل
األممأنعندئذعتقدامنأخطأوقد. الدولىالنظامدعائمبتقويضالمتحدةالواليات
التى) الوصالت (إحدىفىماسبحدوثيكونماأشبهكانحدث، فمافشلتقدالمتحدة

منالكثيرأصابالذىالغضبشأنمننقللأنيجبوال. 1945نظامعليهاقام
أنيجبالكما. معهميتضامنسوفكلهالعالمأنفترضوااعندما – عندئذ – األمريكان
الحكوماتمنوالعديدالمتحدةاألمممؤيدىأصابالذىالشديدالوجومعننتغاضى
قدمماخشيتهمعن، وعبرواتتفاقماألمنمجلسداخلالخالفاتشاهدواعندمااألخرى

المتحدةاألممأننتذكرأنوأخيرًا، يجب. البعيدالمدىعلىنتائجمنذلكعنهيسفر
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علىطرفكلتشجع – وغيرهماألمريكان – بهاوالحكوماتالشعوبثقةعلىتعتمد
.وحدهاألموريحلأن

.التعقيدبالغةأجندةمع، يتعاملالطرقمفرقفىحائرًايجلساألمنمجلسجعلذلككل
المدىطويلةأمنيةومهامقضايامعيتعاملأنالمجلسعلىأشرنا، كانأنسبقوكما
مراقبةفىطرفًاوأصبح. آسيا، والبلقاناألوسط، وجنوبالشرقمنأخرىأماكنفى

بناءوإعادةالتعميرإعادة، وعمليةالوسطىآسيافىاالستطالعوأعمالالعامةنتخاباتالا
أفريقيا،ووسطغربفىكثيرةتحديات، حدثتذلكإلىوإضافة. أفغانستانفىالدولة

فىاألقوىالعضوأن، غيرالمهاممنطويلةقائمةتلككانت. السودانإلىمتدتاو
والحملةاإلرهابضدللحربدائمًااألولويةتكونأنعلىأصر) أمريكا (المجلس

أساسعلىالمتحدةاألمممعتعاونهاواشنطونقصرت، وإالالعراقعلىالعسكرية
الدولاستطاعتماالقائمة، إالمكوناتمنالكثيرالجمودأصابلذلك. محضختيارىا

بعضكادتوقد. الميثاقضوءعلىمعهتتعاملأنالعاماألمينأوالمجلسباألعضاء
الصدامذلككانسواءاآلخرينمعصدامفىتتسببأنإجراءاتتخاذاإلىالدعوات

باألعمالهتمامالاتزايدمثلاألنظارالموارد، وجذبعلىالصراععنناتجًاأوفعليًا
وأخيرًا. القاعدةخالياقتناصاعمليةعلىغطتالتىالسودانفىاإلنسانلحقوقالمنافية

تسربتأخرى، عندمابطريقةويضعفهاالدوليةالمنظمةعلىليخيمالعراقشبحجاء
مجلسمنبقرارتتمكانتالتىالغذاء"، مقابلالنفط "صفقاتصاحبالذىالفسادتفاصيل
.األمن

عاماألولجتماعهااألمنمجلسعقدعندماعنهتمامًامختلفًاعندئذالعالمأصبحلقد
، ما1966فىالمجلسعضويةتتناوبالتىالدولمقاعدعددزيادةعداوفيما. 1946
.الدائميناألعضاءمتيازاتاحيث، ومنالشكلحيثمنحالهعلىالمجلسزال

مسألةاألعضاءوباقىالعضويةدائمةالخمسالدولبينالنسبةبضبطالمطالبةومازالت
بينالمفاوضاتفىالفيتوبحقالمتمتعةالدولعددزيادةمسألةالحساسية، وكذلكبالغة

الدوليةللمنظمةالستينالعيدحتفاالتاخاللجرتالتىالبعضوبعضهاالحكومات
مجلسأنالجميعأدركوقد. جانبًاأزيحتأنلبثتماولكنها) 2005وخريفصيف(
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ينظرها، بماالتىللقضاياتناوله، وفىعملهفىتبعهااالتىالطرقمنغيرقداألمن
لهاتعرضالتىالتحدياتمواجهةمنعامًاستينبعداألساسية، وذلكبنيتهيتجاوز
مماثلةمؤسسةإلىبحاجةالعالمومازال. واإلخفاقبالنجاححافل، وسجلالدولىالسالم
الداخليةالصراعات، وتهددهبالحروبالمنذرةالنزاعاتتسودهعالمفىاألمنلمجلس

علىأدوارلعبإلىتتطلعكبرىقوىوجودعنيفة، ومعصداماتإلىتتحولقدالتى
صالحةدائمًا، أداةزمنيًا، والمنقسمالمجمداألمنمجلسيعدهلولكن. الدولىالمسرح
يرونممنالقليلإالذلكيرىالعالم ؟ البالدلجميعالدولىواألمنالسالملتحقيق
لمأوذلكقبلناالكبير، سواءاللغزهذامعجميعًا، نعيشكلوعلى. أيضًاذلكإمكانية

يستطيعونالمتداعية، ولكنهماألمنلمجلسالحاليةالبنيةبأنيسلمون، الجميعنقبله
.لترميمهالمثلىالطريقةعلىاإلجماع

الثالثالفصل
الحروبوصناعةالسالمعلىالمحافظة

النار،إطالقوقفمناطقفىينتشرونالذينالزرقاءالخوذاتذوىالجنودصورةتظل
الصور، أبرزقتراعالامراكز، ويحرسونالنازحينالفالحينعلىالغذاءويوزعون
أمثلةوهناك – جيدًاعملهاالقواتتلكتمارسوعندما. المتحدةاألممحوللديناواألفكار

فقد. اإلنسانىالتقدمعلىشاهدًااإلنسانية، وتقومعنتعبيرأدقتمثل – لذلككثيرة
.القرونمرعلىكريهةأعمالمنبهقامتمارغمتقدمًاتحققأنالبشريةاستطاعت

والدنماركيينالسويديينالجنودأن – المثالسبيلعلى – نتذكرأنبناالجديرومن
منذأوروبافىالحرائقوإضرامالدماءسفكفىأمعنوا) وغيرهم (والفرنسيينواإليطاليين

إلىالكونغومنمكانكلإلىالسالمحفظكتائبيرسلوننجدهمحين، علىقرونأربعة
مجتمعكلباستطاعةليسأنهالمؤكدومن. المنصرمالقرننصفطوالاألوسطالشرق
تساهمالتىالدولمنكافعددهناك، ولكنالقواتأوالمساهماتهذهمثليقدمأناليوم
.1945بعدالدولىللمشهدمعلمًاذلكمن، لتجعلنتظامابالسالمحفظعملياتفى

، كماالسالمحفظإلىإشارةأىعلىيحتوىالالمتحدةاألممميثاقأنالغريبمنولكن
نموذجأمامهنافنحن. الجماعىالعملأشكالمنالشكلهذاإلىإشارةأىيقدمال
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التىاألصليةالقواعدواألفرادالحكوماتبهافسرتالتىالكيفيةفىوالتطورللمرونة
متكررةقصةإنها. الحسبانفىتكنلمملحةأحداثضوءعلىإبداعهامنكانت

واالستجابةاألمورتوقععنالعجزالفاشلة، قصةالكبرى، والحلولالكوارث: الحدوث
دونتحولالتىالشحيحة، والمواردالطموحفىالمفرطةاألفكارلها، قصةالمباشرة
تعملالدوليةالمؤسسةجعلكيفيةإلىالتوصلقصة – نفسهالوقتفى-ولكنها.تحقيقها

جانبإلىتقفأنمنأقل، فالذلكباستطاعتهايكنلم، فإذاالصراعاتدابرقطععلى
41.الشدةوقتالمجتمعات

األممميثاقعنالسالمحفظمهامعننعرفهاالتىالجهود، أوالسالمحفظغيابوأسباب
علىاإلبقاءبهتقصدالمصطلحكان1945عامففى. اآلنواضحةالمتحدة، أصبحت

.بعيدةمناطقفىأوالجواردولبينتقعقدالتىالتهديداتوضبطالدولبينالسالم
المفهوملهذاتكنلموبذلك. الحدودعلىعتداءاتالاوقفعلىالعملبهالمقصودوكان
، ربمالالستقاللالدولةمنجزءيسعىكأنذاتهاالدولةداخليحدثقدبماصلة

دينية)، (طائفيةأوعرقيةألسبابتقعالتىاألهليةالحروبخارجية، أوبقوةباالستعانة
يكنلماألعضاء، كماللدولالداخليةالشئونفىبالتدخلالمتحدةلألمممسموحًايكنفلم

ذلكوكان. الحاالتهذهمثلفىالمتحدةاألمملسلطةبالخضوعاألعضاءيلزمماهناك
فىدورًالعبذلكولعل). أراضيهافى (للشرأعماًالتمارسالتىللدولالحمايةيوفر
النقدإليهاوجهإذاالمتحدةاألمممنبعينهاكبرىدولنسحابامنالدولىالنظامإنقاذ
استمراريدهشنىالولذلك. أراضيهافىاإلنسانلحقوقالمنافيةممارساتهاعلى

تتدخلأنأوللجميعوالسالماألمنتوفرأنالدوليةالمنظمةباستطاعة، فليسالتوترات
.السيادةذاتالدولحدودداخلتتمأمورفى

األممميثاقوقعتدولةخمسينسوىهناكتكنلم1945عامفىأنهنتذكرأنويجب
والدول" األعداء "المهزومةالدولمنفكانتالعالمدولبقيةأما. عضويتهاونالتالمتحدة

:بكتابجاءماهوالموضوعلهذامقدمةأفضلأنوجدت41
P. F. Diehl, International Peace Keeping (London 1993).

:مؤلفهسمإيحملوالالمتحدةاألممأصدرتهالذىالهامالعملوكذلك. الدقةبالغةوالكونغوالسويسبمهامالخاصوتحليله
The Blue Helmets: A Review of United Nations Peace – Keeping (New York, 1990)

الهامةوالخرائطبالمعلوماتملئوهو



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

93www.RaoufAbbas.org

سويسرا)، وبالد (المحايدةشابههما)، والدولأسبانيا، أيرلندا، ما (حيادهافىالمشكوك
والمحيطوآسياأفريقيافىاألوروبيةالمستعمراتاليونان)، ثم (األهليةالحربمنتعانى
الفصولفىالمستعمرةدالالبأوضاععولجتوقد. الكاريبىالبحروحوضالهادى

 –الهنديةالقارةشبهعدافيما – البالدتلكالمتحدة، ودخلتاألممميثاقمنبذلكالخاصة
المركزأنبريطانياورأت. عامًا25استغرقتالتىاالستعمارتصفيةعمليةفى

أفريقيا،شرقوشمالاألوسطالشرقإلىالهندمننتقلاقدلمستعمراتهااالستراتيجى
البرتغاليةالمستعمرات، ودخلتالمستعمراتفىحكمهمأركانلتوطيدالفرنسيونوشغل

قبليتحققلنأفريقيااستقاللأنالمعاصرينبعضوظن. حتضارالامرحلةواإلسبانية
.الزمانمنقرنمرور

إخمادها،أوتهدئتهاتمتالتى1923 – 1918العالمشهدهاالتىالهزاتعكسوعلى
مناالستعماريةالدولعانتفقد. الثانيةالعالميةالحربنتيجةبارزةتحوالتالعالمشهد

عميقًاتأثيرًاوالديمقراطيةالحريةأفكاروأثرتالمحليةباألمورشعوبهاوشغلتالضعف
ميادينمنبالدهمإلىوالكاريبييناألفارقةالجنودعودةبعد، وخاصةالمستعمراتفى

الالتى "البالدبإعدادتتعلقنصوصعلىالمتحدةاألممميثاقحتواءارغمولكن. القتال
إالالصددهذافىالمتحدةاألممتفعلولممستقبال،االستقالللمرحلة"بنفسهانفسهاتحكم
كانتالسياسىوالتدريبقتصاديةالاللتنميةرصدتالتىالمبالغإنالقول، ويمكنناالقليل

الحقيقةبذلك، ويتصلالمستعمراتلشعوبالحقيقةالحاجاتتلبيةعنتمامًاقاصرة
الواحدالشعبقسمتمصطنعةحدودًاكانتالمستعمراتحدودمعظمأنإغفالهايمكن

بذور، لتنموفيهلهمجذورالبلدإلىأخرىعرقيةجماعاتضمت، أوبلدينبين
حتكاكانقاطتشكلأنالمصطنعةالحدودتلكشأنومن. والصراعاتضطراباتالا

فىيدخللمالسالمحفظمننوعًااالستعمارتصفيةعملياتتتطلبوقد. وصراعات
الهندتقسيمصاحبتالتىالمذابحإلىينظرأنالمرءويستطيع. الميثاقصناعتقدير

منخرجواالذينالفلسطينيينالالجئينمنالكثيفةالجموع، أو1948 – 1947وباكستان
المشكالتإحدىبذلكذاتها، لتبدأالفترةتلكفىاإلسرائيليةالعربيةالحربعقبالبالد

.المعقدة
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الخاصةالقواعدإقامةقتراحاتنفيذعدموكذلكالعسكريةاألركانلجنةتفعيلعدموجاء
"األولالعالم "غلواءمنيحدأنشأنهمنكانقيامهاإنتكاسة، فلعلليشكلالمتحدةباألمم

معالشكنظرةالناميةالبالدإليهماتنظرأنالمحتملمنكانالجديد، وإناالستعمارأو
الحامياتذاتالقواعدإقامةوعدمالعسكرية،األركانلجنةتفعيلعدمولكن. الثقةغياب

استخدامهايمكنأدواتلديهماليسالعامةوالجمعيةاألمنمجلسأنيعنىالدائمة، كان
.التحدياتأولوقوععند

محدودةالسالملحفظالدوليةالمنظمةبهاقامتالتىاألولىالجهودكانتوهكذا
اإلجراءاتبعضكانتفقد. الذكرسالفةالظروفنتيجةمؤقتةطبيعةواستطالعية، ذات

أواخرفىمؤقتة"، وذلكمراقبة "مهاممجردالمتحدةاألممتخذتهااالتىاألولى
األهليةالحربأثناءاليونانحدودعلىالعامةالجمعيةأقامتهاالتىتلكمثلاألربعينيات

األمن)، ومثلمجلسفىللفيتوالسوفييتاستخدامبسبباليونانداخلإقامتهاتتمولم(
.إندونيسيامنالهولندييننسحابارصدتالتىالمراقبةجماعة

قامتالتىتلكالمتحدةاألممأرسلتهاالتىاألولىالعسكريةالمراقبةفرقأهمومن
1948عاماإلسرائيليةالعربيةالحربأعقبتالتىالهدنةتفاقياتاتنفيذبمراقبة

)UNTSOوقفبعدكشميرإلىأرسلتالتىوالمراقبةالحقائقتقصىبعثة)، وكذلك
تقديرنالتمشجعةتحركاتتلككانت). UNMOGIP (وباكستانالهندبينالنارإطالق
األممتبذلعندمايحتذىنموذجًاالمهامهذهعتبرتاالعامة، ووالجمعيةاألمنمجلس
تستغرقالتىالنزاعحاالتفىالمتنازعة، وخاصةاألطرافبينللوساطةجهودًاالمتحدة

والمكانةالخبرةذوىمنخاصممثلتعيينسابقةشكلتالمهامتلكأنكما. طويًالوقتًا
هوالدولى" الوسيط "كانفقد. األوسطالشرقإلىالمتحدةاألممتوفدهاالتىالبعثاتفى

،جانجشيترنالمهمةهذهفىخلفهغتيالها، وبعدبرنادوتالكونتالسويدىالدبلوماسى
تجربتهابنتائجالمهاملهذهقواتهاقدمتالتىالدولواستفادت. نفسهبانشرالفثم

.التاليةاألزماتفىبهاساهمتالتىالسالمحفظلمهامالمدربةالكوادر، وأعدتاألولى

واضحًاذلكوكانالشديدةبالمحدوديةتسمتاالمتحدةلألمماألولىالبعثاتتلكولكن
سالحًاتحملأوعزالءالمتحدةلألممالتابعةالوحداتكانتمؤلمة، فقدبصورةللعيان
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وتعرضت. النفسعنالدفاعحالةفىإالالقوةباستخداملهامسموحًايكنخفيفًا، ولم
يكنولم. إصاباتوقوع – بالطبع – ذلكعلىآلخر، وترتبحينمنعتداءاللمواقعها

المستوطناتعلىالهجوممنالفلسطينيةالمقاومةمنمجموعةمنع – مثًال – باستطاعتهم
طرفكلمنتهموااماوكثيرًا. الحدودعبراإلسرائيليةالهجماتمنعأواإلسرائيلية

علىالسالمحفظوقواتالمراقبةبعثاتتهامالالهذااآلخر، وتعرضللطرفنحيازالبا
النقلفىالمضيفةالدولةعلىتعتمدالمتحدةاألممقواتكانتماوكثيرًا. السواء

المتفرجموقفيقفواأنعليهموكان. تبعيةحالةفىجعلها، مما، واإلسكانواإلمدادات
لمولذلك. شتباكاتالابمنعلهممسموحًايكن، فلمللقتالالنزاعطرفىاستئنافحالةفى

التى" الدوليةالشرطة "دورتلعبأنالمواقعتلكفىالمتحدةاألممقواتباستطاعةيكن
ختلفتاو. النارإطالقوقفتفاقايخرقمنعلىالقبضالمعتدية، وتلقىاألطرافتحذر
لألممالتابعةالضخمةالقواتبهاقامتالتىالصارمةالمعاملةعناللينةالمواقفهذه

الصعبمنوكان. الكوريةالجزيرةشبهفىالسالمحفظبأعمالقامتالتىالمتحدة، 
الدوليةالمنظمةمنبتفويضجاءاالعملياتمنالمتناقضينالنوعينهذينأنتصديق
.ذاتها

، ولمبابهفىفريدًاكوريافىالمتحدةاألممتدخل، كانالسابقالفصلفىالحظناوكما
العملياتعلىنركزأنعليناولذلك. 1991عامالخليجحربفىإاليناظرهمايحدث

عتبارها، بالنزاعمناطقفىالنارإطالقوقفمراقبةأوللوساطةاألخرىالصغرى
القواتتلكتخذتاوقد. السالملحفظالمتحدةاألممعملياتمنهتطورتالذىالنموذج
1956السويسهماكبيرتيندوليتينأزمتينفىالزمانمنعقدخاللالحديثطابعها

.1964حتى1960منالكونغوعنكاتنجانفصالاو

المصريونشتبكا، فقدالسويسأزمةقبلحلتقد) UNTSO (الهدنةمراقبةمنظمةكانت
ولكن. الحدودعلىالسوريةالمواقعإسرائيلهاجمتغزة، كماقطاعفىواإلسرائيليون

، والغزوالسويسقناةالناصرعبدجمالتأميم – التالىالعامفىوقعتالتىاألحداث
األزمة، وعرضحرارةدرجةمنرفعالفرنسى – البريطانى، والتدخلاإلسرائيلى

األممتفعلهأنيمكنمااألزمة، وبينتالمستوياتأعلىعلىعنيفةلهزةالدوليةالمنظمة
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العضويةدائمةالدولمنثنتاناكانتفقد. علمهعلىالقدرةتملكالوماالمتحدة
مجلسالشللالضرورة، وأصابعندالفيتوالستخداماألزمة، وتستعدانفىمتورطتين

جماعىقرارفرضأنتعلمدور، ولكنهاللعبمستعدةالعامةالجمعيةوكانت. األمن
.المحالمنالعضويةدائمةالخمسالدولعلى

، فقدالطريقعلىعالمة1956نوفمبر4فى998رقمالعامةالجمعيةقراركانثمومن
دوليةطوارئقواتبتكوينواسعة، وكلفهمسئولياتهمرشولدداجالعاملألمينأعطى
قائدًامحايدضابطتعيين، وخولهألوامرهتخضع) UNEF، (اإلقليمفىالسالملحفظ
الدوليةالطوارئقواتعلىالقديمة، كانالمراقبةقواتنقيضوعلى. للقواتميدانيًا
المصريةالحدودطولعلىالطرفينبينللفصلالسالمحفظجنودمنكبيرةأعدادحشد

جديدعهدبدأوبذلك. الطرفينبينبشريًاحاجزًاغزة، لتشكلقطاعاإلسرائيلية، وحدود
قواتفيهااستخدمتالتىاألولىالمرةهى – تحديدًا – تلك، وكانتالسالمحفظلمهام
.الشهيرةالزرقاءالخوذاتالسالمحفظ

حفظترتيباتإتماممنالبدكان، إذاالمشكالتمنيسلملمالجديدالنظامهذاولكن
بعدإالمواقعهاإقامةالسالمحفظقواتتستطيعفال. والحيادالتوافقخاللمنالسالم
أنلهايحقالتىالمضيفةالدولةبموافقةمرهونوجودهاأنالمضيفة، كماالدولةموافقة
أىوقعوإذا. 1967حربقبلالناصرعبدجمالفعلمانحوخروجها، علىتطلب
الطرفعلىيعتدىطرفًاشاهدوالوحتىالتدخلالسالمحفظقواتتستطيعالحادث

وقد. ذلكلهم، يخولاألمنمجلسمنمختلفتفويضعلىحصولهمحالةفىاآلخر، إال
التالية، حينالصراعاتفىمتكررةبصورةمحرجةمواقففىالمتحدةاألممذلكأوقع
أنهمنظنوال. أعينهمأمامالفظائعوقعتلوحتىالحيادعلىتقفأنالقواتعلىكان

مبعثرة، وكانمواقعهمكانتاألوسط، فقدالشرقصراعاتفىالكثيرعملاستطاعوا
الطائراتأحدثالقوة، تستخدمفائقةجيوشوسطالعملعليهمخفيفًا، وكانتسليحهم
أخرىأزماتفىالسالمحفظقواتالقتهالذىالمصيرنفسوهو. العالمفىالمقاتلة
.بعدفيماوقعت
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البسيطالدورهذالعبسوىالمتحدةاألممتستطيعأالالقلقيثيرمماكانأنهشكوال
يلعبهأنيفترضالذىالدورفرانسيسكو، وهوسانتفاقيةامنعامًاعشرأحدنسبيًا، بعد

الدوليضموالذىبالقوة، اتهقرارفرضبسلطةوحدهيتمتعكانالذىاألمنمجلس
ولكن. القوةمنعاليةدرجةعلىجرارةجيوشلديهاكانتالتىالعضويةدائمةالخمس
، وكانالقليلإاليعملأنيستطيعالالمجلسجعلتالمسممةوأجوائهاالباردةالحرب
همرشولدالعاماألمينإلىفيهالفضل، ويعودعملهأمكنماأقصىهو998القرار
مثيرًاللقرارومعاونيههمرشولدتطبيق، وجاءبذاتهوثقتهالمبادرةعلىوقدرته

بقيادتها،وليسالكبرىالدولبموافقةتمذلكبأنالقولالصوابمنولكن. لإلعجاب
.المستقبلبهيأتىقدماعلىمقلقةعالمةوهى

العضوية،دائمةالخمسالدولمن) UNEF (الدوليةالطوارئقواتتأت، لملذلكونتيجة
منمحايدًاموقفًاتقفكانتالتىالدولمناألقلعلىالمحايدة، أوالدولمنجاءتبل

علىتعترضأنالمضيفةالدولباستطاعةكان، طالمااإلسرائيلى – العربىالصراع
إطالقوقفخطوطعلىتعملالقواتأنمعينة، وخاصةدولمنيأتونالذينالجنود
تلكفىسواءالمشاركةفىالراغبةالدولمنالعديدهناكالحظ، كانتحسنومن. النار

تقبلالتىالبالدوكانت. السنواتتلكخاللأوفدتالتىالمهاممنغيرهاأوالمهمة
مثلاألوروبيةالدولمنوغيرهااإلسكندنافيةالدولهىدوليةقيادةتحتقواتهاوضع
فىقواتهابمشاركةفضلتفرنسا، فقدأما). أحيانًا (إيطالياوكذلكوبولندا، وهولنداأيرلندا
فىللمشاركةاستعدادهابريطانيااألفريقية، وأبدتاألزماتومناطقبلبنانالسالمحفظ
بينمنوكولومبياكالبرازيلالالتينيةأمريكادولبعضوكانت. بقبرصالسالمحفظ
فقدالبريطانىالكومنولثدولمن – أيضًا – المشاركةالقواتوجاءت. المشاركينأبرز

، وجامايكا، وغانا،وفيجىكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والهند، مشاركةتكررت
فىالثانيةالعالميةالحربفىالبالدتلكجنوباشتراكأنويبدو. ، ونيجيرياوباكستان
وهكذا. الدوليةالسالمحفظأعمالمعللتوافقونفسيًابنيويًامهيأةجعلتهاالحلفاءصفوف
مواقعفىتقفالتىالتسليحخفيفةالقواتمنالزرقاءالخوذاتأصحابصورةأصبحت
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حفظعملياتاستوفتمألوفة، وبذلكصورةالحدودعلىبدورياتتقومأوالمراقبة
.المميزطابعهاالسالم

السنواتفىاألحوالمعظمفى) UNEF (السالمحفظقواتهى" الخفيفةالقوات "وكانت
طولأنالصدد، غيرهذافىإستثناًءتمثل1960عامالكونغوأزمةوكانت. التالية

اإلقتناعدعمت – بعدفيماسنشيرمانحوعلى – مآسىمنصاحبهامداها، وما
حوللإلفتراضاتتحدىبمثابةالكونغودولةتفككجاءفقد. للتدخلالممكنةباألشكال

بينصراعًاتكندموية، ولمأهليةحربتلككانتفقد. الدولىاألمنتحقيقكيفية
خارج "أفريقياوضعتأنبعد – مرةألول – أفريقىبلدفىتمتأنهاكما. دولتين

الخمسينياتفىاالستقاللنحواإلندفاعحدثالمستعمرة، وعندماالبالديدعلى" الخارطة
وجهعلى – الكونغوكانت. بالسلبياتمثقلةالمستقلةالدول، جاءتوالستينيات
اإلنسحاب، ثمالبلجيكىاالستعماريدعلىواجهتهالذىلإلهمالنموذجًا – الخصوص

فىالبالدووقعتالكونغولىالجيشتمردعندمااالستعمارية، فالعودةللقواتالسريع
بتشجيعاالستقالل – ثراًءالبالدأقاليمأكثركانالذى – كاتنجاإقليمأعلنعندئذ. الفوضى
.أفريقياوجنوبالبيضاءروديسيامنمستتر

)كاتنجا (الكبيراإلقليمأعلنحتىالكونغوإلىيعودونالبلجيكيينالمظالتجنودكادما
عندماحقعلى – الوحدوىالوزراءرئيس – لومومباباتريسالدولة، وكانعنإنفصاله

يكنولم. سيادةذاتعضودولةعلىاإلعتداءلوقفالتدخلطالبًاالمتحدةاألممإلىلجأ
ولكن. المتحدةلألممالتابعةالسالمحفظقواتوصولبمجردصعبًاالبلجيكيينخروج

منإعتبرتمسألةفىالتدخلفىاألمنمجلستلكؤأولهما: كبيرانتحديانثمةكان
الحقيقةوكانت. أوروباغربمساحةيعادلماإلىمساحتهتصلبلدفىالداخليةالشئون
قياسًاالحجمهائة) ONUC (الكونغوفىالسالمحفظمهمةتكونأنتعنىاألخيرة

حفظجنودمنألفًاعشريننشرتمالبدايةففى – الحينذلكفىاألخرىالمهامبمستويات
.المدنيينمنالكثيرلهاتعرضالتىالمذابحلوقفكافيًايكنلمالعددولكن – السالم
إنهيار "لحالةالنموذجهذاكانلو – المتحدةلألممبالنسبة – األفضلمنكانولعله

.اإلختياربترفتحظىتكنلمالمساحة، ولكنهاصغيرةدولةفىوقعقد" الدولة
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 –بالقوةقرارلفرضحالةأولفى – قواتهاالمتحدةاألمماستخدامهوالتالىالتطوركان
،أعراقهمإختالفعلىاألبرياءالمدنيينقتلفىأسرفتمحليةإجراميةعصاباتضد

عدوانضدالمتحدةاألممقواتتستخدمبضراوة، ولمذاتهاالسالمحفظقواتوهاجمت
التىالبشعةالحاالتإحدىوفى. العراقأوالشماليةكوريافىحدثالذىذلكمثلمعلن
شهورستة، وبعدالسالمحفظجنودمنغانيًاجنديًا44ذبح، تم1961أبريلفىوقعت

.الجويةبالخدمةالعامليناإليطاليينمنعشرثالثةفيهاذبححجمًاأقلحوادثوقعت
)األخيرةالمراحلفى (األجانبكاتنجا، والمرتزقةالكونغو، وقواتحكومةقواتوقامت
سانفىالمتحدةاألممميثاقصناعبخلدتدرالبشاعة، لمشديدةأعمالبإرتكاب

،األحداثتلكبسببالمتميعموقفهعنللتخلىإضطراألمنمجلسولكن. فرانسيسكو
األمنمجلستصرفوجاء. هناكعملهأثناءالمأساوىمصرعههمرشولد، ثمومناشدات

،القتالبوقفالمعنيةاألطراففيهاطالبالتىاألولىقراراتهمنومبتكرًا، وبدًالحازمًا
علىالقبضبإلقاء) ONUC (بالكونغوالسالمحفظقواتإلىتعليماتهالمجلسأصدر

محاولة، وإنهاءأشكالهفبمختلالعنفأعماللوقفالقوة، واستخداماألجانبالمرتزقة
علمواعندماالمنضبطينالهنودالجنودإرتياحمدىنتخيلأنولنا. االستقاللالكاتانجيين

استعادةإيجابية، فتمتالنتيجة، وكانتحقيقىعسكرىبعمليقومواأنباستطاعتهمأن
.1964يونيوفىالسالمحفظقواتمنمجموعةآخروإنسحبتالكونغو، وحدة

لمستقبلبالنسبةتعنيهماحولالجدلمنالكثيرأثارتالصعبةالعمليةهذهأنغير
الدولإحدىلطلبالمتحدةاألمماإليجابية، استجابتالناحيةفمن. الدوليةالمنظمة

وليسالسالمفرضعلىقدرتهاوحدتها، وأثبتتالدولةلتلكالمساعدة، وأعادتاألعضاء
منلهامثيلالبصورةالعامةالجمعيةإهتمامموضوعاألزمةوكانت. مراقبتهمجرد
واسعة،بخبرةالسالمحفظفىالمشاركةوالدولالمتحدةاألممجهاززودتكما. قبل

، أمرًاالسالم، وفرضالسالمحفظعملياتإدارةفىالمركزىالعامةاألمانةدوروأصبح
.بهمسلمًا

موقفهافىتمادتقدالدوليةالمنظمةبأنالشعورأثارت – أيضًا – المهمةهذهولكن
القواتضدالكونغوحكومةلمساندةمضطرةبأنهاشعرتعندماتورطهامنوزادت
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الدولبعضأفزعتحقيقة، وهىالتوفيقىودورهاحيادهافقدتاإلنفصالية، وبذلك
المنظمةدوريقتصرأنيفضلونكانواالذينالالتينيةوأمريكاأوروبافىاألعضاء

المتحدةاألممتواجهعندماالحالةتلكتقدمهالذىالمثلعنوتساءلوا. التهدئةعلىالدولية
محاولةوسحقاألجانبالمرتزقةطردمنالسالمحفظقواتتمكنتحقًا. مماثلةتحديات
،مكانكلفىوقعتالتىالبشعةالمذابحاإلعتبارفىوضعناإذاكاتنجا، ولكنإنفصال

.السالملحفظالعظيمةالمهاممنكانتتلكأنالقولنستطيعال

عقدىمدىعلىاستمرتالتىإمتداداتهلهكانتالمضطربالسجلهذاأنذلكعلىزد
السالمحفظمهامأداءيمكنترى، كيف. 42العشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينيات

وقعتسابقتها ؟ لقدفىعنهاتختلفجديدةأزمةكلفىالظروفكانتإذاأخرىبطريقة
فيهاتتدخل، ولمقبلمننظيرلهايكنلمالعقدينهذينفىوعنفًادمويةأكثرصراعات

الدائميناألعضاءأحدتورطالصراعاتتلكبينالمشتركالقاسمالمتحدة، وكاناألمم
.األمنمجلسفىضدهقرارإتخاذأولهإنتقادبتوجيهيسمحمباشرة، والبصورةفيها
ليسالتىالعموميةالجمعيةفىاألعضاءمنالناميةالدولوضيقغضبذلكأثاروقد

ألن – المثالسبيلعلى – الجزائرفىالمتحدةاألممتتدخلفلم. بالذاتفاعليةلقراراتها
بسببالمدىالطويلةفيتنامحربفىدورًاالمتحدةاألممتلعبلمطرفًا، كماكانتفرنسا

.الصينبسببكمبوديافىتتدخللمالقضية، كماهذهمثلتجاهالمتحدةالوالياتحساسية
تخلصهابعدالمتحدةاألممعضويةإلىجديدةدولةمائةمنأكثرإنضمتالسبعينياتوفى
 –المصطلحهذااستخداملناجازإذا" – الدولىالمجتمع "أصبحاالستعمار، وبذلكمن

فىاألصوات، وعددالسكانتعدادجملةحيثمنالتينيًاأفريقيًا، وآسيويًا، وأمريكيًا
حائًالتقفأنالعضويةدائمةالخمسالدولمنأىتستطيعذلكالعامة، ورغمالجمعية

.األزماتمنشاءتفيماالتدخلدون

مستترًا، فقدخيرًاالصراعاتتلكفىالتدخلعلىالمتحدةاألممقدرةعدمفى، لعلولكن
.الماديةوالكلفةوالتعقيدالعنفمنكبيرةدرجةعلىوالفيتناميةالجزائريةالحربانكانت

التعليقاتعلى، وكذلكThe Blue Helmets:- علىكبيراًإعتماداًالستيناتفىالسالمحفظلعملياتتناولىيعتمد42
:-فىالدقيقة

Diehl, International Peace Keeping.
".بالصراعالمتعلقةالقرارات"و" النارإطالقوقفتنفيذ "مهامبينيفرقاألخيروالكتاب
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حفظقواتبإرسالاألمنمجلسقيامفكرةللفيتو، فإنعائقهناكيكنلملووحتى
هذهمثل، ألنالخيالعنبعيدة – الكونغوفىحدثكما – الحربينمنأىإلىالسالم
كانتماوكل. الرهيبالصراعذلكخضمفىمصيرهاالدماريكونأنالبدالقوات
مراتعدةفعلتمانحوعلى" الحميدةالمساعى "بذلهوعملهتستطيعالمتحدةاألمم
األطرافتستجبلمإذاإيجابىبعملالقيامتستطعلم، ولكنهاالحربينهاتينطوال

.لوساطتهاالمتحاربة

والفيتناميةالجزائريةالحربينفىالمتحدةاألممدورمحدوديةمدىنستنتجأنونستطيع
تجاهاألمنمجلسلسياساتالمختلطالنجاحإلىنظرنا، إذاذلكإلىالنيةإتجهتلو

 –العربيةالحروبالحقبة، مثلتلكفىوقعتالتىاألخرىالدمويةالصراعات
واإلثنيةاأليديويوجيةالعميقةباإلحنتتعلقالظروفكانت – أيضًا – هنا. اإلسرائيلية

الخذالنمنطويلتاريخهناككانالتوفيقية، وحيثالحلولبقبولتسمحالالتىوالدينية
العسكريةأصبحتاآلخر، وحيثبالطرفالثقةفىرغبةأىعلىقضىوالخديعة
منالتسليحخفيفةقواتإرسالبمكانالحماقةمنوكان. عليهااإلعتماديستحيلالمنفلتة
الجوهذاوسطالمتحدةاألمممنبتفويضوالنرويجيينالبرازيليينالسالمحفظجنود

.المضطرب

إطالقوقفلتثبيت) UNEF II (إسرائيلحدودعلىالسالمحفظعمليات، قامتذلكومع
مرتفعاتفىالنارإطالقوقفمراقبةقوات)، وكذلك1973 (وإسرائيلمصربينالنار

المعروفةالمتحدةلألممالتابعةغير، والقوات1978عامأقيمتالتى) UNIFIL (الجوالن
معينةأماكنفىفيهالميئوسالعملبهذاقامتالتى) MNF (الجنسياتمتعددةبالقوات

التىاألحوالعنفكرةتعطينامختلفةنتائجإلىالمتعددةالمهامهذهأدتوقد). 1982(
فيهاالفشليكونالتىمهمتها، وتلكأداءفىالسالموحفظالوساطةجهودفيهاتنجح

.مؤكدًا

علىالمصريةالهجماتأدت، فقدإيجابىدليلخير) UNEF II (قواتمهمةلناوتقدم
،سنواتقبلوضعتالتىالشرعيةغيرالحدودتدميرإلى1973أكتوبرفىإسرائيل
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وما43الطائشالعملهذاوأدى. التساؤلموضعكلهاألوسطالشرقمستقبلووضعت
غضبإثارة، إلىاستفاقتثمغرةحينعلىأخذتالتىإسرائيلجانبمنردمنتبعه

جميعإتفقت، حتىالصراعأطرافأحدتدعممنهماكلكانتحيثالباردةالحربطرفى
فوجئواالذينإنتكسوا، واإلسرائيليونثمالبدايةفىنجحواالذينالمصريون – األطراف

بوقفاألمنمجلسقرارقبولعلىإتفقوا – منهمالكلالداعمة، والقوىبثأرهمأخذواثم
بينالنارإطالقلوقفمؤقتًاخطًاالمتحدةاألممقواتوأقامت. اإلشتباكوفضالقتال

وكانت. األمورلتهدئةحاجزةمنطقةذلكبعدأنشأتوالمصرية، ثماإلسرائيليةالقوات
عددأكبروبولنداكنداالعملية، فقدمتهذهمقدمةفىالسالمحفظمجالفىالتقليديةالدول

إنضمما، ثمبصورةوارسووحلفالناتوالقواتهذهمثلتوبذلك) UNEF II (قواتمن
.وغيرهموالسويدفنلندا، وغانا، والنمسا، وأيرلندامنأخرىقواتإليهم

التحولولكن. األملعلىتبعثالثمتقليدية، ومنتلكالسالمحفظعمليةبدتوقد
أنورالمصرىللرئيسالجرئالقرارخاللمنالسياسىالمستوىعلىجاءالحقيقى
تاريخيًاالعملهذاوكان. 1977فىالسالمإتفاقيةوتوقيعإسرائيلإلىالذهابالسادات
،العشرينالقرنأواخرفىالشجاعةالعظيمةالشخصيةالمواقفمنمتعددة، ويعدألسباب

)األبارتيد (العنصريةالتفرقةإنهاءعلىF. W. de Klerkكالركدىإقداميناظرولعله
الرئيسىالمغزىوكان. السوفييتىاإلتحادبتفكيكجورباتشوفوقيامأفريقياجنوبفى

لوالسالمتحقيقالعربيةوالدولإسرائيلباستطاعةأناإلقليمفىديفيدكامبإلتفاق
الدولىالسالمحفظمنظورمنعاممغزىثمةكانكذلك. السياسيةاإلرادةلديهمتوفرت
المتحدةاألممقواتقيامعلىوالموافقةالرمالعلىخطرسمالسهلفمن. السالموإقرار

ظروفوفىكثيرةأخرىأماكنفىهذاحدث، فقدالسالحمنزوعةالمنطقةفىبدوريات
،النزاعأطرافمنسياسىبقرارإتخذتالتىالترتيباتمنالقليلهناكعداًء، ولكنأقل

UNEF (الدوليةالقواتسحبباإلمكانكانوقد. تقديرأقلعلىالتسعينياتحتىوذلك

II (الدوليينوالمراقبينالجنسياتمتعددةالقواتمحلهاوحلت1979فى) MFO (األقل
اإلتفاقاتجميعرعتالتىالمتحدةالوالياتمنمعظمهاجاءتالتىالمستوى، حيثمن

عمالًأرضهابتحريرمصرقياميعتبرعندماالمؤلفجانبمنإلسرائيلالواضحالتحيزالعربىالقارئعنيخفىال43
).المترجم (الترجمةمقدمةفىأوردناهلمانموذجطائشاً، وهو
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رغبةإليهادفعت – شكدون – خاصةحالةتلككانتلقد. اإلسرائيلية – المصرية
الرسالةتظلولكن. الغربجانبإلىمصر، وكسبإسرائيللمساعدةالمتحدةالواليات

حفظمهمةالنار، وقيامإطالقوقفعلىالموافقةتكفىواضحة، فالواألهماألكبر
المعنيةاألطرافمنورغبةسياسىعمليتبعهلمإذاالفعلىالسالم، لتحقيقالسالم

.التسويةلتحقيق

إسرائيلحدودعلىالسالملصنعالموفقةغيرالجهودسوىشديدًاتناقضًاذلكيناقضوال
فى) UNIFIL (المتحدةلألمالتابعةالمؤقتةالقواتبذلتلقد. وسوريالبنانمعالشمالية

عنالتوقفالفلسطينيينالمقاتلينرفضبسببشيئًاتحققأندونمخلصة، جهودًالبنان
غيرولكنهاعنيفةالمضادةاإلسرائيليةالهجماتاإلرهابية، وكانتوالتفجيراتالقتال

وتعرضت. البعضبعضهاعلىتقضىلبنانفىوالدينيةاإلثنيةالطوائفمؤثرة، وكانت
األطرافجميعمنوالرصاصواإلختطافلإلهانة، واإلهمالالضعيفةالدوليةالقوات
على – صالحياتأوفعالةنيرانقوةلهاتتوفرأن، دوناإلصاباتمنالعديدبهاولحقت

وإخضاعالعدوانعلىالردتستطيعحتى – الكونغوأزمةبدايةفىالحالكانتمانحو
كانالسابقة، كماالتجاربأوالميثاقفىبهاالسترشاديمكنماهناكيكنولم. المعتدين
مذكراتوتحتوى. المتحدةاألممرجالفعلإهتمامًا، وكذلكالمسائليولىالاألمنمجلس
المنفلتة، علىالمختلفةالصراعأطرافمعالتعاملمحاوالتعلىأورقهارتبراين

الجهود، ولعلبتلكأحاطتالتىالصعبةوالظروفالمأساوىالوضعإلىتشيرعبارات
44.األمورلحقيقةتصويرًاأخفكانتالكاشفةالعباراتهذه

 –عربيةحربقياممنعالغربيةالدولحاولتعندماحاًالأحسناألوضاعتكنولم
لبنانوجنوببيروتإلىالجنسياتمتعددةقوةبإرسال1982عامأخرىإسرائيلية

علىوتشرفمركزيًادورًاوإيطاليا، لتلعبوفرنساالمتحدةالوالياتمنجنودًاضمت
لهذهأنسبالقواتتلكوبدت. بيروتغربمنالفلسطينيةالتحريرمنظمةإنسحاب
صغيرةلدولينتسبونالذينالزرقاءالخوذاتأصحابمنتقليديةقوةإرسالمنالمهمة

إنفجرمهمتها، إنجازبعد) MNF (الجنسياتمتعددةالقوةإنسحاببمجردولكن. ومحايدة

44Urquhart, A Life in Peace and war, chaps. 16 – 19, 22.



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

104www.RaoufAbbas.org

غيراإلسرائيلىالجيش، وزحفالجميلأميناللبنانىالرئيسبإغتيالجديدمنالوضع
ضدلمسيحيةاالميليشياتبهاقامتالتىالشمالية، والمذابحالحدودعبرالقانونى

مرةالجنسياتمتعددةالقواتعودةإلىذلكوأدى. الفلسطينيينالالجئينمعسكرات
نسف، وتمالنفسعنالدفاعوضعفىأنفسهم، ليجدواإليهمبريطانياإنضماممعأخرى
جعلتمفخخةنقلسيارةفيهإستخدمتإرهابىبعملوالفرنسييناألمريكانقيادةمبنى
عندمارسمىبعملريجانإدارةوقامت. مشهودًايومًا – الغربعند – اليومذلكمن

دبلوماسيةأيام، وكأنبيروتوراءالجبليةالمنطقةبقصفجيرسىنيوالبارجةأمرت
الخاصاإلمبريالىالمزاجإلىيعدلمالغربولكن. جديدمنعادتالحربيةالقوارب
األجنبيةالقواتمعهاأدراجها، وعادتاألمريكيةالبارجةعشر، فعادتالتاسعبالقرن
عبراآلخرمنهمكل، يرقبالركاموسطغرقىواإلسرائيليينوالسورييناللبنانيينتاركة

بعدالمراقبة، سنةبالمراقبة، ثمالمتحدةاألممقواتشغلت، بينماالجوالنمرتفعات
.أخرى

هناكتكونعندماأفضلبشكلبعملهاالمتحدةلألممالتابعةالسالمحفظقواتتقوم
القديمةالحاالتومن. النارإطالقوقفعلىوافقتالتىاألطرافبينحاجزةمنطقة
فىبشأنهانصيأتلمالحالةهذهمثلولكن. قبرصحالةذلكعليهاينطبقالتى

القبارصةاليونانمنسكانهاوأغلبية1960عامبريطانياعنقبرصاستقلتفقد. الميثاق
ظهيرمنهم، ولكلبهويتربصاآلخريخشىمنهمالقبارصة، كلاألتراكمنواألقلية
قرارإصدارإلىاألمنمجلسإضطرالطائفىالصراعإحتداموأمام. تطلعاتهلهخارجى
وقواتعسكريةقوات، ضمت1964عام) UNFICYP (الدوليةالسالمحفظقوةبتشكيل
، وفنلندا، والسويدأستراليا، والنمسا، وبريطانيا، وكندا، والدانماركمنمدنيةشرطة
ولكن. آلخرحينمنوقعقتالبعدالنارإطالقوقفومراقبةاإلنتقالحريةلتأمين

تركياقيامإلىأدىالذى1974عامالقبرصيةالحكومةضدوقعالذىالعسكرىاإلنقالب
األممقواتتستطيعالذىترى، ما. تمامًاالمشهدكثيفة، غيربقواتقبرصشمالبغزو

السواحلعلىإندفعتالتىالتركيةالقواتمواجهةفىتفعلأنالتسليحخفيفةالمتحدة
المتصلةالحقائق – الصارماأليرلندى – أورقهارتبراينلناللجزيرة ؟ صورالشمالية
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مفوضةأوجيدًامجهزةغير – كبيرةعسكريةقواتوصولكان: "بقولهالمأزقبهذا
45".السالمحفظلقواتالصعوبةبالغوضعًايخلقالمنطقةهذهإلى – بالقتال

األمورتتطورأنقبلالنارإطالقوقفعلى – الحظحسنمن – األمنمجلسأصر
أصبح، ولكنمواقعهعنطرفكل، وتراجعواليونانتركيابينمسلحصدامعلى

المختلفوناليونانيونالقبارصةيستطيعأندونقبرصمن% 35علىيسيطروناألتراك
بضعةعرضهاعازلةمنطقةإقامةعنالمفاوضاتوأسفرت. شيئًايفعلواأنبينهمفيما

األممقواتوكانتمتركيلو180بطولالجانبينبينيفصلالذىالخططولعلىأميال
والبريطانييناألستراليينمنتتكونالعازلةبالمنطقةعملتالتىالمتحدة

46.والدانماركيين

قواتمازالت، الطرفينبينإتفاقإلىالتوصلبإمكانيةالمبشرةاألخيرةاإلشاراتورغم
بيناإلنفصاليعززعامًا، ممااألربعينقرابةهناكتعمل) UNFICYP (المتحدةاألمم

تعذر، فإذاالقريبالمنظورفىسياسىحلإلىالتوصلإمكانيةبعدم، ويوحىالطرفين
منبدًالبينهمافاصًالالعازلةالمنطقةتظلأناألفضلفمنإتفاقإلىالطرفينوصول
.كشميرفىيحدثعلنًا، كماالنارإطالقيتبادالنتركهما

األممبقدرةتتصلالتىاإلمكانياتمنكاملطيفاألفقفى، ظهرالثمانينياتوبحلول
نموذجًاالعملياتمنواحدةأىتقدمأن، دونالحروبوصناعةالسالمحفظعلىالمتحدة
الشرقبينالصراع، أواألعظمالقوتينصراعوجاءالعملياتمنغيرهافىيحتذى

تجدىالهنا. الطيفذلكرأسالنووى، علىالسالحباستخدامالتهديدمعوالغرب
إشعالعلىوبالقدرةالفيتوبحقيتمتعانالطرفانكانطالمانفعًاالمتحدةاألممسلطات

رغب، إذاالعاماألمينيبذلهاالتى" الحميدةالمساعى "سوىتبقىعالمية، والحربنار
.ذلكفىالطرفان

45Urquhart, op. cit., p. 256.
، تقدمانالتركىالغزووبعدقبلقبرصفىالسالمحفظقواتإنتشارمواقعتوضحانممتازتانخارطتانهناك46

.The Blue Helmets: كتابمنالثالثالملحق، وهماالحالواقععنجيدةمعلومات
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الهندبينالتىتلكمثل. المتوسطالحجمذاتتلكهىالصراعاتمنلذلكالتاليةوالفئة
ما،بعمليقومأناألمنمجلسباستطاعةهنا. األوسطالشرقفىالتىتلك، أووباكستان

.العملذلكعلىالعضويةدائمةالخمسالدولأجمعتإذاإالذلكيستطيعالولكنه
توابعهمآخر، لحمايةأوطرفجانبإلىتقفالدولتلككانتالباردةالحربوخالل

راغبةالكبرىالدولتكن، لمحالكلوعلى. المجلسقراراتطائلةتحتالوقوعمن
.فلسطينأوكشميرفىأكبربقدرالتورطفى

غيرالمحاوالتأو) الشماليةكوريا (الباغيةالدولجانبمنالمحتملةالخروقاتهناكثم
كانلوالمسلحةبالقوةمواجهتهايلزمالتىكاتانجا)،  (بالقوةالحدودلتغييرالشرعية

الكبرىالدولإحدىتقومأن، أوالشأنبهذاقرارإلىالتوصلاألمنمجلسباستطاعة
،1983عامGrenadaجرينادافىالمتحدةالوالياتفعلتكما (إزاءهامنفردبعمل

ولكن. مصالحهمايهددماذلكفىرأت)، إذا1979عامأفغانستانفىالسوفييتىواإلتحاد
عامة، وتبدىالحذرتلتزم، جعلتهاالمتبادلالدمارمنالكبرىالخمسالدولخشية

.السالمحفظعلىحرصها

كلمةاستخدامنستطيعكناإذا – الصراعاتمنالمستوىهذاتحتمايأتىوأخيرًا، 
الدولإحدىفىالداخليةاألوضاعإنهيارنتيجةنشبتالتىالصراعات" – تحت"

شكلتتخذالتىالصراعاتالكبرى، تلكالصحراءجنوبأفريقيافىاألعضاء، وخاصة
قراراتالمتمردةالجماعاتترفضعندما، وخاصةالفوضىاألهلية، وحاالتالحروب

العقوباتالدبلوماسية، أوالوساطةجهودنفعًاتجد، لمالحاالتتلكمثلفى. السالمحفظ
البدءقبلبالقوةالسالمفرضاألمرذاتها، ويتطلبالسالمحفظقواتاالقتصادية، أو

.الممزقةالمجتمعاتتلكبناءبإعادة

العاماألمينوضعهاالتى" السالمأجندة "وثيقةبهصيغتالذىالمنطقضوءوهكذا، على
العملدفةيديرونمنعلىاأليسرمنيكونقدأنهالذهنإلىيتبادر، قد1992عام

مواجهتهجديد، وكيفيةحدثعلىيترتبقدالذىالصراعنوعيةتحديدالدوليةبالمنظمة
عمرمنالخامسالعقدخاللتعقيدًاأكثراألمورأصبحتلقد. السابقةبالخبراتاستفادة
جائزةبنيلهااإلحتفالمنتفرغتكدلمالدوليةالمنظمة، أنالغريبومن. المتحدةاألمم
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الدولىاالستقرارتعرضتخمد، حتىالباردةالحربكادت، وما1988عامللسالمنوبل
.جديدةلهزاتالمنشود

أزماتعدةمناألفقفىالحتالتىالكبرىلإلضطراباتاألولىالمؤشراتجاءت
 –الباردةالحرببعدفيما – األمنمجلسبرغبةإقترنتقصير، زمنىمدىخاللوقعت
إنشاءقرار (1948للعامالتاليةعامًااألربعينخاللففى. بالتدخلالمتحدةاألممتفويض

UNSTO1988بينوفيما. منهاثمانمناإلنتهاء، ثمالسالملحفظعملية13)، نفذت– 
الباكستانية، – األفغانيةالتحدياتلمواجهةجديدةعملياتبخمسالقيامتقرر1989

أنجوال، والسلفادور، والصحراء، وفىوإيرانالعراقبينالنارإطالقوقفومراقبة
األسود، وكرواتيا، ومقدونيا،والجبل، والصربالهرسك/ الغربية، وكمبوديا، والبوسنة

أنالمستحيالترابعمنوكان. ، وجورجياوهاييتىورواندا، ، ، وموزمبيقوالصومال
بإدارةالماليةالشئونموظفوذلكفى، بماالصراعاتهذهكلمتابعةفردأىيستطيع
.المعنيةاألكاديميةالجهات، أوالسالمحفظ

نموذجمنالطرازتقليدىحادث، وقعالسالمحفظمبادراتمنالجديدالزخمهذاوأثناء
تأتولم. 1990عامالكويتبإجتياحالعراققامتعندما. أخرىعلىدولةعدوان

الخوذاتأصحابعملياتمنعمليةشكلعلىالتحدىلهذاالدولىالمجتمعاستجابة
الوسائلباستخدام "الكويتمعالتعاوناألعضاءالدولاألمنمجلسفوضالزرقاء، فقد

السادسالفصليننطاقفىيدخلماكللعملأخضرضوءًاذلكالضرورية"، فكان
المتحدةالوالياتقادتهاالتىالمضادالهجوملعمليةذلك، وأعطىالميثاقمنوالسابع
ثماألمريكية، ومنالمتحدةللوالياتالمركزيةالقيادةوقادتهاشكلتهابل. دوليةموافقة
.المتحدةاألممعلمتحملأنالكورية، دونالحربعملياتمالمحمنالكثيرحملت
، الملزمةالنيرانوقوةالسالحمحدودةالتقليديةالسالمحفظعملياتمنالنقيضوعلى

ضدعملتوبريةجويةهائلةلقواتإنتشارًاالخليجعملياتالحياد، شملتعلىبالوقوف
،للعملياتالباهظةالكلفةإزاءالصمتاألمريكىالكونجرسأعضاءوإلتزم. محددعدو
يكنولم. السالمحفظعملياتنفقاتإزاءاإلرتياحعدمإبداءعلىالدائمحرصهمرغم
صداملقواتوقعتالتىالسريعةبالهزيمةالترحيبالدولية، فرغمالمنظمةلصالحذلك
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هزيلة، تفتقركانتالمتحدةاألممعملياتبأناإلعتقادإنتشارإلىالعمليةهذه، أدتحسين
.حاسمةاألمريكيةالعسكريةاألعمالكانتالفاعلية، بينماإلى

مطلعفىاألهميةبالغةالسالمحفظعملياتمنبثالثحاقتالتىالكوارثولوال
حفظعملياتبينالمقارنةكانتورواندا، لماويوغوسالفياالصومالفىالتسعينيات

فهممحاولةوقبل. البعدهذاإتخذتالمتحدة، قدالوالياتقادتهاالتىالخليجوعمليةالسالم
الوساطةجهودمنالطويلةالقائمةنذكرأن، يجبالمهامتلكفشلإلىأدتالتىاألسباب

فقد. جزئيًاأوكامًالالنجاحذلككان، سواءالزمانمنالعقدذلكفىناجحةكانتالتى
منالداخلىوالصراعالفوضىمنالسلفادور، وإنقاذالوسطىأمريكاإتفاقكان

طىفى) UNIMOG (دوليةمراقبةمجموعةونجحت. المتحدةلألممالهامةاإلنجازات
أخرىمراقبةمجموعةنجحتاإليرانية، كما – العراقيةاإلشتباكاتصفحة

)UNGOMAP (منالسوفييتالجنودمنألفمائةمنأكثرإنسحابمراقبةفى
دورًاالمتحدةاألمملعبتكذلك. باإلنتقالالمتعلقةالشكاوىكل، وعالجتأفغانستان

1994عامالديمقراطيةاإلنتخاباتاألبارتيد، وأقامتأفريقيا، فأنهتجنوبفىمتميزًا

فىمقعدهاإلىأفريقياجنوبالمتحدة، وأعادتاألممموظفىإشرافتحتتمتالتى
ذلكفىالديمقراطيةإدخالوكان. مهامهافىحقيقيًاتقدمًابذلكالعامة، فحققتالجمعية

مجموعةوأشرفت. وزنهلههامًا، عمًالكلهاإلقليمعلىيؤثرالذىالمحورىالبلد
تحقيقوبعد. بنجاحاالستقاللإلىناميبياإنتقالعلى) UNTAGE (اإلنتقالعلىالمساعدة

التىاإلنتخاباتلعمليةمراقبةمجموعةاألمنمجلس، شكلموزمبيقفىالداخلىالسالم
).ONUMOZE (هناكبدأت

 –اإلنتقالمراحلفىالدوللمعاونةجديدةمهمةعاتقهاعلىالمتحدةاألممحملتوقد
المراقبينفقيام. اإلنتخابعملياتمراقبةفىوذلك – صراحةذلكتعلنأندون

األراضىمنالمتحاربةالقواتإنسحابمنبالتأكدالمتحدةلألممالتابعينالعسكرية
منللتأكدلهاالتابعةالشرطةوقواتلموظفيهاالمتحدةاألمم، وإيفادشئعليهاالمتنازع

شئوالنزاهةالحريةمنجوفىتمتقدالمعنىبالبلدتجرىالتىاألولىاإلنتخاباتأن
العملبهذاالمتحدةاألممقيامأنرأواالكثيرينأنشكوال. هامًاإيجابيًاعمًالآخر، يعد
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أولولكن. للدولالداخليةالشئونفىالتدخلتحظرالتىالميثاقبنودنصمعيتعارض
)،ONUVEN (نيكاراجواإلىالمتحدة، أرسلتاألممجانبمناإلنتخاباتلمراقبةبعثة
األمنمجلسبإحاطةاإلكتفاءالعامة، معالجمعيةجانبمنتامبتأييدالعاماألمينشكلها
حولالشكوكالديمقراطية، جعلتالعمليةطريقعلىناجحةخطوةبها، كانتعلمًا

المعنيةاألطرافكانتفإذا. تمامًاتتبخرللدولالداخليةالشئونفىالتدخلمحاذير
طلبتالنار، ثمإطالقوقفمراقبةالمتحدةاألممتتولىأنقبلتقدالداخلىبالصراع

لها ؟ لقدإضعافًاكونهمنأكثرالدولةسيادةدعمذلكيعنى، أالاإلنتخاباتمراقبةمنها
.بالقبولحظىتقدمًاذلككان

الحربأعقبتالتىاألولىالسنواتفىالدولىالمجتمعحولالتفاؤلسادهجوهناككان
أوروبا، وآسياشرقىفىتمتالتىالديمقراطيةإلىاإلنتقالعملياتالباردة، مبعثه

الخطواتأولىوكانت. الوسطىآسيا، وأمريكاشرقجنوبجهات، وبعضالوسطى
السنةفىأجريتالتىواإلنتخاباتاألنجولية، السالمعمليةفىإتخذتالتىالمبشرة

المندوبإعتبرهاالتىالتصويتنتائجقبولUNITAيونيتاحزبرفضالتالية، مبعثها
1995و1992فىاألهليةالحربتجددعلىوترتب. ونزيهةسليمةالمتحدةلألممالخاص

بعدتسويةإلىالتوصليتمأن، قبلقتيلألف200بلغتاألرواحفىخسارةالبالدتكليف
األيديولوجية،الشكوكعنعبرتالتىالحاالتمنحالةأمامأنفسنانجدهنا. جهيدجهد

عليهالكاسترو، وتفضلالمواليةاألنجوليةالحكومةتبغضالمتحدةالوالياتكانتفقد
فىنقصمنتعانىكانتأنجوالفىالمتحدةاألممبعثاتأنذلكإلىأضف. يونيتاحركة
عنعاجزةجعلهالها، مماالمعطاةالصالحياتومحدوديةالمالية، وضعفالموارد
فعلتمانحوعلىالدولىاإلهتماميجذبلمالبائسالبلدذلكأنكما. الثوارجبهةتفكيك

.والبوسنةالصومال

،البعثاتتلكمنلبعثةكبيرةمواردبتقديمتلتزمأنالمتحدةاألمماستطاعتعندماوحتى
السالممرحلةإلىمضطربإنتقالحدوثلنجاحها، أوضمانًايشكلالذلكفإن

األهدافكانت). UNTAC (الكمبوديةالعمليةأظهرتهمانحووالديمقراطية، على
، وإقامةاإلنتخاباتعمليةكمبوديا، وتأمينعنالفيتناميةالقواتجالءإلىترمىطموحة



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

110www.RaoufAbbas.org

تلكلتحقيقاإلعتماداتمنالكثيرالدوليةالمنظمةجديدة، وأنفقتإئتالفيةحكومة
آالفالجنود، وسبعةمنألفًاعشرخمسةقوامهاقواتالمتحدةاألممفأوفدت. األهداف

أمريكيًا، وأعدتدوالرًاباليينثالثةللعمليةاإلجماليةالتكلفة، وبلغتالمدنيينمن
مدهشة، وبدتنتائجهاكانتالتىبإدارتها، وقامت1993مايوفىأجريتالتىلإلنتخابات

للقياماألمنمجلسمنتفويضًاهناكيكنلمولكن. المراقبينمنالكثيرعيونفىنزيهة
ألحقااللذينالفصيلينضدالسالمفرضعمليةتتطلبهاالتىكتلكعسكريةبأعمال
التطهيرفىالمريعسجلهم، رغمالصينحلفاء (الحمرالخمير: باإلنتخاباتالضرر

علىالقدامىاألعداءظلثمروسيا)، ومنمنالمؤيد (الكمبودىالشعبالعرقى)، وحزب
فىحققوهبماالتهنئةأعضاؤها)، وتبادلUNTAC (بعثةمهمةإنتهتعندماحالهم

السالممهمتها، ولكنأداءفى – الفنيةالناحيةمن – نجحتقدالبعثةكانت. اإلنتخابات
عنتكونماأبعدكانتالكمبوديةبالمخاطر، والحكومةمحفوفًاكانالكمبودى

.47الديمقراطية

إبتلىالتىالثالثالكوارثبلغتهاالتىالدرجةاإلخفاقمناألليمةالتجربةهذهتبلغولم
.وروانداالسابقة، ، ويوغوسالفياالصومالفى1995 – 1993بينفيماالدولىالنظامبها
المآسىتلككلتحملعناءيكفيهامنهاواحدةأىفىالمتحدةاألممعملياتإخفاقكان
واسعةالفجوةكانت. ركبتيهاعلىتجثوالدوليةالمنظمةيجعلقصير، كادزمنىمدىفى
ناحية، والمؤشراتمنسياستهالصناعالطيبةالدولية، والنواياللمنظمةالعلياالمثلبين

.الميدانفىالبائسة

البالد، تلكالصومالفىالمتحدةاألمممهاممنالصدارةمكانتحتلالطيبةالنواياكانت
والتدخالتالصراعاتمنعانتمااالستعمارى، بقدرالحكمتحتالكثيرعانتالتى

منعانتالباردة، كماالحربخاللوواشنطونموسكومنالسالحوصفقاتالخارجية
المالييننزوحإلى1992 – 1991فىالصومالتفككأدىوعندما. المتحاربةالفصائل

أصابتهكما. شديدةصدمةالدولىالمجتمعللمجاعة، أصابتوتعرضهممواطنهممن

47J. Boulden, Peace Enforcement: The United Nations Experience in Congo, Somalia and
Bosnia (Westport, Conn. 2001); F. H. Fleitz, Peace keeping Fiascoes of the 1990's: Causes,

Solution and U. S Interests (Westport, Conn. 2002.(
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السالمحفظوفرقاإلغاثةعمالبمنعالمتحاربةالجماعاتقامتعندماالشديدبالغضب
.بحريةاإلنسانيةالمساعداتتوزيع، منالخفيفالتسليحذات) UNOSOM I (العسكرية

فىالعملالمتحدةاألمملتفويضالداعمموقفهاعنالمتحدةالوالياتحكومةفتحولت
عليها،إشرافهخاللمنالجهودلتلكاألمنمجلسإعاقةاألزمة، ومعارضتهامواجهة
السالملفرضبعمليةالقيامعلىالموافقةالمجلسمنفطلبتوقفمالذلكعنتحولت
إطارفى) UNITAF (جندىألفثالثينقوامهاقواتتضمالمتحدةالوالياتتقودها
اللجوءضرورةاآلنالخبراءبعضرأىالذىالمتحدة، األممميثاقمنالسابعالفصل

أن – الحظلسوء – يعنىذلكوكان. والفوضىالداخلىبالعنفالخاصةالحاالتفىإليه
قبلمناألمنمجلسأصدرهالذىالتفويضيجبحازمعسكرىبعملللقيامالتفويض

.األخرىالعمليةالعمليتينمنكلتعطلأنإحتمالاإلنسانية، معاإلغاثةعملياتبشأن

ظلفىاإلنسانيةاإلغاثةعمليةكانتهل: المشكلةجوهريمثلكاناإلضطرابهذا
هما، أمبعينهعدوضدالمتحدةالوالياتتقودهاالتىالعمليةأنهاقائمة، أمالقديمةالقواعد

وخاصة (معًاأعضاءهجلسلوذلكيوضحأناألمنمجلسباستطاعةكانمعًا ؟ وربما
الميثاقفىالنظرإمعانبغرضالعامةاألمانةإلى) العضويةدائمةالخمسالدول

علىيحدثلمذلكولكن. أحكامهبمقياسومواردهمقدرتهمحدود، ليقيسوابإخالص
.شئعلىيلوونالطريقهمفىأعضائهمنواألقوياءاألمنمجلس، واستمراإلطالق

 –، أصبحتالصوماليينمنالكثيرأرواحإنقاذفى) UNITAF (قواتعمليةنجاحورغم
إدارةتسليمكلينتونإدارة، وقررتاألمريكانالساسةتأييدإلىتفتقر – 1993ربيعفى

بطريقةبالقوةالسالمفرضبعمليةالسالمحفظعمليةإختالطالمتحدة، رغملألممالعملية
أهدافلخدمةتسعى) عمليةلكلالتابعة (المختلفةالبريةالقواتكانتمفزعة، فقد
التىللعمليةكارثةوقوعنذروأصبحت. العمليتينفىالقيادةوططختشابكتمختلفة، كما

.األفقفىتتجمع) UNOSOM II (تسمىأصبحت

تابعةخاصةأمريكيةقواتقامت، عندما1993أكتوبرمنالثالثمساءالكارثةوحلت
الجنرالعلىسريةبغارةالقيامبمحاولة) فلوريدافىالرئيسىومقرها (المركزيةللقيادة
خسائروبلغت. بالفشلمنيتالغارة، ولكنالصوماليينالحربقادةأحدعيديدفرحمحمد



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

112www.RaoufAbbas.org

الصوماليينبأعدادمقارنة (كبيرًايعدالرقمالعملية، وهوتلكفىفردًا18األمريكيين
فىاألمريكانالجنودجثثسحلعمليةعرضتكرارولكن) يوميًاجوعًايموتونالذين

حينمنالتليفزيونشاشات، علىقانونأونظاميحكمهاالالتىمقديشيو، المدينةشوارع
كلينتونإدارةعلىيضغطالمتحدةالوالياتفىالغاضبالعامالرأىآخر، جعلإلى

1995مارسفىذاتهاUNOSOM IIعمليةإنهاءشهور، وتمبضعةخاللقواتهالسحب

الديمقراطيةصوبالتقدممنالصومالىالشعبيحرمفلم. ذريعًافشًالحققتبعدما
ضربةالدوليةالمنظمةتلقت، بلفحسبذلكتحقيقفىالفشل، نتيجةوالسالموالعدل

بسببمكانكلفىالسالمحفظعملياتعلىالشكسحبوخيمت. سمعتهاأصابتقوية
بينالعالقةوتدهورت. سنرىكماالتالىالعامفىروانداشهدتهاالتىالمدمرةالنتائج
قادةالدنيا، فصرحالمستوياتإلى) المتحدةالواليات (فيهااألكبروالعضوالمتحدةاألمم

األممقيادةتحتيوضعواأنيجبال" األمريكاناألوالد "بأنالغاضبينالكونجرس
المخصصاتعلىالموافقةبتعطيلحكومتهمإحراجعلىأخرى، وعملوامرةالمتحدة
ثقتهاواشنطونوفقدت. الدوليةالمنظمةميزانيةفىالمتحدةالوالياتبمساهمةالمتعلقة
.نهائيةبصفةغالىبطرسالعامباألمين

فقد. محتواهافىبسيطةكانتبهاالخاصةالمهمةسيئة، ولكنالصومالأحوالكانت
الدولة، وهىإنهيارظاهرةمعالجةإلىترميانUNOSOMوUNITAFعمليتاكانت

فرضبعمليةالسالمحفظعمليةإختلطتمعها، وقدالتعامليصعبلكنمألوفةظاهرة
األمن)، لذلكمجلسمن (لكلالمفوضةالصالحياتوضوحعدمبسبببالقوةالسالم
المتحدةالوالياتبدورالمرتبطةواألهدافالعملياتمنالعديدفىكثيرةتعقيداتحدثت

الدبلوماسىالتاريخألغازكانتإذافيما – فعًال – الشكويساورنا. السابقةيوغوسالفيافى
،هولشتاين – فيجشلزاألسبانية، قضيةالوراثةحرب (الموروثةالكبرىوالعسكرى

التسعينياتفىالبلقانصراعاتمنالتعقيددرجةفىإقتربتقد) آسيافىالكبرىاللعبة
صراعاتهوالدولىالتاريخمنقرونخمسةمنالوحيدواللغز. العشرينالقرنمن

.األولىالعالميةالحربعلىالسابقةالعقودفى" الشرقيةالمسألة "بإسمالمعروفةالبلقان
منوالتعبير" (البلقانفىالغنملصوص "علىاللعناتيصببسمارككانماوكثيرًا
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فىيوغوسالفياتفككبعدحدثمايدهشهالوربما. األوروبىالسالميهددونالذين) عنده
تتابعمنباإلشمئزازأحسأوالدهشةأصابتهاألخيرةاألحداثتابعمنكلولكن. 1991

.المريعةاألحداث

كانحيثالوسطىالعصورمطلعإلىالبالدتلكفىوالدينيةاإلثنيةالصراعاتوتعود
الشمالية، والتخوماألرثوذكسىالسالفى، والعالمالكاثوليكىالغرببينالفاصلالخطيقع

السالفدولة "بتأسيسالعداءمشاعرطىوتم. اإلسالميةلإلمبراطوريةالغربية
النظامتيتوجوزيفأقامعندماأخرىمرةإخفاؤها، وتم1919عاميوغوسالفيا" الجنوبيين
العداواتتلكإنفجرتالثانيةالعالميةالحربخاللولكن. 1945بعدالشيوعىالفيدرالى

هناكتزالالكانتوإذا. أنفسهمالنازيينالغزاةحتىفاجأتفظائعصورةعلىالقديمة
، فمكانهاالعشرينالقرننهايةعندالعرقىالتطهيرفيهايرتكبأنيمكنأوروبافىبقعة

الدراميةاإلقليمية، والتغييراتالسوفييتىاإلتحادسقوطأدىفقد. البلقانفىهنا، المحتمل
علىشديدًاضغطًايوغوسالفيا، ومارستفىالقوميةالحركاتإثارة، إلىمكانكلفى

سلوفينياباستقاللاإلعتراففىألمانياتسرعالضغوطتلكمن، وزادالفيدرالىاإلتحاد
واألغلبياتاألقليات، حملتالصربعليهيهيمنالذىاإلتحادسقوطومع. وكرواتيا
،المسلمين. (وآخرعنصركلبينالفاصلةالحدودإقامةتحاول، وراحتالسالح

منهمطردواقديكونوالماآلخر، إذاالعنصربطرد، الصرب)، وقامواالكروات
.ديارهم

السنواتفىأخطاءمنحدثمالكلالتفصيلىالتناولالفصلهذانطاقعنويخرج
إذا (السالملحفظعملياتثمانعنيقلالماإرسالإلىدفعتالتى1992للعامالتالية

الحسنة،بالنواياالجحيمهذاإلىالطريقمهدتوقد). إليهماألخيرةكوسوفوعمليةأضفنا
،السالموإقرارالحربإلحتواءالشجعاناألذكياءاألفرادمنالكثيربذلهاالتىوبالجهود

شمالالمتحدة، وحلفاألمم (دورللعبسعيتالتىالمعنيةالهيئاتعلىكانولكن
أن) OSCEاألوروبىوالتعاوناألمن، ومنظمةاألوروبىواإلتحاد، NATOاألطلنطى

وجودحالةفىالسالمحفظباستحالةوتسلمتتوقفأنعليها، وأنذلكصعوبةتدرك
.إتفاقإلىالتوصلعلىالقتالغاضبة، تفضلقويةقوات
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بينالوحدةغياب: هىخاصًاإهتمامًاتستحقالحزينةالقصةلهذهمظاهرأربعةوهناك
السالمحفظعمليةأهدافبين، والفجوةالصالحياتحولواإلرتباكالكبرى، القوى

الدولرأت. المحليةوالسياساتالعامللرأىوالقوىالمتقطعلها، والدورالمتاحةوالموارد
قربًاأكثرالمسألةهذهأن – بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانياوخاصة – األوروبية

بإمتداديهددهاالشديدالقربهذا، وأنالوسطىأفريقيافىأخرىأزمةأىمنلبالدها
المختلفةالمذابحأنكما. أوروباوسطإلىاألدرياتيكعبرالمهاجرينوتدفقالعنفأعمال

ولذلك. المتناغمةأوروباوحدةتحقيقفىآمالهممعتمامًاتناقضتالمختلفةالعرقياتبين
ووافقت. ذلكمنأكثربعملللقيامأوالسالملحفظعملياتأىمقدمةفىأوروباكانت
األخيرة، وكانتالتالىالرئيسكلينتونواليتها، وإدارةإنتهتالتىبوشإدارةهذاعلى
تبعاتمنتعانىكانت، كماالعالممنأخرىأماكنفىمشكالتمنيكفيهامالديها

.الصومالفىاألحداث

الجيوشلدىوالعسكريةاللوجستيةاالستعداداتتوفرعدممشكلةهناككانتولكن
السالمحفظمهمةلتنفيذالالزمة – وفرنسابريطانياذلكفىبما – األوروبية

)UNPROFOR (الواليات، كانت1994عاموبحلول. المتأججالمحلىالعنفمواجهةفى
األوروبيين، ولكنالصربلردععنيفةجويةضرباتتوجيهأجلمنتضغطالمتحدة

كانتخفيفًاتسليحًاوالمسلحةلهمالتابعةالسالمحفظقواتألنالفكرةهذهبشدةعارضوا
الاألمريكانكانثقيًال، بينماتسليحًاالمسلحةالقتلةبعصابات، محاطةاألرضعلىهناك

أعماًالتضمنتالتىالحازمةالقراراتوأخيرًا، واجهت. البريةقواتهمتوريطيريدون
المشكالتتواجه – عندئذ – روسياكانت. أوقفهاالذىالروسىالفيتوالصربضدقاسية

بدورهابإلتزامهاأحست، ولكنهاالسوفييتىاإلتحادسقوطعلىترتبتالتىالمحلية
إتفاقعلىالدائميناألعضاءكانماونادرًا. البلقانفىالسالفلمصالحكحاميةالتقليدى

الكونغوعملياتفىحدثوكما. األمنمجلساجتماعاتفىالموضوعهذاحول
الضبابوسطتائهالسالموفرضالسالمحفظبينالجوهرىالتمييز، كانوالصومال

الخيارينأن، كماإجتيازهوسهولةبينهماالفاصلالخطرقةإلىذلكيرجع، ربماالكثيف
فىاإلضطراببلغ – الحالةهذهفى – ولكن. الميثاقمنالسابعالفصلإطارفىجاءا
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الزمالذىالتصرف" ورقة "بحياداإللتزامأحيانًاالصعبمنكان. مداهبينهماالتمييز
عندمامفتوحة، أواإلمداداتطرقعلىالحفاظضروريًايصبحعندماالسالمحفظقوات

عندماالقوةباستخدامالسالمحفظمهامكل، وممارسةالنازحينحمايةاألمريتطلب
بعباراتاألمنمجلسقرارات، صيغتولذلك. خطيرلهجومالسالمحفظقواتتتعرض

، وفرضالسابعالفصلإلىالصريحةلإلشارةدافعًاالمتواليةالفظائعوأصبحتقوية
العسكرية،القواتوفعاليةقوةفىزيادةالقراراتتلكيصحبلمولكن. بالقوةالقرارات

المتحدةالوالياتأنكما. واللينالقوةخيارىحولنفسهاعلىالدولإنقسمتفقد
 –الصومالفىالكثيرعانتوالتىالمتحدةاألمممسرحعلىالهامالالعب – األمريكية

كانت، ألنهالذلكتدفعهاكانتالتىالمحليةالضغوط، رغمالبلقانفىالتورطفىترددت
على1998عامأصرتدولية، ولذلكقيادةأىتحتاألمريكيةالقواتتضعأنتريدال
قيادةتحتتوضعأنالبداألمريكيةالقواتبمشاركةالصربضدتتمالتىالعملياتأن

المواقعضد (ضرباتشملتالتىالعملياتأنغير. العليااليدفيهالهاكانتالتىالناتو
لألمينالشخصىالممثلموافقةأى" المزدوجالمفتاح "سمىماتتطلبكانت) الصربية

يخلالإقليميةمنظمةإلىجزئيًااألمرإسنادأنذلك، ويعنىاألطلنطىحلفوقادةالعام
للمنظمةالعسكرىالضعفعلىواضحةداللةيدلولكنه) الثامنالفصلبنص (بالميثاق
.الدولية

أعمالتنظيمUNPROFORقواتإلىوأسند. أحيانًاجيدًاالمؤقتالتفويضأداءوجاء
هذه، وكانتالجانبهذامنالهجماتلمنعالصربمعالمقدونيةالحدودعلىالدوريات

ما، وهوالعدوانومنعالردعمهامتمارسكقوةالسالمحفظقواتبهاتقوممهمةأول
قواتضمتأنهاالطريفومن". السالمأجندة "مذكراتهفىغالىبطرسإقترحه

األمريكانالجنودمنأىتعرضألنمستقرةاألموربقاءإلىذلكأدىأمريكية، وربما
قربحدثتالتىكتلكعنيفةجويةضرباتفىيتسببقدمقدونياحدودعلىللقتل

جنوببموجبهيضعقرارًااألمنمجلس)، أصدر1999فى (بسنواتذلكوبعد. سراييفو
إلقرارالمتحدةاألممإدارةتحت) ألبانيةأغلبيةتسكنهاالتىكوسوفوعداما (الصرب
قواتمعهاشاركت) UNMIK (قواتمهمةولكن. البالدبناءبالقوة، وإعادةالسالم
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)OSCE (الناتووقوات) KFOR (عادوبذلك. العملبهذاللقيامالروسيةالقواتفيهابما
جدواهتثبت، فماذلكمنأحديشكجديد، ولممنالمسرحعلىللعملاإلراداتتحالف
.الساحةعلىيبقى

الصيغةبينواسعةالفجوةكانت. الكلفةقاسية، عاليةكانتالمستفادةالدروسولكن
عرفهما، وهوالسالمحفظلقواتالحقيقىوالضعفالمتحدةاألمملقراراتالحازمة
القراراتمعظموكانت. والمسلمينالكرواتقواتأقلبدرجةالبوسنة، وعرفتهصرب
.معًاوالعملالقتالوقفإلىالمعنيةاألطرافتدعواألمنمجلسأصدرهاالتىاألولى
دورمنتزيدأخرىقراراتالمرجوة، صدرتالنتائجالقراراتتلكتحققلموعندما
،التسليحالعدد، خفيفةقليلةترسلهاالتىشديد، فالقواتبحذراألرضعلىالمتحدةاألمم
البالدتخشىأنعجب، فالالنفسعنالدفاعحالةفىإالالسالحتستخدمأنلهاليس
دفعبعدإالتحريرهميتمالرهائنجنودهايقعأنمنالسالمحفظفىبقواتهاتساهمالتى
ألنهاتشددًا، ليسأكثرقراراتإصدارمنيحذرالعاماألمينكانماوكثيرًا. كبيرةمبالغ

منالالزمةاألعدادلتوفيرالدولاستجابةعدممنلخشيته، ولكنالظروفتالئمال
األمنمجلسأصدرعندماالحقائقلمواجهةالرفضلهذامثالوأفدح. المطلوبةالقوات
فىقبلمنإقامتهاتمتالتى" اآلمنةالمناطق "إقامةبفرضقضىالذى836القرار

تلكتأمينيتمفحتى. األطرافجميعجانبمنللهجومعرضةكانتولكنهاالبوسنة
مانحوجندى، علىألف34بمقدارالمتحدةاألممقواتعددزيادةاألمريتطلبالمناطق

لم836القرارأصدرتالتىالدولمنأىأنذلكمنواألسوأ. العامةاألمانةبتقريرجاء
األميناألمور، ذكرولتيسير. المطلوبةاإلضافيةالقواتهذهفىللمساهمةاستعدادًاتبد

منمقبواليكونقدرقمًافيهرأىالذىجندى7600تقديمهو" أخفبديل "هناكأنهالعام
.المترددةالدولجانب

قدخفيفًاتسليحًامسلحةقليلةوحداتإضافةأنإفتراضالمنطقىمن، ليسكلوعلى
وعندما. العرقىالتطهيرجرائمإرتكابمن، ويمنعهمالحانقينالبوسنةصربيردع
قوات، ودعت1994مايوفىبالمدفعيةبسراييفوالمحيطةالمنطقةبقصفذلكبعدقاموا

)UNPROFOR (عنيفًاالبوسنةصربفعلرد، كانعليهمجويةغاراتلشنالناتوحلف
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منهموإتخذوا، وقيدوهمرهائنالسالمحفظقواترجالأخذواالمتحدة، فقدلألممومهينًا
بشهرينذلكوبعد. الجويةللغاراتتعرضهاالمتوقعاألماكنمنبالقرببشريةدروعًا
قواتتستطيعأندونالمسلمينآالفوقتلوا" اآلمنة "سربرنشاالبوسنةصربإجتاح
التحركقواتأخيرًا، فجاءتالردعقواتتحركتثم. ساكنًاتحركأنالسالمحفظ

الثقيلة، وبطارياتباألسلحةالمسلحةوفرنسا، وهولندابريطانيامن) RRF (السريع
إلبعادالناتوبهاقامالتىالجويةالغاراتوتضاعفت. المنطقةوإحتلتالمتحركة، المدفعية
.للسالمDaytonدايتونإتفاقيةقبولعلىوإرغامهماآلمنةالمناطقعنالبوسنةصرب
اآلمنة"،المناطق "فىالصربضدالعرقىالتطهيرأعمالبنفسكرواتياقامتوعندما

المكونة) UNCRO (بالقوةالسالمفرضوحداتحازمًا، وأرسلموقفًااألمنمجلسإتخذ
فضيحةوأخيرًا، أدت. والكفاءةالتسليحمنعاليةدرجةعلىجندىآالفخمسةمن

الحظ، قواتسيئة) UNPROFOR (السالمحفظبقواتيستبدلأنإلىسربرنشامذبحة
كبيرةبمشاركةجندىألفخمسينوضمتالناتوقادهاالتىالسالمفرضمهمةفىكبيرة

منمفرًاالبوسنةصربيجدولم. المتميزةالروسيةوالوحداتاألمريكيةالقواتمن
تقسيمهاتمالتىاألرضمنلهمخصص)، وبماIFOR (السالمإقرارلقواتاإلذعان
.األمرنهايةفىالقبولبعضإثنية، نالتأسسعلىوشدةبحزم

وتياراتهرياحهعصفتالذىالعامالرأىهوالمحزنةالقصةهذهفىاألخيروالعنصر
معظمفىهائلةوالمخاوفالمطامعكانت. وصوبحدبكلمنالمتحدةاألممبسفينة
معوالتعاونالتراضىإلىدعواالذينالمحليونالقادةوإعتبرالسابقة، يوغوسالفياأرجاء
قدإليهاتوصلواالتىاإلتفاقاتكلأنالعاماألمينمبعوثووإكتشفخونة، المتحدةاألمم

الرأىوكان. باالستسالمتوحىكانت، إذاتكنلمكأن، وأصبحتأسابيعخاللخرقت
بالعارواإلحساسالدماءحماماتوسطقواتهتورطخشيةبينحائرًااألوروبىالعام

الباردةالحربنهايةفىترىالدولمنالكثير، وكانتقارتهمفىالفظائعتلكلوقوع
إلىحاجةجيدًا، دونالمدربةالقواتببعضواإلكتفاءالعسكرى، اإلنفاقلخفضفرصة

المناصرةاألصواتوجعلت. متصلةإمداداتمنتتطلبهبماكبيرةبقواتاإلحتفاظ
الغربمعموسكو، تعاونالروسىالجيشفىتأثيرهالهاكانوالتىروسيافىللصرب
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نبرةاألصواتأعلىاألمريكىالعامالرأىوكان. الصعوبةبالغأمرًاالبوسنةمسألةفى
ضوءعلىالتدخلفىاألمريكيةالحكومةتوريطبعدمالمطالبةفىاإلطالقعلى

لحقتالتى، والخسائر1993عاملألموراألوروبيينمعالجة، وسوءاألوروبىالضعف
تكنلم). أيضًاللعيانماثلةكانتفيتنامذكرياتولعل (الصومالفىاألمريكيةبالقوات

.فيهاشاركواالذينالالعبينمنأىحياةفىسعيدًاحدثًااألزمةتلك

فىالخسائر، ولكنالبلقانأزمةمنتاريخيةجذور) 1995 – 1992 (روانداألزمةوكان
أعمال، وتجاوزتالبلقانمذابحعننتجمماضعفًا20 – 15بينمابلغتفيهااألرواح
الداخلىالصراعدوافعوكانت. قبلمنكمبودياعرفتهاالتىالحدودفيهاالعرقىالتطهير

إحتضنالذىالبلجيكىاالستعمارإتبعهاالتىالسياسةإلىمألوفة، مردهارواندافى
المجنظهروقلب. الهوتومن%) 85 (األغلبيةضد، واستخدمهمالتوتسىقبائلمناألقلية
طغيانمنتاله، وما1961عاملهالعدةتعد، ولمحسابهيحسبلمالذىاالستقاللعقب

شنواثمومن – المجاورالبلد – أوغنداإلىمنهمالكثيرهربالذينالتوتسىعلىالهوتو
منهمبقىمنضدالعنصريةالتفرقةأعمالمنالمزيدتسببروانداضدعصاباتحرب

بأعلىمصحوبًاكانالذىالبالدعانتهالذىاالقتصادىالدمارذلكإلىأضف. رواندافى
تجمعإلىأدى، مماالعاطلينمناآلالفمئاتوجود، معالعالمفىالسكانتزايدنسبة

البنادقغابتمنتشرة، فإذاالصغيرةاألسلحةكانت. إثنيةعصاباتفىالعاطلينالرجال
الغربيةالدول، قامت1993أغسطسوفى. البيضاءواألسلحةالمناجلمحلهاحلت

أروشىإتفاقإلبرامالطرفينعلىبالضغطاألفريقيةالوحدةومنظمةالثالثالكبرى
Arushiالطرفينقواتحرة، ودمجإنتخاباتالسلطة، وإجراءفىالمشاركةإلىدعاالذى

المتحدةاألمممنخاصةمساعدةبعثةبإشرافكلهذلكواحد، ويتموطنىجيشفى
)UNAMIR .(الدولةدعائمإقامةعملية، ولكنالسالملحفظسلبيةسياسةتلكتكنولم

بعضتضمنتاألصليةالخطةأنإيجابية، تقدمية، ديمقراطية، رغمأسسعلىالوطنية
.المدنيينوحمايةالمسلحةالعصاباتلتحييدقوةوجودحيثمنالسابعالفصلعناصر

علىمقديشيوفىولكنروانداعاصمةكيجالىفىالدراميةبصورةالمشروعإنهارثم
)UNAMIR (بعثةلتفويضالمتحدةاألممقرارطرح. الشرقىالشمالإلىميل1100بعد
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بعدوذلك– قبلمنمقررًاكانحسبما – أكتوبرمنالخامسفىاألمنمجلسأجندةعلى
إعترضت. سلبيةنتائجمنعليهاترتببماعيديدعلىاألمريكيةالغارةمنيومين

حجملتخفيضقويًا، وسعتبروانداالخاصالتفويضيكونأنعلىالمتحدةالواليات
عدديزيدأالاألمريكيةالخارجيةإقترحتالمراحلإحدى، وفىاألدنىالحدإلىالقوات
أنيرجونالميدانفىالمتحدةاألممرجالكانجندى، بينمامائةعلىالمتحدةاألممجنود

وسط،كحلجندى2500علىالمجلسوافقوعندما. جندىآالفثمانيةإلىالعدديصل
المعظمهمكانالذيناألعضاءالدولمنبمساهماتالعددهذاتغطيةالصعبمنكان

فىالتورطمتاعبمن – حالأىعلى – والهوتو، ويهربونالتوتسىبينالفرقيعرف
وكمبوديا، ويوغوسالفياالصومالعملياتفىساهمواأخرى، بعدماعملياتفىالمساهمة

التسليحفىالنقصمنتعانىروانداإلىأرسلتالتىالدوليةالقواتكانتولذلك. السابقة
فهمويمكن. المراقبةقواتبمهمةالقيامسوىلهاالمالية، وليسواإلعتماداتوالعتاد

على– المتفاقمةالكارثةلهذهاألولىالمراحلفىوخاصة – الحيادإلتزامعلىاإلصرار
إذاماحولوجينيفوواشنطوننيويوركفىدارتالتىالوطيسحاميةالمناقشاتضوء
الرغبةغيابولكن. التدخلفىإفراطهاإلىيعودالصومالفىالمتحدةاألممفشلكان
القرارذلكإتخاذذلكنتيجةالمحلية، وكانتبالسياسةتأثرفعالعملعلىاإلقدامفى

.اإلطالقعلىالمتحدةاألممإتخذتهقرارأسوأكانالذى

بالحزنالشعورمنالتخلصدونذلكبعدوقعتالتىالمذابحعنالكتابةويصعب
4فىوالبوروندىالرواندىالرئيسينطائرةسقوطحادثأطلقوالعار، فقدوالغضب

،التوتسىمنألف800فيهاذبحالهوتوبهاقاميوممائةلمدةتصفويةحملة1994أبريل
مثلمتشابكةكتلفىالمجرىعبروإنحدرت، مجراهفكستالنهرفىجثثهمألقيت

الهوتوميليشياتوهاجمت. أخشابهاوتجهزتقطعحيثإلىالنهريحملهاالتىاألشجار
علىالبالدمغادرةإلىفإضطرت) UNAMIR (وحداتمنبلجيكيةعسكريةوحدةأيضًا
مابعد – المتحدةباألممالخاصةالمقارإلىذلكبعدالميليشياتإتجهتثم. السرعةوجه

عدمعلىدليًالإعتبروهالذىالصومالمناألمريكيةالقواتإنسحابأنباءشجعتها
الذينالتوتسىعلىللقضاءوذلك – األرواحفىلخسائرقواتهتحملالغرباستعداد
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مجلسفىممثلةالمتحدةاألممدوركانلقد. للسالمةطلبًاالمتحدةاألمممقارإلىلجأوا
المراقبةقواتالمذابحمشاهدصدمةوأصابت. بالعارمكلًالبائسًااألزمةهذهفى، األمن

حذرالذىRomeo Dallaireداليرروميوالكندىالجنرالقيادةتحتكانتالتىالدولية
التدخلسلطةوتفويضهبالقواتبتزويده– جدوىدون – وقوعها، وطالبقبلالمذابحمن

الكوابيسمعاناةالدوليةالقواتلرجالالمريعةمشاهدهاسببتالتىالمذابحوقوعلمنع
ولكن. المذابحتلكعلىالزمانمنالعقدونصفعقدمنيقربما، بعداليومإلى

.فادحةكانتالروانديينخسائرفقط، بينمانفسيةمعاناتهم

الدولشكاوىتصاعدومع. األهدافتحديدعلىالقدرةوغياباإلضطراباستمر
فىتقعالتىلألزماتالمواردكليخصصاألمنمجلسأنمناألعضاءاألفريقية
الجنوبأزماتمعالجدىالتعاملمنالسابقة، ويتهربيوغوسالفياأزمةمثلالشمال

تغييرضرورةعلىالمتحدةلألممالعامةاألمانة، وإلحاحالكوارثحدودفاقتالتى
 –المتحدةالوالياتجانبمن، وترددجانبهمنتلكؤبعد – األمنمجلسالسياسة، وافق

تتحركلمالجديدةالقوات)، ولكنUNAMTR II (حجمًاأكبردوليةقواتتشكيلعلى
منقصيروقتقبلوذلك. الكبرىالمذابحإنتهتمايوليو، بعدمنتصفقبلللعمل

 –إنسانية"، خدمةحمايةمنطقة "إلقامةقواتهاإرسالعلىالموافقةعلىفرنساحصول
، أعادتولكن. لديهاالخاصةاألهميةذاتاألفريقيةالبالدتلكفىلمصالحها – بالطبع
دوافعفىتثقالكانتأنهاصفوفها، وخاصةتنظيم – الوقتذلكفى – التوتسىقوات
وعندما. الحمايةبمنطقةسمىفيماالهوتومنللثأروإتجهوا، العملبهذالقياملفرنسا
وهزتإليهااألهليةالحربإنتقلتزائير، إلىالهوتومنالمليونعلىيزيدماهرب

وقعمنوزاد. جديدةهجرةأزمةوإنفجارموبوتوحكومةسقوطإلىفأدتاستقرارها
UNAMIR (قواتأنورغم. األوبئةوإنتشارالنقية، المياهالتغذية، وندرةسوءالكارثة

II (يمثلونبأنهموزعمهمالسلطةإلىالتوتسىعودةمع1995نهايةفىروانداغادرت
مضطرًانفسهاألمنمجلسوجدحتىسنواتبضعسوىتمضالشرعية، لمالحكومة

.نفسهاالكونغوفىجديدةسالمحفظبعمليةللقيام
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ناحية،منبالبنانإليهايشارالمتحدةاألممتاريخفىنقطةأدنىتمثلرواندافاجعةكانت
هزضرورةإلىالدعواتأخرى، وتصاعدناحيةمنالفعلىاإلصالحإلىالحاجةوإلى

فىالمستوياتكلطالتواحد، ولكنهامستوىذاتتكنلمأزمةوتلك. الدوليةالمنظمة
من، ومطلوبالعالمفىالفوضىمنالكثيرواضحًا، فهناكالسبب، وكاننفسهالوقت
Yale-Fordفوردييلمؤسسةتقريرالحظوكما. الكثيرتفعلأنالمتحدةاألمم

Foundationالمائةمنيقربماالعالمشهد: "الدوليةالمنظمةعن1995عامالصادر
أنفىالشكويخالجنا". منهاخمسةعدافيماداخليةكلهاكانت1989العاممنذصراع

هذهمواجهةباستطاعتهكانوستالينوروزفلتتشرشلأقامهالذىالكبيرالتحالف
صدمواالغاضبينالكونجرسرجالولكن. القادةأولئكبهاقبللوحتىالظروف
استعدادهملعدمباإلشمئزازتشعراألفريقيةالحكومات، وجعلوااإلنسانحقوقمنظمات

حفظفىالمتحدةاألممنجاحإلىإشارةأىتثرولم. والمبرراتالمقارناتهذهمثلتقبل
ألقىقدذلكأنفىشكثمةيكنولم. عندهماإلنتقادأخرى، روحمناطقفىالسالم
للمنظمةالخمسينبالعيدإحتفاًال1995يونيوفىفرانسيسكوساناجتماععلىبظالله

.الدولية

الدوليةالمنظمةعلىالواضحالضعفمظاهرمنالقائمةلتلكتصنيفوضعيمكنكيف
ضغوطبينماليًا، محصورةمفلسةأصبحتقدالمتحدةاألممبدء، كانتذى؟ وبداية
والوالياتوروسيااليابانمثلأساسيةدولرغبةأوقدرةوعدمالتشغيلتكاليفتصاعد
منتشكوالناميةالدولوكانت. المقررةالمواعيدفىللمنظمةعليهاماسدادعلىالمتحدة

الفقرشديدةالبالدفىاألساسيةوالبنيةالتعليمعلىلإلنفاقالالزمةاالستثماراتتوفرعدم
الصراعاتوقفجهودعلىاألموالمعظمتنفقالمنظمة، ألنالصرعاتعنالبعيدة

المتحدةاألممنشاطبتحجيماليمينيةاإلتجاهاتأصحابطالببينما. اإلنسانيةواإلغاثة
جدوىما.السالمحفظعملياتحجمنفقاتها، وخفضموظفيها، وضغطعددوإنقاص

، إذالذلكاألمنمجلسواستجابةحاسمة،كبيرةبعملياتالقيامعلىالعامةاألمانةإلحاح
شيئًا ؟تدفعلناألعضاءالدولأنيعلمكالهماكان
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التىالماليةلألزمةاألساسىالمحركالسالموفرضالسالمحفظعملياتفىالتوسعكان
، وبدًالسنواتبضعةخاللمراتثالثأعدادهاتضاعفتالمتحدة، فقداألمممنهاعانت

بعضجندى، وصلتآالفوالخمسةاأللفبينماضمتالتىالدوليةالمراقبةقواتمن
السالمحفظقواتنوعية، أنذلكعلىزد. ألفًا50 – 20بينماإلىالجديدةالعمليات
أنالنشأةحديثةالدولوإضطرت، القواتنشرحجمزادكلماالدرجةحيثمنتتناقص
وفقيرةوالتدريبالعتادسيئةالوحداتمنالكثيرتوقعالمحتملمنفيها، فليستساهم

أنأوطانها، وخاصةعنكثيرًابعيدةمناطقإلىالتكوينحديثةدولمن، تنقلاإلمدادات
النقدعلىالحصولأجلمنالمتحدةاألممقواتفىبجنودهاالبالد، ساهمتتلكبعض

التكلفةتعادلبمبالغجنودهاعن، تعوضالحكوماتتلكمنحكومةكلألن (األجنبى
ولذلك) للصرفاليومىبالسعرالغربية، وذلكالدولتقدمهمالذينللجنودالمرتفعة
الخبرة، وضعفقلةبسببيجبكمامهامهاأداءعلىالمتحدةاألممقواتقدرةضعفت
القواتنقلالحاجةتتطلبأنيحدثماوغالبًا. القتاليةالكفاءةضعف، وكذلكالتنسيق

بهذاطائراتهاتقومالتىالمتحدةللوالياتإالذلكيتوفر، فالالعملياتمكانإلىجوًا
علىاإلعتمادفىاإلسرافبعدمالمتحدةاألممطالبتما، وكثيرًامضضعلىالعمل
تصلالقواتكانتماوكثيرًا. النقلأعمالمنبهتقومماتكلفةسدادأوالجويةقواتها

بعدالقواتوصلتحيثروانداحالةفىحدث، كمااألوانفواتبعدعملهاميدانإلى
السالمحفظعملياتإدارةكوادرتوترزيادةإلىالميدانىالفشلويؤدى. المذابحإنتهاء

.بالعملفعًالالمثقلون

المهاممنالعديدفىالوضوحإلىإفتقراألمنمجلسمنحهالذىالتفويضأنكما
منالكثيرعلىالغموضغلبفقد. فيهالمجلسوقوعتكررخطأ، وهووالعمليات

البعضعلىغلب، كماالسابقالفصلفىرأينامانحوعلىالمجلسوتفويضاتقرارات
الظروفإطارفىاإلخفاقهذانفهمأنيجبولكن. المحدوديةأواإلندفاعطابع

تفتقرالمجلسيتلقاهاالتىالميدانيةالتقاريركانت. األيامتلكفىوالمضطربةالضاغطة
منيضغطونالذين – المجلسأعضاءيتلقىوقد. التناقضعليها، ويغلبالوضوحإلى
بأغلبيةيحظىالقدقتراحالاأنمناآلخرينمنخاصًاتحذيرًا– حازمقرارإصدارأجل
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عمليةعنالناتجةاألحداثوإنعسكت. اإلقتراحسحبللفيتو، فيتميتعرضأواألصوات
أزمةعلىالمأساويةالصومالأحداثأثرتعندماحدثتليها، كماالتىتلكعلىسابقة

.رواندا

.وصوبحدبكلمنللهجومالعامةاألمانةتعرضوالمخيفالمدهشمنوهكذا، كان
دائمةالخمسالدولوجهفىالوقوفعلىالقدرةوعدمبالضعفالعاماألمينإتهمالبعض

العامةاألمانةأنإلىالناميةالدولوذهبت. همرشولديفعلكانمانحوعلىالعضوية
أنيجبالتىالعديدةاألخرىالمهاموأهملتالسالمحفظعملياتإلىإهتمامهاكلأولت
فىالمحافظونتهماو. قتصاديةالواجتماعيةالاالمجاالتفىالمتحدةاألممبهاتقوم

السيادةتهددواسعةسلطاتعلىلنفسهاتستحوذبأنهاالدوليةالمنظمةالمتحدةالواليات
المتحدة،باألممخاصجيشإقامةأورقهارتقتراحاعتبراو. األعضاءللدولالوطنية

خاصةقواعدفى، ويتمركزالتنسيقتحسنقيادةأمورهجيدًا، تتولىتدريبًامدرب
آخردليًالقتراحالاهذاإعتبر، األمنمجلسبهايكلفهالتىالمهامبتنفيذمختارة، ويقوم

أنالواضحومن. سيادةذاتعالميةدولةإلىلتتحولالمتحدةلألممالمتصلةالجهودعلى
الجهلالمتحدة، ولكناألممبقواعدالخاصةاألفكارأصولتجهلكانتاإلنتقاداتتلك
تشاؤمًا، وأقلأكثرذاتهاالعامةاألمانةأصبحتلذلك؛ ونتيجةالوقتذلكفىسائدًاكان
علىقتصراعملهاأنإلىنقادها، وذهبالشامللإلصالحخطةإقتراحعلىقدرة

الدفعأوجديدةمهامإبتداعباستطاعتهميعد، فلمحماسهمفترالذينرجالهاعلىالتضييق
أن) أورقهارتقدمهاالتى (السلبيةالنصيحةتلكبمقدوركانكيفولكن. جديدةبخطط
48سيراليون ؟أوالكونغوشرقىفىالمترديةاألوضاعإلىالعونتقدم

غالىبطرسلبطرسبالنسبةبالتوترمشحونًاجوًاكان، ولكنهالعالمنهايةتلكتكنلم
عنالبحثالصعبمنحديثًا، وكانتوالهاالذىآنانولكوفىالعامة، األمانةيغادرالذى

الشدة، معتعانىالتىالدوللمساعدةاألمامإلىقدمًاالمتحدةاألممفيهاتمضىطريق
وكذلكالعملذلكبأهميةالمانحةالدولإيمانتناقصإلى– نفسهالوقتفى – االستجابة

الفصلفىوردمانحوعلىUnvanquishedمذكراتهفىالموقفهذاعنمنطقياًدفاعاًغالىبطرسبطرسقدم48
إنقلبتعندماالقليلإالعمليستطع، ولمالحاالتتلكمنأىفىبهااللعبيستطيعجيدة) كروت (يدهفىيكنفلم. السابق

.كلينتونإدارةعليه
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ساحةشهدتهاالتىالشديدالتوترحالةمعذلكوتشابك. بهالقيامفىرغبتهاتناقص
المنظمةجعلذلككل. كلينتونإدارةمناألخيرةالسنواتفىالمحليةاألمريكيةالسياسة
فرضوعملياتالكبيرةالسالمحفظعملياتبعضكانت". متنفس "إلىحاجةفىالدولية
ألسباباإلنتهاءطورفىطبيعية، أونتائجتحقيقهابعداإلنتهاءعلىتوشكبالقوةالسالم
وكمبودياالصومالفىمهامالمتحدةلألممتعدلمالعشرينالقرننهايةوعند. سياسية

التىالداخليةاإلصالحاتوعوضتالدوليةالقواتحجم– لذلكتبعًا – ورواندا، ونقص
األمريكىالكونجرسحجبنتيجةالماليةالمواردفىالنقصالعاماألمينبهاقام

، وإنقاصالمحاسبىالنظامتحسيناإلصالحاتتلكوشملت (المتحدةالوالياتلمساهمة
نسبةتخفيض، وقبولاإلختصاصاتتداخلمنالدولية، والحدبالمنظمةالعاملينعدد

المستمر،القلقإثارةفىاليوغوسالفيةاألزمةواستمرت). المتحدةالوالياتحصة
،التسعينياتمنتصففىالسالمحفظعملياتفىالكبيرالتوسعالجهود، ولكنواستنزاف

.كبيرحدإلىمدهإنحسر

فكرةمنالنفوريحلفلم. العملىالمستوىعلىملحوظتحسنحدوثذلكإلىيضاف
منكثيرالفىاألركانقياداتقيام، دونسياسىأساسعلىالمتحدةلألممجيشإقامة
، وإقرارالسالمحفظفىالمتخصصةالعناصربتدريبالمساهمةفىالراغبةالدول
حفظعملياتإدارة، وتلقتاألعمالتلكفىللمساهمةمستقبًاللدعوتها، تحسبًاالسالم
إكتسبتأفرادها، كماعدد، وزادقبلذىمنأكثرماليةمواردالمتحدةباألممالسالم
علىللوقوفالسابقةالسالمحفظعملياتبتحليلاإلدارةوقامت. اإلحتراممنالمزيد
يتمجديدةقواعدبوضعمنهاالمستفادةالدروسمن، وخرجتالنجاحأوالفشلأسباب
،العسكرية، والمعداتللمواردمواصفاتوضعت، كمااألرضعلىبهاالعمل

.األمامإلىتقدمًاالقيادة، حققتالمستخدمة، وهيكل، واللغةواإلتصاالتوالمواصالت

بالطلباتالمتعلقة" التقديرمستويات "عليهنطلقأنيمكنفيمازيادة– أيضًا – وحدثت
المتسرعةالقراراتبأنالتذكيرإلىحاجةفىدوليًا، ولسناتدخًالتنشدالتىالجديدة

بالغكانالخسارةفىالمفرطالتفويضرواندا، وأنكارثةإلىأدتبالهلعالمدفوعة
أكثرالكالميظلأنتتطلبللعملالذهبيةالوسيلةعنوالبحث). مقديشيو (الخطورة



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

125www.RaoufAbbas.org

بالكثيرواالستفادةالخبراتمنالعديدتكرارتمالوقتذلكفىولكن. العملمنسهولة
بدأتالتسعينياتأواخرعندتمامًا، ألنهموعدهافىجاءتالتىالصعبة، الدروسمن

الشرقية،تيمور (األمنمجلسطاولةعلىتتجمعالداخليةالبواعثذاتاألزماتبعض
رأسلتحتلعادت) أخرىمرةكوسوفواألريترى، / األثيوبى، النزاعالكونغو، سيراليون

فىالميثاقصانعوفيهفكرالذىالنوعمناألزماتتلكتكنولم. المجلسأعمالجدول
منتصفعندالمتحدةاألممبابعلىإلقاؤهمتمالذيناللقطاءمثل، بدت1945 – 1944
،لألملبعثًاوأكثرمقدرةأكثر– المرةهذه – جاءتاألزماتلتلكاالستجابةولكن. الليل
.اللقطاءملجأعليهإعتادماوهو. األزمةتفاقموإحتمالخطورةمدى

وجهمالمح" صرامة "بينتجمعالتىالمهمة– المثالسبيلعلى – إعتبارنافىولنضع
بناءوإعادةالوساطةعناصر" رقة"، والسالملفرضعمليةمنهايجعلالذىالسابعالفصل
عشروالحادىوالعاشروالتاسعالسادسالفصولنصوصبعضفىنجدهاقدالتىالدولة

تحمالنكانتا، فقدوسيراليونالشرقيةتيمورفىحدثمالذلكمثلوأبرز. الميثاقمن
فقدواالذيناألبرياءمنهائلةأعدادالكونغو، فهناككمااألولالمحلفىالكوارثسمات

إمداداتعلىحصالالبلدينولكن. نجدتهمفىالدولىالمجتمعتراخى، بينماأرواحهم
النار، وترميمإطالقوقفعلىوالحفاظالنظامإقرارعلىساعدتهماومدنيةعسكرية
الذى2000عاماإلبراهيمىتقريرمعذلكفى، متمشيًاالمجتمعأصابالذىالصدع
وسبقت. سيئةبأعمالالنزاعأطرافأحدقيامحالةفىردعبأعمالبالقيامطالب

العراقفىذلكبعدحدثكما (المدنيةاألحوالتحسينعلىالعملاألمنيةاإلجراءات
الطريقتفتحطبيعيةحياةبناءإعادةأوإليجادالمبذولةالجهودتستطيعوال). وأفغانستان

وهو. العرقى، والتطهيروالميليشياتالعصاباتأعمالوقفبعدإالالديمقراطيةإقامةإلى
التىالسبلبمختلفالقبولفىالرغبةتنامىولكن. شكذلكفىماتحقيقهيصعبما

.نوعًاوأفضلالحالةهذهفىمختلفًاكانالكبرىاألهدافتحقيقإلىتؤدى

إلىالبريطانيةالحكومةأرسلتهاالتىالملكيةللبحريةالتابعةالكوماندوزوهكذا، قامت
وطردهمالمجرمينمنالفوضىمثيرىعلىوالقضاءالتمردأعمال، بوقفسيراليون

الحمايةوتوفيرالسالمبفرضاألستراليةالقواتقامتالشرقيةتيموروفى. تمامًا
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العنفأعمالعلىللقضاءالحازمةالحملةونجحت. ذلكأعقابفىتمتالتىلإلنتخابات
مسألة، وهىالعملبهذاللقيامذلكعلىالقادريناألعضاءلدىالرغبةتوفرتطالما

أنهاالسابقةالمتحدةاألمممواقفأثبتتفقد. بالكادعليهاتهنأأنالمتحدةاألممتستحق
التوصلإلىوتميلالنطاقواسعةاإلنسانحقوقعلىالتعدىلحاالتاستجابتهافىتتباطأ

الدوليةالمؤسسةإغفالذلكمن. المتنازعةاألطرافقادةمعتوفيقيةسلميةحلولإلى
عصاباتمواجهةفىالشرقية، والتلكؤتيمورفىأندونيسيابهاقامتالتىالعنيفةلألعمال
األمننظامأمرأولياءتعمدفقد. ليبريافىتايلوروشارل، سيراليونفىسانكوفوداى
أعمالمواجهةفىالكفاءةمتواضعكانضعيفًا، ولذلكإبقاءهالمتحدةاألممفىالدولى

ذاتاألعضاءالدولمنبالقليلمقارنةنطاقهاإتسعالتىاإلنسانحقوقعلىاإلعتداء
.والقوةالصول

فىستراليةالاوالقواتسيراليونفىالبريطانيةالقواتوضعفىالنقادبعضورأى
لمأحدًاأناألمرحقيقةالجديد، ولكناالستعمارعملياتمنجديدًالونًاالشرقيةتيمور
إليهاأسندتالتىأفريقياغربقواتكانتفقد. أخرىقواتيقدمأنباستطاعتهيكن
هزيلة، وتغذيةأجورعلىأفرادهايحصل) ECOMOG (ليبريافىالسالمحفظمهمة

التىاألفريقيةالوحدات، وتعرضتالدمويينالثوارمعاإلشتباكفىترغبسيئة، وال
حتىكرهائنواإلختطاف، اإلهاناتإلى) UNAMSIL (1999عامسيراليونإلىأرسلت
كماالعسكريةالعمليةبقيادةواحدةدولةقيامأنكما. البريطانيةالبحريةالقواتوصول
البناءوإعادةالتعميرعملياتفىمساهمتهاعلىالشرقية، يساعدتيمورفىأستراليافعلت

،الحرباستنزفتهمالذينالسكانمخاوفوتبديداإلنتخابات، وتنظيمالسالمإلقرارالتالية
.عبثًاتذهبلمالعسكريةالعملياتأنوللعالملشعبهاتبينحتى

العسكريةقواتهافىالمتواضعةالصغيرةالدولمنمتزايداعددًاثمة، أنذلكإلىأضف
الشرطة،منصغيرة، ووحداتعسكريةحامياتلتقديماستعدادهاالمادية، أبدتوقدراتها

عددبلغولذلك. الدولىالمستوىمناألداءحيثمنوإقتربت، اإلنتخاباتإلدارةوفرق
وثمانينثمان2001ديسمبرفىالسالمحفظعملياتمنعشرةخمسفىالمشتركةالدول
.المدنيةوالشرطةالجنودمنألفًا47المهامبتلكقامواالذيناألفرادعددبلغبينما. دولة
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 –وحدها – تستطيعالعدد، والحيثمنجدًاصغيرًاالوحداتتلكمنالكثيروكان
ربعقبلالحالعليهكانتماإلىنظرناإذاولكن. وإقرارهالسالمحفظبمهاماإلضطالع

المشاركةعلىوالقادرةالراغبةالدولعددكانحيثالزمانمنالقرننصفأوالقرن
.ملموسًاتغيرًاذلكمحدودًا، يعد

مؤيديهاأشديستطيعأندونوالعشرينالحادىالقرنإلىوصلتالمتحدةاألممولكن
منقطعنجاحًاكان1945عاممنذوإقرارهالسالمحفظمجالفىأداءهابأناإلدعاء
بظاللهاألقت، بلفحسبتحققتالتىالنجاحاتالذريعالفشلحاالتتصاحبفلم. النظير
وإقرارحفظفىوالنجاحالوقتمنالكثيرإلىالدوليةالمنظمةتحتاجوسوف. عليها
عملتنظيمإعادةمنظورفىوروانداالبوسنةكوارثتوضعأنقبلمستقبًالالسالم
، فقدالطريقفىاإلعترافهذاولعل. الدورذلكحدودالمتحدة، وكذلكاألممدوروآفاق
المسلحةالصراعاتعددأنفيهزعمتقريرًابكنداالكائناإلنسانىاألمنمركزأصدر

حقوقعلىوالتعدياتالعرقىالتطهيرأعمالقلت، كماالتناقصفىآخذالعالمفى
إلىكلهذلك، ويرجعالمعاركفىالقتلحوادثكبيرًاتناقصًاتناقصت، كمااإلنسان
إلقرار، وجهودهاالصراعاتمنعفى– األخيرةالسنواتفى – المتحدةاألممجهود
يومًاالجهودتلكتمتدصحيحة، وأناإلدعاءاتهذهتكونأنالجميلومن. 49السالم
األممسجلفىيرىالمؤلفولكن. األوسطوالشرقأفريقياإلىواالستقرارالسالملتجلب
كانتبينماأنه: هىعنهامسكوتنتائجعامًاستينفىالسالمحفظمجالفىالمتحدة

منحملتبماناءتالدوليةالسالمحفظعملياتالمحدود، فإنالنجاحمنحاالتهناك
جديدةبمهامقراراتبإصداراألمنمجلسقياممنالعادةعليهجرتماأنأعباء، كما

وصفةبمثابةكانأنهأثبت، قدلذلكالالزمةالقواتتوفرمنالتأكد، دونالسالملحفظ
تتحققأنجيدًا، يمكنالدرسهذاالكبرىالدولاستوعبتفإذا. والكوارثلإلمتهان

.كبيرةإنجازات

فىإتبعتالتىالسبلمناألطرافالمترامىالنطاقبذلكالقصةتلكمننخرجأنناغير
السالمعمليةفىكماإتبعتالتىالوسيلةهىالدبلوماسيةكانتأحيانًا. الصراعاتحل
:، انظرماكأندرواألستاذتحريرهعلىاإلشرافوتولى2005أكتوبرفىصدرإليهالمشارالتقرير49

www.humansecurityreport.info.
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عمليةاألمرتطلبوأحيانًا. التسعينياتأوائلفىناميبياحولواإلتفاق، الوسطىبأمريكا
.قبرصفىكماالنزاعتسويةتتمأندونالمتحدةاألممبهاتقومالمدىطويلةتدخل

.الكونغوحالةفىكمااألمنمجلسمنبقرارالعددكثيفةقواتنشرتطلبوأحيانًا
قواتحالةفىكمابالقوةالسالمفرضبعملياتبالقيامأخرىمنظمةتوكيلتموأحيانًا
IFORفىتبعتاالتىالسبلتلكمنأىيناسبوال. أفغانستانفىوالناتوالبلقانفى

هذهإدراكاألمنمجلسعلىيجبكانأنهنرىلذلك. الحاالتمنغيرهاماحالة
.50التباينشديدةالكثيرةالمهامبتفويضالقراراتيصدرعندمامبكروقتفىالحقيقة

إتسمتالمشاركينمنعددأكبرحشدضرورةالمتحدةاألممفترضاتاأنذلكويعنى
.الدوليةالسالموإقرارحفظقواتعليهتكونأنيجبالذىالمستوىتقديرفىبالضعف

الدوليةالمنظمةسلطةتداعىعلىدليًالالناتوإلىغانستانفأفىالمهمةإسنادوجاء
منفردةبريطانياقيامأدىفقد). العسكريةبالمعاييرالمهمةحساسيةدرجةبلغتمهما(

ساحلفىنفسهالشئبعمللفرنسا، والسماحسيراليونفىالمتمردينعصاباتبمواجهة
بالمطلوبًاأمرًاسيراليونفىالمذابحإنهاءكان. جانبًاالمتحدةاألممإزاحة، إلىالعاج
ضعفهاصورةحجمفىالمتحدة، وزيادةاألمممكانةتدهورحسابعلىتم، ولكنهشك
.الميدانهذافى

والمقدرة، إذاالكفاءةإلىالدوليةالمنظمةإفتقارحولنفسهاالستنتاجإلىنصلأنويمكن
الرجوع، ورفضها2003 – 2002فىالعراقبغزواألمريكيةالحكومةقرارإلىنظرنا

الساسةبينقائمًاالجدليظلوسوف. العسكرىالتدخلعلىللموافقةاألمنمجلسإلى
هذهشنعلىاإلقدامفىالمتحدةالوالياتأحقيةمدىحولالقانونوعلماءوالمؤرخين

شرعيةأىإلىيستندالبوشجورجالرئيسبهقامماأنالبعضيرىفبينما. الحرب
بعدمحسينلصداماالستبدادىالنظامقيامإغفالعدمضرورةغيرهمقانونية، يرى

كافيًامبررًابإعتباره، التوالىعلىاألمنمجلسأصدرهاقرارًاعشرسبعةإلىاالستجابة

يصدرهقراركليتضمنأنإلىالماسةالحاجةإلىفوردومؤسسةييلجامعةعن1995عامصدرالذىالتقريرذهب50
العمليةتتمالتىالميثاقمنوالفصلالمادةعلىالنصالقراريتضمنأنمعينةبمهامالسالمحفظقوةلتفويضاألمنمجلس

.The United Nations in Its Second Half – Century, pp 20 – 21: إطارها، انظرفى
عاماإلبراهيمىالتقريرفعل، كذلكتامبوضوححدةعلىمهمةكلبتحديدAn Agenda for Peaceوثيقةطالبتكما

.شكذلكفىمشروعة، مامطالب، وهى2000
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دولأقوىهى – كبرىدولةفيها، أنمراءالالتىالحقيقةولكن. العسكرىللتدخل
القياممنمنعهاالدولىالعاموالرأىالمتحدةاألممباستطاعةيكنلم– اإلطالقعلىالعالم
، وفىبهالقيامعلىقوةاألقلالدولتجرؤالبماتقومأناستطاعتثممنفرد، ومنبعمل
فلن. مسبوقغيرنحوعلىاألعضاءالدولبينالمساواةغيابعلىكافدليلهذا

يؤدىأندونالحرببشنكبرىدولةقيامأمامالطريقتقطعأنالمتحدةاألممتستطيع
.جديدةعظمىحربقيامإلىذلك

للمجتمعتتوفرالتىالسالموتأمينالنزاعحلأشكالأنكلهذلكمننستخلصهوما
يحتاجبالمرونة، والمنهاالكثيرإتساممتسقًا، رغمنموذجيًاإطارًاتتخذولنلمالدولى
علىوالدينيةواالقتصاديةواالجتماعيةالسكانيةالضغوطأنإلدراكفطنةإلىاألمر

، والشرقالوسطىاألوسط، وآسياأفريقيا، والشرقعبرتتزايدوالدولىالداخلىاالستقرار
.اإلنتظارصففىتقففيهاالنظراألمنمجلسعلىالتىالتاليةوالحاالت. األقصى

ذلكالسالم ؟ يتوقفوإقرارحفظإلىالقادمةللدعواتالمتحدةاألممتستجيب، كيفولكن
لتحملالدولاستعدادمدىبعينها، وعلىأزمةلكلوالجغرافيةالسياسيةالظروفعلى

الدولاستعدادمدىعلى، وخاصةالسالمحفظأعمالعلىتترتبالتىوالخسارةاألعباء
.بأنفسهمفيهامساهمتهمما، وعلىبعمليةالقيامعلىللموافقةالكبرى

الرابعالفصل
والجنوبالشمال – االقتصاديةاألجندات

علىالمتحدةاألممتعملسوف: "المتحدةاألممميثاقمن) 55 (المادةمقدمةفىجاء
التقدمأحوالالكاملة، وتحسينالعمالة، وتحقيقالشعوبمعيشةبمستوىالنهوض

إلىوالوصولاالجتماعىالتقدمهدفلتحقيقوالتنمية، سعيًاواالجتماعىاالقتصادى
..."الدوليةاآللياتباستخدامالنطاقواسعةالحريةظلفىللعيشأفضلمستويات

،األهدافتلكتحقيقعنتكونماأبعد– الزمانمنعقودستةبعد – البشريةومازالت
األممسجلأنعلىواليسار، واليمينوالجنوبالشمال: غالبيتهمفىالجميعويتفق
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حدة،أكثرمصطلحاتالكثيرونيستخدموقد. التواضعشديدالموضوعهذافىالمتحدة
الليبراليونيرى، بينماوالوهمالخداععلىمبنيةالدوليةالمنظمةهذهأنالمحافظونفيرى

اإللتزاممننصيبلهايكنلمالكافية، كماوالمواردالقوةأسبابلهاتتوفرلمأنه
االقتصادىالمجالفىاإلخفاقاتكانتلذلك. اإلنطالقعلىقادرةيجعلهاالذىالسياسى

يستطيع، وال1945العاممنذمتواصلنمومنالعالمىاالقتصادحققهمابارزة، رغم
إلىيعودللرخاء) العادلغير (اإلنتشارذلكأنيدعىأنالمتحدةلألممالمتحمسينأكبر

خطأفىنقع، قدكلهبذلكاإلقرارومع. لخططهانتاجًاجاءأنهأوالدوليةالمنظمةأعمال
سياساتجميعًاكانتالدوليةللمنظمةاالقتصاديةالسياساتأنقررناإذاوزنًايقلال

تلكأمامالوقوففرصةتجاهلناإذاأكبرخطأفىالوقوععلىيجرناذلكفاشلة، ولعل
.ذلكغيركاننافعًا، ومامنهاكانما، وتبينالسياسات

أنهاعلىإليهاالنظريجبالفصللهذاعنوانًامنهاجعلناالتىاالقتصاديةواألجندات
األممميثاقإهتماممناألكبربالقسطحظياالذينالكبيرينالعنصرينعنمنفصلة

قبلمنعنهاتحدثناالتىالسالموإقرارحفظ، ومهامالدولىاألمنبذلكالمتحدة، ونعنى
.التاليةالفصولفىسنعالجهاالتىوالثقافيةجتماعيةالاواألجندات

االقتصاديةاألزمةبينالوثيقةالعالقةإدراكالمتحدةاألمممخططىعلىالسهلمنوكان
كلإزدهرتقوى، فقدسيكولوجىبريقوالشيوعيةللفاشيةكانوبينما. السياسىوالعنف
التغذية، والفقر، وتدهوراالقتصادى، والبطالة، وسوءالكسادتربةفىمنهماواحدة

األممإلىينظرونالذينالحالىالجيلوأبناء. الحادةجتماعيةالاالصحة، والتناقضات
 –القوةاستخدامأنيذكركممنإلىحاجةفى، وحده" باألمن "مختصةعتبارهاابالمتحدة

على – ، وأنهمللعدوانالتصدىحاالتعلىيقتصركان– المتحدةاألممصناععند
تحقيقأجلمننجاحًاأكثرتعاونيةخطواتهناككانتكلماأنهرأوا-ذلكمنالنقيض
ولذلك. العسكريةالقوةإلىالجنوحإلىالدولىالمجتمعحاجةقلت، كلماالعالمفىالرخاء

لفظيةصياغةمجردالكاملةوالعمالةللمعيشةأعلىمستوياتتحقيقعلىالنصيكنلم
.بحتة
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، وكاناألهدافتلكاستهوتهماقدومولوتوفستالينأناإلعتقادالصعبمنأنونعترف
العمالةتحقيقأنيرونمنالبريطانيةالخزانةبوزارةالعملىالتفكيرأصحاببينمن

فىرأينامانحوعلى – الصياغةهذهأنغير. كبيرتضخمحدوثإلىسيؤدىالكاملة
إدارةطبقتهاالتىNew Dealالجديدةبالسياسةرتبطوااأناسكتبها– األولالفصل

حقبةفىالرخاءتحقيقبمشروعمنهمالبريطانيونإرتبطالمتحدة، كمابالوالياتروزفلت
إلىهؤالءإتجهإذاالطبيعيةللحدودمتجاوزةاألمورتكونفكيف. الثانيةالحرببعدما

أنطبيعيًاالدولية ؟ كانالساحةعلى) بالدهمفى (المحلىبالشأنالمتعلقةأفكارهمتطبيق
النهوضفىأساسيًادورًاتلعبأنتستطيعالمؤسساتأنيعتقدونمنجميعينظر

يؤمنونالمنإتجهالدولية، بينماالمنظمةإلىاإلعتباربعينينظروا، أنعندهمبالمجتمع
.المتحدةاألممإلىالشكبعينالنظرإلى" المركزيةبالحكومة"

المجلسإلى– فعًال – حكوماتناتنظرالكبرى، لمالدولنوايافىنرتابأنودون
.واألهميةالوزنحيثمناألمنلمجلسمناظرةمؤسسةأنهعلىجتماعىالواقتصادىالا

القلبموقعإحتاللهممنذلكعلىأدل، والالدولىاألمنبقضايامشغولينجميعًاكانوا
.الفيتووحقالدائمةالعضويةخاللمنالجديدالدولىالنظاممن

باألغلبيةتتخذواالجتماعىاالقتصادىالمجلسقرارات، كانتاألمنمجلسنقيضوعلى
رأت، فإذاخاصإمتيازأوخاصةبمكانةاألعضاءمندولةأىتتمتعالالمطلقة، حيث

عتراضالاحقلهايكونأنعلىلحرصتشئفىيعنيهاالمجلسأنالكبرىالدول
تتسمبالتنميةالخاصةالميثاقموادبهاصيغتالتىاللغةكانتبل. قراراتهعلى) الفيتو(

)،Kenneth Dadzieدادزىكينيثاالقتصادىالحظهمانحوعلى (والغموضبالهشاشة
وألزم. والسالمباألمنالمتعلقةالموادبهاصيغتالتىالمباشرةالمحددةباللغةمقارنة
علىبالنصإكتفى، ولكنهالدولىاألمنتحقيقأجلمنبالعملاألعضاءالدولالميثاق

51.العالمىالرخاءتحقيقفى" التعاونعلىتشجيعهم"

:، انظرالميثاقبنودصياغةفىالنصوصتباينحولبحثاًدادزىنشر51
K. Dadzie, "The NU and the Problem of Economic Development ",in Roberts and Kingsbury
(eds.), The United Nations, Divided World, p 319.
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منالكثيرإختصاصفىواإلضطراببالتداخلتتعلقتنظيميةمسألةهناكوكانت
خصيصًاأقيمتواالجتماعية، أواالقتصاديةالشئونتتناولالتىالمتحدةاألمممؤسسات

أسرىيقعون، قداألولىللمرةالموضوععنيقرأونالذينالقراءيقعوقد. الغرضلذلك
الناحيةمنالتعقيدشديدةالمتحدةاألمم "أنيذكرونالذينالمؤلفينبعضتحذيرات

،، ومؤتمراتوإتحادات، ومراكز، ، وصناديق، ووكاالتلجاننظامهاففىالتنظيمية، 
وفقكلهاوغيرها، أقيمتإدارة، ومجالس، وبرامج، وأقسام، ومعاهد، ومكاتبومجالس

يسهل، سوفولألسف. 52"العامةالجمعيةمركزهدقيقهيكلىإطارفىتنظيميةلوائح
.التاليةالفصولفىالرئيسيةالمشكلةهذهإلىومراتمرةالعودةعلينا

بريتونمؤسساتإبعادوإختالطها، قصةاإلختصاصاتتداخلعلىاألساسيةاألمثلةومن
الموادصياغةميوعةورغم. المتحدةاألممهيكلعنالقويةBretton Woodsوودز

ماوسيلةإيجادالصعبمنيكن، لمالميثاقفىجتماعىالواقتصادىالابالمجلسالخاصة
البنك"و" الدولىالنقدصندوق "مثلالمتخصصةالوكاالتوبعضالمجلسبينللربط

منالدولى"، وغيرهاالبريدإتحاد "العهد، وكذلكقديمة" الدوليةالعملمنظمة"الدولى"، و
علىالميثاقنصفقد. المجلسإختصاصدائرةفىيدخلنشاطًاتمارسالتىالمؤسسات

"التفاوض "خاللمنالمؤسساتتلكمنوأىالمجلسبين" العالقةمننوعإقامة "إمكانية
بينبالتنسيق "الخاصةالتوصياتإصدارتتولىالدوليةالمنظمةالمتحدة، وأناألمممع

تلكمنللحصولالالزمةالخطواتوتتخذ" المتخصصةالوكاالتوأنشطةسياسات
أنذلكمننستنتج)، ولكن64، 63، 58، 57المواد (منتظمةبصفةتقاريرعلىالوكاالت

ترى، كيف. الصياغةفىباإلبهامالتحديد، وتتسمفىالدقةإلىتفتقرالصياغةهذه
االقتصادىوالمجلس" الدوليةالبحريةالمالحةمنظمة "بينالعالقةتحديدنستطيع

ونظمالبحريةالخطوطتحديدفىبعملهاالقيامفىستستمرواالجتماعى ؟ فالمنظمة
.حالكلالبحار، علىفىالسالمةوإجراءات

حولتقريرهأرنولدبهاإفتتحالتىالفقرةفىجاءالمتحدةلألممالمركبالتنظيمىالتكوينحولاألخاذالتعليقهذا52
:المتحدةاألممإصالح

T. Arnold, Reforming the UN: Its Economic Role (Royal Institute of International Affairs,
Discussion Paper 57, London, 1955), p. 3.
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حكوميةإتفاقاتعلىبناءأقيمتقدالفنيةالوكاالتهذهأنالمعروفمنوهكذا، كان
وهذا. مستقًالكيانًالهايكونأنعلىمنهاكلحرصتثمصالحيتها، ومنبينية، حددت

يجوز"، "سوف"، "كلما: "مثلبشأنهاالميثاقبموادجاءتالتىالمطاطةالعباراتيفسر
عننصوصًاالميثاقيتضمنأنالمجدىمنيكنأخرى، لمناحيةومن". ممكنًاذلكناك

العالمفىجتماعيةالواقتصاديةالاالمشاكلطريقهاعنتحلالتىاالقتصاديةاألهداف
المعنيةالمؤسساتبيندائمدورىتنسيقإقامةذلكيتضمنأندونالمتحدةاألمميدعلى

الجمعيةإلىتقاريرهاالمؤسساتتلكرفعوراءمننفعفال، وإالاألهدافتلكلتحقيق
.لهاالتابعواالجتماعىاالقتصادىوالمجلسالعامة

التىوالمؤسساتالعامةالجمعيةأعضاءبينواضحةتوترحالةخلقإلىهذاوأدى
يكنفلم. البعضوبعضهاالفنيةالوكاالتبينأقلوودز، وبدرجةبريتونإتفاقيةصنعتها

القرار، وذلكلصنعأسلوبًاالديمقراطيةيعتمدان" الدولىالبنك"و" الدولىالنقدصندوق"
الدولىالنقدصندوقفىفالتصويت. األمنمجلسمنهصنعالذىالنسيجمنلقربهما
ماكليقررالذىإدارتهمجلسفى، ووضعهاالصندوقفىالعضوالدولةبحصةيرتبط
الكبرىللدولممثليناإلدارةمجلس، ويضمسياستهيقررنشاط، كمامنبهيقوم

،والعشريناألربعةالدولىالبنكإدارةمجلسأعضاءإلىبالنسبةالحالوكذلك. اقتصاديًا
دولبقيةمنعامينكلالباقونينتخبالكبرى، بينماالدائنةالدوليمثلونمنهمخمسة
تحديدفىالتحكممناقتصاديًااألكبرالدولتمكنبقصدالنظامهذاصيغوقد. 53العالم

الدولالمدينة، وهىالدولفىلخدمتهاتخصصالتىتقديمها، والمواردوشروطالقروض
الكونجرسيقومأننتخيلأنالمعقولمنوليس. العالمدولغالبيةتمثلالتىالفقيرة

صالحياتهعنالتنازلعلىبالموافقةالغنيةالدولبرلماناتمنغيرهأواألمريكى
هذافى – المتحدةلألممالرئيسىالعملأنذلكيعنى. لبالدهالعامةبالموازنةالمتعلقة
االقتصادية،سيطرتهاإحكامإلىالغنيةالدولميلبينالتوفيقمحاولةهو– المجال

أهميةتأتىهناومن. المتحدةاألممميثاقعليهنصالذىالنطاقواسعالدولىوالطموح

تمتالمؤسساتمنوودز، وغيرهابريتونإتفاقصنعهاالتىالمتحدةاألممبمؤسساتالتصويتحقفىالتوازنهذا53
:فىمناقشته

The United Nations Handbook (New York, comp. and prod. Annualy by the New Zealand
Ministry of Foreign Affairs and Trade).
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المحلفىتنسيقيةإختصاصاتيمارسالذىجتماعىالواقتصادىالاالمجلسإقامة
.األول

الشئونفىالتدخل، تحظرالدولىالبنكالئحةمنالعاشرالقسممنالرابعةالمادةولكن
تقديم– ذلكشاءإذا – يستطيعالبنكإدارةمجلسأنيعنىاألعضاء، مماللدولالسياسية

األمملقراراتالدولتلكخرقاإلعتبارفىيضعأندونللدولالماليةالمساعدات
إلىيضاف. العقودمرعلىالحاالتمنالكثيرفىحدثمانحوومبادئها، علىالمتحدة

معإتفاقًابموجبها، أبرم1947عامالمتحدةاألمممفاوضاتأجرىالدولىالبنكأنذلك
تتعلققدالتىالمعلوماتسريةعلىالحفاظبحقلنفسهالبنكفيهإحتفظالمتحدةاألمم

–مرةغير – للبنكالعامالمستشارصرحوقد. بنشاطهالمتصلةالحاالتفى" عملهبنظام"
يصبحوبذلك". سياسيةوكالةوليسواقتصاديةماليةوكالةيكونأنبالبنكالمقصود "أن
الجمعيةالسياسية، ورغباتاألجنداتعنبعيدًاتقفأنالمتخصصةالوكاالتواجبمن

المنظماتباقىمعالحذروالتعاونفالتشاور. جتماعىالواقتصادىالاوالمجلسالعامة
خالفًانجدهنا. آخرمستحبة، شئغير" عالقاتفىالدخول "أو" التنسيق"، وشئالدولية
.هذايومناحتىقائمًا، وظلالزمنبمرورتزايدالمتحدة، قداألممنظامداخلضخمًا

األحوالضغوط، نتيجةالحرببعدماسنواتمطلعفىاألهميةمحدودذلك، بداكلعلى
بعدوخاصة (الشيوعيةجناحتحتدخلقديزيدأوالعالمثلثكان. واالقتصاديةالسياسية

القرارصناعةبعمليةطفيفةعالقاتهكانت)، ولذلك1949عامالصيننظامتغيير
النقدوصندوقالدولىبالبنكعالقةلهتكنلمالمؤكدالمتحدة، ومناألممفىقتصادىالا

رفضوجاء. سقوطهإلىالشيوعيونيتطلعالذىالرأسمالىالنظاميمثالناللذينالدولى
مشروعمعوناتمناالستفادةبطلباتبالتقدمأوروباووسطشرقلدولالسماحستالين

االقتصادىالنهجإتباعإلىالشيوعيةالمجتمعاتإتجاهعلىمؤشرًا) 1948 (مارشال
، ورغماألوروبىاالستعمارنيرتحتيزالالكانالذىالعالمربعوهناك. بهاالخاص

فرنساتهتملبريطانيا، لمالخاضعةالبالدفىالتنميةطريقعلىاألولىالخطواتإتخاذ
بالنظاممقيدةالمستعمراتظلتفقد. نادرًاإالمستعمراتهافىبذلكوالبرتغالوأسبانيا

منالطبيعيةمواردهاستغالليحققبماالمستعمربالبلدالمستعمرةيربطالذىالجمركى
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إدخالالعدلمنأوالحكمةمنليسأنهبحجةالتنميةإهمال، ويتعمدالخامالمواد
.التقليديةالمجتمعاتتلكعلىسريعةتغييرات

هىوودزبريتونفىوضعالذىالجديدالدولىبالنظامإرتباطًااألقاليمأكثركانتوبذلك
،للشيوعية، وأستراليا، واليابانتخضعلمالتىاألوروبيةوكندا، والدولالمتحدةالواليات
مساحةإتساعورغم. الهنديةالقارةشبه) 1947بعد (إليهاالالتينية، تضافوأمريكا
الشمالمجتمعاتبناءإعادةعلىالتركيزسكانهما، كانحجموكبراألخيريناإلقليمين

تتحولأنمناألمريكانمخاوفإلىذلكالثانية، ويرجعالعالميةالحربمزقتهاالتى
الخاصةاألرقامولكن. الشيوعيةإلىاألقصىوالشرقأوروبافىالبائسةالشعوب
1953عامفبحلول. "تامبوضوحنفسهاعنتكشفوالقروضاإلعمارإعادةبمعونات

مليونًا497بينهامن (أمريكىدوالربليون1.75جملتهماأقرضقد) الدولى (البنككان
فىحتىولذلك". دوالربليون41.3بتحويلمارشالمشروعقاماإلعمار)، بينماإلعادة
تقررالتىهىالباردةالحربأصبحتبعدمامتواضعًاالعبًاالمتحدةاألمم، كانتالشمال
يضع، فلمالتواضعشديدالجنوبفىالمتحدةاألمممؤسساتدوروكان. العالميةاألجندة
القرنمنالستينياتعقدأواخرفىإالإعتبارهفىالناميةالدولالدولىالنقدصندوق
1950علمالفقيرةالدولإلىأمريكىدوالرمليونمائةالدولىالبنكقدمبينماالعشرين

54.تمويلهاالمقترحالمشروعاتقلةمنشكواهرغم

، إلىاألقصىوالشرقأوروبافىوالحكوماتالبرلماناتمنالكثيرإتجهت، كلوعلى
إصالحيةخططتبنىطريقعنلعافيتهاالوطنيةاقتصادياتهااستعادةتحقيقعلىالعمل

جديدة،أساسيةبنيةالمركزية، وإقامةالبنوك، وإقامةالصناعاتبعضتأميم: مثل (هيكلية
الدولبينالدولىاالقتصادىالتعاونيحظلمجديدة، ولذلكاجتماعيةسياساتوإتباع

البراقةالصياغاتورغم. اإلهتماممنكافبقدرالفقيرةالناميةوالدولالغنيةالمتقدمة
،والجنوبللشمالالمتوازنالنموعلىالدولتركزالمتحدة، لماألممبميثاقجاءتالتى
أناألصوبمنكانإذافيماالتفكيروشغلهم. الثنائيةخياراتهاعلىركزتمابقدر

:الهامةالدراسةفىجاءتمارشالومشروعالدولىالبنكبينالمقارنةهذه54
Bruce Rich, Mortgaging the Bank: The World Bank, Environmental Impoverishment and the
Crisis of Development, (Boston, 1993), P. 68, 70 – 71.
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السوق "نموذجيجربواأناألمريكية، أوالحرةالسوقنسقعلىاتهمياقتصادتكون
، فأىاالشتراكىاالقتصادىالنظاميطبقواالغربية، أوألمانيافىللنظرالملفت" االجتماعية

إدارةظلفىالمتحدةالوالياتوكانت. المادىالتقدمتحقيقإلىيقودالخياراتتلكمن
منكللبثتوما. االستهالكىاإلتجاهظلفىمتواصلبنموتتمتعوروزفلتترومان
منهماكلوإتجهت، عافيتهاقتصادهماواستردالحربآثارمنتخلصتاأنواليابانألمانيا

أقلكانالشيوعيةبالدولالمعيشةمستوىأنورغم. نفسهاإلتجاهفىإقليمهاقيادةإلى
يعنىالمنهكة، كانالشاملةالحربصفحةطىولعل. ملحوظًانموًاحققتتقدمًا، فقد
لمالمتحدةاألممولكن. بأخرىأوبصورةآثارهامناهةنقالطريقعلىاإلنطالق

االقتصادمصطلحيعنيهمابكلاالقتصاديةالنواحىفىالتواضعشديددورًاتلعب
.الدولى

مرةألولالدوليةالمؤسساتبتلكالعاملينأنظارإتجهتعندماالدهشة، أنهيثيرومما
االستقاللنالتالتىالبالدأى (المستعمراتفىالتنميةسياساتإلى) 1950العامنحو(

 –عليهأطلقما، أوالمستعمراتلتلكالداخليةالبنىتحسينعلىالتركيزذلك)، كانبعد
علىالعالممنالغنيةالمناطقكانت55".محليةأعماًالتتطلبالتىاإلجراءات– "عندئذ
تنضمأنعليهاكانوأفريقياآسيافىحديثًااستقلتالتىالبالدكل، ولكنيرامماخير

الشيوعية،العالمية، وتتحاشىالسوقفىوتشترىتبيع: بقواعدهاالدولية، وتلتزمللمنظمة
أنيمكنغاناتنتجهالذىالسودانىالفول. والمجتمعبالتعليماألساسية، وتهتمبنيتهاوتقيم
تسددأنيمكنأندونيسياتنتجهاالتى، واألخشابالنقلسياراتمنتشتريهماقيمةيسدد
.مشاكلدونمجراهااألمورتجرىاألمريكية، وبذلكالطبخأوانىمنتشتريهماقيمة
إتبعواأنهمآخر، غيربمنظاراألمورواالشتراكيةالشيوعيةالبالدترىأنالطبيعىومن

.بعدظهرقدالراديكالىالتنميةفكريكن، ولمصنعهممنللتعاملقواعد

يصابوقد. الدولىاالقتصادىالتعاوننحوالتقدممنتمامًاخاليةالفترةتلكتكنولم
الهيئاتمنالكبيرالنشاط، والعددمنالكبيرالقدريرىعندمابالدهشةلألمورالمراقب
بهاتقومكانتالتىالمهامممارسةفىالدوليةالعملظمةمناستمرت. الميدانفىالعاملة

55Dadzie, op. cit., p. 299.
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الدوليةوالزراعةاألغذيةمنظمةمثلأخرىهيئاتوهناك. جديدةبروحالحربقبل
)FAO (اللجان، ولعبتالحربخلفتهالذىالخرابآثارلمعالجةبجدعملتالجديدة

)،ECAFE (األقصىوالشرق)، وآسياECE (أوروبافى – الجديدةاإلقليميةاالقتصادية
تشجيعفىناجحًاعمليًادورًا– ذلكبعد) ECA (أفريقيا)، ثمECLA (الالتينيةوأمريكا

.لألمورالمحليةبالنظرةاإلكتفاءلالقتصاد، وعدمالنظرمجالتوسيععلىالحكومات
مااإلقليمية، وهوالتحدياتعلىبالتركيزإهتماممناللجانلتلككانماإلىذلكويعود
أكثر، وكانتلهتابعةاللجانتلككانتالذىواالجتماعىاالقتصادىالمجلسإفتقده

تجعلالتىالحديدية)، للسككاألساسيةالبنيةتحسين: مثل (الضروريةللحاجاتإهتمامًا
.واحدةكتلةاإلقليمدول

منمرضيةتكنلماألوضاعأننكتشففاحصة، سوفنظرةاألمورإلىنظرناوإذا
اتسمتالتى، إقامتهتمتالذىالدولىماالنظطبيعةحيثمنوخاصةأخرىنواح

إثارةوأقلفهمًاأسهلالمستقلةشبهالمتخصصةالوكاالتكانت. والتداخلبالتشتيت
إعتراضهناكفليس. محضًافنيًاإختصاصًاتمارسكونهابالسياسة، بحكموالتأثرللجدل
منإمتعاضًاالبعضيبدىأو– مثًال – الدولىالبريدإتحادإلىالحاجةاستمرارعلى

، تجمعهماالدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقهناكثم. اإلتحادلذلكالبسيطالهيكل
عالمفىوجودهماعلىتؤثراللهماتوجهقدالتىواإلنتقاداتصنعهما، منرابطة
إلىتقاريرهاترفعالتىالوكاالتمنالهائلالعددذلكوأخيرًا، هناك. بهماخاص

الرئيسيةاللجانبينتجمع، وهىإلشرافه، وتخضعجتماعىالواقتصادىالاالمجلس
، ثمالمجلسأنشطةمختلفبينالتنسيقعبءعاتقهاعلىيقعالتىالمجلسعنالمنبثقة
المخدرات)، وكذلكالمرأة، مكافحة، أوضاعوالمواصالتالنقل (المتخصصةاللجان

)،UNICEF (الطفولةرعايةمنظمةمثلالعامةاإلقليمية، والمنظماتاالقتصاديةاللجان
منظماتوهى). UNHCR (الالجئينلشئونالمتحدةلألممالعلياالمفوضيةومكتب
العامةالجمعيةوأدمنت. المحدودإختصاصهامجالفىللمحتاجينالعونبتقديمتختص

اإلختصاصفىالتداخلزيادةذلكعلىترتبلومباشرة، حتىتتبعهاهيئاتإقامة
اللجنة: العامةالجمعيةلجانمنإثنتينأنذلكإلىأضف. البيروقراطيةاألعباءوزيادة
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إغراءمقاومةيستطيعانال) جتماعيةالا (الثالثةوالمالية)، واللجنةاالقتصادية (الثانية
تقديمطريقعنالتنفيذيةاألعباءوبعضمجاالتهمافىالتخطيطمهمةبينالجمع

، تمارسجتماعىالواقتصادىالاللمجلسموازيةتقف، وبذلكالشأنبهذاتوصيات
.ذاتهللنظامتهديدًايمثلذلككل. نفسهإختصاصه

المتحدةاألممميثاقوضعواالذينالساسةمنالمثاليينفتراضاتامنتمامًاالنقيضوعلى
حريةفتراضاتاعلىتقومالتىقتصاديةالاالسياساتالمتحدةاألمم، فضلتالحربزمن

"العونيدبمد "الدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقمنكلقام، فقدLaissez faireالعمل
.عليهااإلتفاقتم، بشروطلحيويتهاقتصادهااستعادةعلىلمساعدتهامعينةبالدإلى

اإلطار– 1947عاموضعتالتى) – GATT (والتجارةللجماركالعامةتفاقيةالاوحددت
وهوالرئيسىهدفهاالصناعية، ولكنالسلعمجالفىاألقلالدولية، علىللتجارةالعام

حركةتعوققدالتىالحواجزورفعالجمركيةالعوائدتخفيفطريقعنالتجارةتحرير
جميعقبولتفترضالتىالحرةالسوقفكرةعلىيقومسلبيًا، ألنههدفًاالتجارة، كان

الالعالموأن. مصطنعةقيودطاقاتهتقيدحميد، الدولىتجارىنظامإطارفىبهاالدول
لها،ضرورةهناكتعدلمالتىالرقابيةواألجهزةالتدخلسياساتمنالمزيدإلىيحتاج

أوالمحلىالصعيدعلىوالثروةللسلطةالسياسيةالهياكلحولللجدلمجالالكما
حازالذىاإلنسانيةالمساواةداعية (W. Arthur Lewisلويسآرثرنشروعندما. الدولى

، أكد1945عام" االقتصادىالنمونظرية: "كتابه) بعدفيماقتصادالافىنوبلجائزةعلى
االقتصادى، وليسالنموهوهنااألساسىموضوعناأنأوًالنالحظأنيجب "أنه

صورةإتخذ– الجنوبفى – التنميةمجالفىتحقيقهتمالذىوالتقدم56"التوزيع
، واالستشاراتوالتدريب، والتعليمالزراعة، والطبمجاالتفىالفنيةالمساعدات

إقتصرالذىالمساعداتمنالنوعذلك. العامةاالقتصاديةالسياساتالمصرفية، وكذلك
المصادرمنجدًاالقليلإالتشمل، ولماالستشاريينبالخبراءالمعنيةالدولةتزويدعلى

ألمملالتابعةالمتخصصةالوكاالتمنكبيرًاعددًاأن– أيضًا – ويالحظ. الرأسمالية
كانتالتىجتماعيةالواقتصاديةالااإلحصاءاتومقارنةوتحليلبجمعقامتالمتحدة

:كتابفىلويسمناإلقتباسهذافىورد56
D. Morawetez, Twenty Five Years of Economic Development, 1950 – 1975 (Baltimore/
London 1977).
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منفتراتهناككانتولكن. اإلداريةوالقراراتالمستقبليةالسياساتفىالزاويةحجر
.النشاطهذافىالنسبىالركود

ماظهرعندماالمؤسساتثموالسياسةالفكرفىتحولالنقطةشهدالذىالظرفوتحديد
إطارفىذلكجاءلقد. بمكانالصعوبة، منالزمانمنعقدنحوبعدالثالثبالعالمسمى
فىالسالمحفظمهامفىحدثمانحو، علىوالممارساتالمواقففىالنطاقواسعتغير

النظامإنهيارنتيجةجاءتمحدد، فقدحدثيطلقهالمالتى، العشرينالقرنمنالستينيات
الدولمنالمائةنحواألوروبية، وظهوراإلمبراطورياتوسقوطالتقليدىاالستعمارى

إنضمتوحدهاالستينياتففى. المتحدةاألممعضويةإلىنضمتاالتىحديثًاالمستقلة
المتحدةاألممنظاميعدولم. العامةالجمعيةإلىالسابقةالمستعمراتمندولةأربعون

، علىالشمالدولمنبأغلبية) عامًا20 – 15سوىآنذاكعليهيمضلمالذى (القديم
.أخرىمرةقبلمنعليهكانمانحو

،مضتقرونمدىعلىاإلنسانبرلمانفىمعًاالبشريةتجمعنبوءةرأينا، كانتوكما
، المبادئوويلسون، ستون، جالدطوكان، سميث (واألمريكاناألوروبيينفكرمننابعة

ممثلىقدوم، معواآلن). ذاتهالمتحدةاألممميثاق، ثماألطلنطىعشر، ميثاقاألربعة
فىمقاعدهمإلحتاللنيويوركعلىالناسمنالكثيريتدفقباالستقاللالعهدحديثةالدول

جاءالتحقق، وأنتحققتقدالنبوءةاألخرى، تبدووالوكاالتوالمنظماتالعامةالجمعية
، كماقبلذىعنلألنظارلفتًاأكثرالعامةالجمعيةوأصبحت. كامًالوليستقريبيًا

الحربزمنفىاألمنلمجلسالنسبىالجمودإلىذلكلإلثارة، ويعودمصدرًاأصبحت
طرحهايتمالتىالمسائلفىاألوليةإعطاءإلىالجدداألعضاءميلإلىيعودالباردة، كما

–عندهم – الدولىاألمنمسائلحتلتاقتصادية، بينماالالألمورالعامةالجمعيةعلى
.الثانيةالمرتبة

النظاممنالشديدوالضيقللغضبتراكمهناكالتغيير، كانإلىالتطلعجانبوإلى
معظمكان. أغلبهافىطبيعيةالمشاعرتلك، وكانتالقائمالقوىتوازن، وخاصةالحالى

من، وخرجواوسنواتسنواتالسجونفىغيبواقدباالستقاللالعهدحديثةالدولقادة
الحكممظالمعلىشهودًاجميعًا، كانواالمنافىفىليعيشوااإلعتقالمنهربًاأوطانهم
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بتلكالغربيرحبوقد. الشعوباستغاللعنيتعففكانمانادرًاالذىاالستعمارى
 –متزجاالترحيبهذاالدولية، ولكنالمنظمةرحابفىباالستقاللالعهدحديثةالدول
منوأهم. البالدلتلكدمارمنالغربسببمالكلالسريعبالمواساة، والنسيان– أحيانًا
أوضاعهاعلىللحفاظالسبلتعدملمالمتحدةاألممأعضاءمنالغنيةالدولأنذلك

الدولوهذه (الدولىالنقدصندوق، وفىالدولىالبنك، وفىاألمنمجلسفىالمميزة
الوكاالتعلىالفنيةالهيمنةفىوأمريكية)، وكذلكأوروبية– تقليديًا – كانتالغنية

مكانًاحديثة، تحتلناميةدولةوالسبعينالسبعمجموعةنجدأنعجبوال. المتخصصة
،جتماعىالواقتصادىالاالمجلسالرئيسية، وفىالعامة، ولجانهاالجمعيةفىهامًا

المجموعةدولتمتعإلىذلكمرد، وليسUNESCOوالثقافةوالعلومالتربيةومنظمة
بالتنمية،خاصةأجنداتلديهاألن، بلوحسبالغنيةالدولمعمتساويةبأصوات

.بهاالدفعإلىالثقافية، تحتاجالهيكلية، والشئونوالتغيرات

الغنيةالبالدبينالفجواتإتساععلىاألدلةزيادةإلىالجنوبسخط، يعودكلوعلى
منمعدودةحاالتفىإال (بينهاالجسورمديصعبمطردةبصورةالفقيرةوالبالد

العقودمرعلىتساعًااتزدادالفجواتأنوخاصة). الصغيرةآسياشرقبالدقتصاداتا
الوالياتفىدوالر1300القومىالدخلمنالفردنصيبكان1947عامففى: السنينمن

فىدوالرمائةأوروبا، وحوالىغربىفىدوالرًا750 – 500بينيتراوحالمتحدة، وما
العالمفىالقومىالدخلمنالفردنصيبمعدلفىالفجوةكانتوبذلك. الناميةالدول
ذلكعلىعامًاأربعينمروروبعد. والقمةالقاعدةبينالبعديحددماوهو13 – 1تمثل

60 – 1تمثلأصبحتالفجوةأن1991عامالتنميةتقريرفىالدولىالبنك، سجلالتاريخ

بلغالقومىالدخلمنالفردلنصيبمعدًالالغنيةالدولحققتحيثوالقمةالقاعدةبين
منالفردنصيبيصلحتىمريرًاكفاحًاالفقيرةالدولكافحتدوالر، بينماألفعشرين
الستينياتمنذواضحًاظلإتجاهوهو57دوالر،ثالثمائةإلىفيهاالسنوىالقومىالدخل

فىالمتخصصوناالقتصاديونويقدم. الناميةالدولسخطإثارةفىوتسببوالسبعينيات
باالستقاللالعهدحديثةفالدول: المحزنةالقصةلهذهالفنيةالتفسيراتمنالعديدالتنمية

:مناستقيناهاالسنوىالقومىالدخلمنالفردبنصيبالخاصةاإلحصاءات57
Rich, op. cit., p. 72 footnote
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علىاإلنخفاضغلبالتىالغذائيةالمحاصيلرئيسية، وكذلكبصفةالخامالموادتنتج
مرتفعةوالخدماتالصناعيةالمنتجاتمنالكثيراستيرادإلىحتاجتاأسعارها، ولكنها

،التعليممجاالتفىهائلةبمواردالشمالدولقتصادياتاتمتعتالقيمة، بينما
النمو، وهوطريقعلىاإلنطالقعلى، ساعدتهااألساسية، والتمويل، والبنيةوالمؤسسات

سوءالناميةالبالدفىالمتحدةاألمماستثماراتعلىوغلب. الجنوبلدوليتوفرلمما
.السلبياتضمنيدرجمماالمشروعاتختيارا

أنيرونالنامية، فهمالبالدنظروجهةوالمغالطة، منالتضليلمننوعًايعدذلككان
تمتعفيهيفترضالذى" الملعب "يجدون، جعلهمالدولىالمجتمعإلىنضمامهماتأخر

يكفهمفلم. بمصالحهمتضرمسيئةبطريقةخططقدمتساوية، يجدونهبفرصالالعبين
المنافسةخضمفىالدخولعنيعجزواحتىالسنينلعشراتستعمارىإلاللنهبالتعرض

قدمًاالمضىمنلتمنعهمقتصاديةالاالدوليةالهياكل، وجاءتالحديثالعالمفىقتصاديةالا
الخامبالموادالتجارةمصطلحاتوأصبحت. حالهمعلىالتنمية، ولتبقهمطريقعلى
جاءت، والقروضمكلف، فالتمويللديهمممجوجةوالخدماتالصناعيةالمنتجاتمقابل

لشروطاإلذعانتتلقاهاالتىالدولعلىتفرضالصعوبةبالغةبشروطمصحوبة
مما) مثًالاإلنسانحقوقمجالفى (معينةبأجنداتمعينة، وتلزمهاجتماعيةاوقتصاديةا

حرصتوسواء. الوطنيةالسيادةحقوقتمسمهينةشروطًاالناميةالدولمنالكثيرتعده
الغنيةالدولفىالزراعيةالمصالح، فإنفيهفرطتأو) السيادة (الحقذلكعلىالدول

المستقلةالدولوجدتوهكذا. الغذائيةالسلععلىالجمركيةالضرائبزيادةعلىتحرص
االستعمار "نيكروماكوامىالغانىالزعيمأسماهماالتبعية، وهووضعفىنفسهاحديثًا
فىالعاملةالشركاتمنواألهماألكبرالجانببلة، أنالطينزادمماوكان". الجديد
،الخارجإلىأرباحهاتصدرأجنبيةشركاتكانتاالستعمارتصفيةبعدالصادراتمجال

الفاكهة،المطاط، ومزارعالزيتية، وصناعةالمحاصيل، ومزارعالمناجمعلىسيطرت
هذامنواضحًاويبدو. البحرىالنقل، وخدماتوالغاز، والمصارفالنفطواستخراج

سوى، ليستللشمالالتابعةالجنسياتالمتعددةالكبرىحتكاريةالاالشركاتأنالمشهد
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وضعفى) الجنوب (الثالثالعالمعلىلإلبقاءالعالميةالرأسماليةتستخدمهاالتىاألدوات
.التبعية

:آخرينميدانينمنجاءتبأصواتنطاقهاتسعاوالشكاوىهذهأصداءترددتوقد
ستالينتأثير، تالشىالستينياتحلولوعند. الغربيين، والراديكاليينالشيوعىالعالم

اإلتحاديكتفحماسًا، ولمالمتدفقخروشوفنيكيتامحله، ليحلالعالمعنالمتقوقع
بمساندةجتماعىالواقتصادىالاوالمجلسالعامةالجمعيةفىأكبردوربلعبالسوفييتى

منعاليةبدرجة– األولىللمرة – دوليةاستراتيجيةموسكوتبعتاوارسو، بلحلفدول
للبالدالعسكريينالمستشارينالنامية، وإعارةللبالدالسالحصفقاتشكلإتخذت، التفاؤل

والترتيباتالمشتركةالتجاريةالمبادالتتخذتاالشيوعية، وإلىالميالةالنظمذات
منأرصدةالناميةالدولأوالسوفييتىاإلتحادلدىيكنفلم (واسعةأبعادًابهاالخاصة
ممكنعددأكبرجرالسياسةتلكمنالهدفوكان). عليهايعولالتىاألجنبيةالعمالت

:مثلاإلستراتيجيةاألهميةذاتاألقاليممناالشتراكىالمعسكرإلىالدولهذهمن
األيديولوجىالنضالآسيا، ألنشرقىأفريقيا، ومصر، وجنوب، وجنوبالوسطىأمريكا

.األهليةوالحروبالنظمتغيرإلىيقود، وقدالزمانمنعقودًايستغرققدالداخلى
.الجنوبتخلفعنمسئوًالعتبارهابالغربعلىالهجومشنالسياسةتلكوصحب

الشعبيةالصينجمهوريةإفترقت، عندماالسبعينياتفىالمؤثرجانبهاالدعايةلهذهوكان
بإتباعمعًاوالسوفييتالغربالنامية، متهمةالدولمساعدةلعبةموسكو، ودخلتعن

.السابقةالمستعمراتتجاهمغرضةسياسات

النظامإلىوجهالذىالنقدهذافىالغربفىالليبرالىواليسارالراديكاليونشاركوقد
فإذا. دعمتهالتىوالمؤسساتاالقتصاديةالسياسات، وإلى1945فىأقيمالذىالعالمى
لصناعةمؤسسةعمًال، أوواحدة، أوفكرةنجدلنوالسبعينياتالستينياتإلىنظرنا

تقف، أوالتقدمتالئمالعتبارهاابعليهاالهجوممننجتثقافية، قدعادةالقرار، أو
فى – ، ولكنتدومالقدسىلسيااللبندولسريعةحركةتلك، كانتطريقهفىعثرةحجر
بتغييراليسار، مطالبًانحويتجهالنامىالعالمغالبيةوكأناألمربدا– الوقتذلك

الجامعاتفىالنامىبالعالمهتمامالاوزاد. ودوليًاوإقليميًامحليًاالراهنةاألوضاع
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.أوروبافىوالعماليةاالشتراكيةالحكوماتأوساط، وفىعالمإلواالبحوثومراكز
تلقىالتىذاتهاالسابقةالمستعمراتفىيناظرهاماالثقافيةالثورةلهذهوأخيرًا، كان

)قتصادياتالللندن، ومدرسةالسوربونجامعة (الغربفىتعليمهمقادتهامنالكثير
التخطيطفىالفابىلألسلوب، وتروجالعملحريةومبدأالرأسماليةبنقدتهتمكانتالتى

.قتصادىالا

الخمسفالدول. كلهذلكلمواجهةاالستعدادأهبةعلىورجالهاالمتحدةاألممتكنولم
كانتعندماحتى (األمنلقضايااألولوية، أعطتمتيازاتامنلهابماالعضويةدائمة

الدولية، وحددتللمنظمةالتابعةالمتخصصةللوكاالتالمستقلةواإلختصاصاتمجمدة)، 
حولالعامةفتراضاتالاإطارفىدولىقتصادىانظامإقامةلدعاةالطبيعيةاألهداف
منبهتسمتاماعن، متغاضيةللسوقالمحركةمحددة، وبالقوىبقواعداإللتزامضرورة

أوروباإعمارخطةمنالفراغالنقد، فمنذمناألوفرالنصيبالدولىالبنكونال. تمييز
مغزاهلهأمرحديثًا، وهوالمستقلةالدولعلىومواردهإهتمامهالبنك، ركزواليابان

بمساعدةيختصالذىالدولىالنقدصندوقمهمةعنمختلفًاالبنكدوركان، طالماالهام
بموجبهاأعطىمعقولةإستراتيجيةالبنكتبعاوقد. اقتصاديًاخلًالتعانىالتىالدول

الشركاتإطارفىالخاصةاألموالرءوسعليهاتقبلالالتىللمشروعاتاألولوية
الوجههوالدولىالبنككان. التدريبوبرامجاألساسيةالبنيةمشروعات: مثلالمساهمة
للنقدموضوعًاكاناإلستراتيجيةلهذهالفعلىالتنفيذولكن. الجنوبفىللشمالالساطع
المشروعاتعلىالكبيرةالمشروعاتلتفضيله-سنرىكما – التاليةالسنواتفىالشديد

ببطءويتحققطويًالوقتًايتطلبالتغيرأنحقيقةفهمعناإلصالحية، وعجزهالصغيرة
مابأنعتقادالافىالبنكالمحلية، وسذاجةواألحوالالمحليةالمدخالتعتبارهافىويأخذ
تكلفةعلى (اإلنفاقفىالدقةلتزاماآخر، وعدمبلدفىتكرارهيمكنمابلدفىنفعهثبت

).المشروعات

المتبعبالنهجإصالحها، يمكنالحسابىوالنظامبالتنفيذتتعلقكانتاإلخفاقاتتلكولكن
وكان. واإلقليميةالمحليةالحقيقيةالحاجاتالشفافية، ومراعاةتباعا، واألعمالإدارةفى

الدولىقتصادىالاالنظامإلىنتقاداتالايوجهونالجديدالدولىاالقتصادىالنظاممؤيدو
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لمصلحةالكافىبالقدرموقعهافىاإلداريةعناصرهيبقىال، فهواإلجمالوجهعلى
دول (بالفقراءهتمامهامالئمة، وأنغيربصورةاليوميةعملياتهمنيغيرأنه، كماالعمل

علىاألولىالعالميةالحربفىسببًاكانتالتىوالدولاالشتراكيةالكتلةشجع) الجنوب
القوىبينبالتوازنخاللالاعلىللعمل) ومؤسساتهالشمال (الغنيةالدولتحدى

سارت، وهناالدولىالبنكأجندةتخفيهماهوالتنميةوليسالتوزيعكان. قتصاديةالا
النظامتغييرتبغىكانتفإذا: واحدةطبولإيقاععلىوالدوليةالمحليةاألجندات

مثًال،البرازيلأوكاليفورنياأوالغربيةألمانيافىالسوىغيرجتماعىالواقتصادىالا
.1945عاموضعالذىالدولىواجتماعىقتصادىالاالنظامتغييرتبغىأنكذلكفمعنى

المتحدةاألممنظامإلىبالنسبةاألفكارفىالتغييرمنالطوفانهذايعنىترى، ماذا
ندعىأنالحماقةقتصادى ؟ منالاالمسرحعلىالحركةتحديدفىوالقوىاألبعادالمتعدد

الوودزبريتونإتفاقيةأقامتهاالتىفالمؤسسات. عقبعلىرأسًاقلبقدشئكلأن
إطارها،فىتتحركأنلهاصناعها، وأرادوارسمهاالتىالحدودفىإالالعملتستطيع

علىمهامهاممارسةفىالمتحدةلألممالتابعةالمتخصصةالفنيةالوكاالتاستمرتفقد
التىالخاصةالمشاريعبعضإلىبالنسبةالحالكانتوكذلك. قبلمنتفعلكانتمانحو

البحوثمراكزوإقامةالتدريببرامج: بها، مثلالخاصةالماليةاإلعتماداتلهاكانت
.الهامةاألنشطةمنالحارة، وغيرهاالمناطقأمراضمكافحةالزراعية، ومشروعات

علىالقضاءمشروعمثلاإلعالموسائلهتماماالمشروعاتهذهمنالقليللقىوقد
التحولنرصدأنيجبولذلك. باإلهتمامتحظىاليومتعد، ولماألطفالشللمرض

فىينعكسالذى، السياسىالمستوىعلىالدوليةللمنظمةالعلياالمستوياتفىاألساسى
العامةالجمعيةفى) G77 (والسبعينالسبعالناميةالدوللمجموعةالعدديةالهيمنة

.جتماعىالواقتصادىالاوالمجلس

)UNDP (للتنميةالمتحدةاألممبرنامجإنشاءهوالتامةبالموافقةحظىتجديدأهمولعل
الفنية، وماالمساعدةبرنامج: معًا، هماقائمينكانامشروعيندمجخالل، من1956عام

:هىأمورعدةعنتعبيرًاجاءاإلدماجوهذا. المتحدةلألممالخاصبالصندوقسمى
فىيأخذللتنميةالمتحدةاألممبرنامجأنالتنمية، وخاصةإلىالشاملةالنظرةضرورة
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هناكأصبح، كمابعينهمشروعفىينظر، والللعونالمتلقيةالدولةإليهتحتاجماعتبارها
مشاريععاتقهعلىيأخذقد، ولكنهالدولىللبنكمنافسًايعدالالعامةالجمعيةيتبعجهاز

التنميةبرنامجمواردزيادةيجبالغايةهذهولتحقيق. تجاريةألسبابالبنكعليهايقبلال
كافيةتغطيةتقدمالألنها) األعضاءمنالغنيةالدولتقدمهاالتىالمساهماتمن(

منللتنميةالمتحدةاألممبرنامجمشروعاتمنالكثيرعانتالشديدولألسف. للبرنامج
الجودة، مشكالتالمحاسبىالقصور: الدولىالبنكمشروعاتعانتهاالتىنفسهاالمشاكل
مصدرًاأورمزيًاعتبارهاب، الاألمامإلىخطوةكانالبرنامجوجودولكن. وغيرها

.والتنميةقتصادىالاالنموتجاهالتقليديةللنظرةتحديًاعتبارهاب، ولكنللتمويلآخر

، عقدقتصاديينالاومستشاريهاالناميةالدولنظروجهةمنبمكاناألهميةمنوكان
العديدتبعهالذى، 1964عام) UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةلألمماألولالمؤتمر

المؤتمرعملأنورغم. العامةالجمعيةمؤسساتأحدالمماثلة، وأصبحالمؤتمراتمن
رحممناألفكارتلكجاءتفقد. كذلكتكنلمجهتهاوالتىاألفكار، فإنمحضفنى

قتصاديةالواالثقافيةاللجنةالالتينية، ومنأمريكاحكوماتبينالسياسية، وخاصةالمعاناة
وقد. الدولىالقوةهيكلإطارفىمنهاعانواالتىالتبعيةظروفحولالالتينيةألمريكا

إذايتعافىسوفالدولىقتصادالابأنالقائلةالفكرةيناقضماالجديدةاأليديولوجيةقدمت
أنهاعلىوالجنوبالشمالبينالفوارقإلىالنظرتمفقد "الضعيفةأجزاءهتقويةتمت
مناسبة، وبذلكسياسيةخطواتإتخاذ، يمكناإلتجاهاتتلكتصحيحتم، فإذاطبيعىنظام
إبرامذلكعنونتج58"وحدهااألممعاتقعلىالدوليةالسياسيةالمفاوضاتمسئوليةتقع

أمورًاتتناولالتىالدوليةالقوانينمنمجموعةالدولية، وصياغةاإلتفاقاتمنسيل
بالسلعالخاصة، والترتيباتالديون، وجدولةاألعمالممارسةضوابطبينتتراوح

).مثًالالكاكاو، واألخشاب(

دوراته، وعقدبالسلعالخاصةوالتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمرتنظيملبثوما
الفنية، وماالنواحىعلىوتركيزهالبيروقراطىطابعهبسببمغزاهفقدالمتكررة، أن

مجلسأنيقرأعندمايتأثرأنالدولىللعدلمتحمسأىيكادوال. شديدخلطمنشابه

.Dadzie, op. cit., p – 301: مناإلقتباس58
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رفيعجتماعالباالخاصالعملوبرنامجأجندةتبنى"1995مارسفىالمنعقدالمؤتمر
بالنسبةالعملبرنامجتطبيقلمراجعةالمحددالزمنمنتصففىالحكوماتبينالمستوى

العنوانهذاوراءإختفىلذلكالحقيقىالمغزىولكن59التسعينيات"،فىنموًااألقلللدول
 –الثقةغيابعننموًا، وتعبيراألقلبالدولكبيرإهتمامهناككان. بالغموضيتسمالذى

إمكانيةمن) – UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةاألمملمؤتمراألولىالسنواتفى
علىالوقوفعلىالمدقعالفقرتعانىالتىالدوللتلكالحرةالسوققتصادياتامساعدة
قوىبأنعتقادالا، شاعذلكعكسوعلى. التنميةطريقعلىبالسيروالبدءأقدامها
الفقيرةالدولتلكقتصادياتاأوضاعتجميدإلىتؤدىسوفالحرةاالقتصاديةالسوق

وضععلىالموافقة) الشمالفىوخاصة (القوميةالدولعلى، وأنعليههىماعلى
.الثالثالعالملمعاونةقتصاديةاسياسات

من، وزاد1945فىوضعالذىالدولىالنظامعلىاأليديولوجىالهجومهذاوصاحب
االجتماعية، وقضيةالمجاالتفىالمتحدةلألممالتابعةالجديدةالمؤسسات، قيامحدته
لعقدتواتروحدث. التاليةالفصولفىبرصدهاسنقومالتىالبيئية، والميادينالنوع

، وزاداألعمالمجالفىالممارسات، وتحسنتالمجاالتمختلففىالدوليةالمؤتمرات
المجالوفىالتجارةمجالفىالعدالةمنأكبرقدرإتاحةإلىتهدفالتىاإلتفاقياتعدد

البنك، منوتعددهمالمشاركينتنوعالتنمية، وفىتمويلفىتوسعوحدث. القانونى
البرنامجخاللمنتدفقتالتىالماليةاإلعتماداتاإلقليمية، إلىالتنميةبنوكإلىالدولى

،جتماعىالواقتصادىالاالمجلسوكاالتمنوغيره) UNDP (المتحدةلألمماإلنمائى
، إلىوكارنيجىوروكفلرفورد: مثلالكبرىالمؤسساتالكنسية، إلىالهيئاتإلى

كيندىإدارةقدمتهالذىالهائلالكمفيها، بماوالغربالشرقمنالمشتركةالمعونات
الغضبكانوإذا). تبخرتأنلبثتوماالخاصةالسياسيةأجندتهاخدمتأنهارغم(

العنصرية)،التفرقة (واألبارتيداالستعماراستمراريةالراهنة، ومنالقوةهياكلمنعارمًا
أحسنعلى – إصالحهاأوالهياكلتلكإزاحةإمكانيةفىالثقةمنالمزيدفهناك

النزعةدعمإلىمأساتهاأدتالتىفيتنام– أيضًا – وهناك. جذريًاإصالحًا– الفروض
، كانتالعالمفىدولةأكبرإرادةلقوةالفيتناميينالفالحينكسرالراديكالية، فمشاهدة

.United Nations Handbook, p 235: مناإلقتباس59
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ولذلك. وتعفنهالقديمالنظاملتحللالراديكالية، وتأكيدًاالقوىلحشدعالميةدعوةبمثابة
مناألولفىجديدعالمىنظامإلقامةالشهيرإعالنهاالعامةالجمعيةأصدرتعندما
،تاريخىمائىلعائقعبوربمثابةاإلعالنذلكالعالمى)، بداالعمالعيد (1974مايو

المرتكزالعالمىالنظامإنهياريعنىمما (تحقيقهمايمكنالدولبينوالمساواةفالعدالة
 !ذلكالكثيرونوصدق). الشمالهيمنةعلى

ذلكاألغنياء، فقبلضدموجهالفقراءمنإحتجاجىتعبيرمجرداإلعالنذلكيكنلم
الدولمنظمة، قامت1973عاماإلسرائيلية – العربيةالحربغضونفىواحد، بعام

أسعارلمضاعفةاإلحتكارىشبهوضعهاباستغالل) OPEC (للبترولوالمصدرةالمنتجة
تأكيدذلكنتيجةوكانت. واحدة، دفعةقبلمنعليهكانماأضعافأربعةالخامالنفط

سياسيةتداعياتذلكعلىواحدة، وترتبسلعةعلى– وجنوبهشماله – العالمدولعتمادا
الدولإلىضخمةماليةمواردإنتقلتواحدةفبضربة. األبعادمتشابكة، واسعةقتصاديةاو

مثل) OPEC (أعضاءمنغيرهمإلى، إضافةالعربىالعالمفىللنفطوالمصدرةالمنتجة
ماحولالعامةالجمعيةفى77المجموعةصفوفبينلغطوحدث. ونيجيريافنزويال
واحدةسلعةفىحدثذلككان، فإذاالثرواتفىتضخممنواحدقراريحدثهأنيمكن

مثًال ؟ لوالبنأوكالنحاساألخرىالدوليةالسلعأسواقفىحدثلوالنفط، فماذاهى
.الشمستحتمكانًالنفسهاتجدأنالخامللموادالمنتجةالدولالستطاعتذلكحدث

تكن، فلمالخامللموادالمنتجةالدولعن– الحظلسوء – محجوبةظلتالشمسولكن
عالقةأوضاعتعكساالستراتيجية، بحيثاألهميةحيثمنللنفطمناظرةسلعةهناك

غياب، ولكنالتامبالشللالحديثةالحياةيصيبالنفطفغياب. والجنوبالشمالبينالتبعية
ذلكإلىأضف. الخطيرالمستوىهذاإلىيرقىالالبوكسيتحتىأوالكاكاوأوالفاكهة

)، فكلماOPEC (لألوبكمناظركارتلإقامةفرصةالخامللموادالمنتجةللبالدتتحلمأنه
منهاكل، سارعتالدولىالمجتمعإلىتنضمالتىباالستقاللالعهدحديثةالدولعددزاد
أسعارتدهورإلىذلك، فيؤدىوالمنسوجاتالزيتيةوالمحاصيلالبنمنالمزيدإنتاجإلى
التىواألسلحةاآلالتأسعارمقابلفىضئيلة، منهاالمضافةالقيمة، وتصبحالسلعتلك
دولتنتجهالذىالنفطأسعاررتفاعانتائجأبرزمنولعل. الشمالمناستيرادهايتم
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منتصففىأطلقالذىالنفطتمتلكأقليةإلىالنامىالعالمإنقسام)، OPEC (منظمة
بينيجمعالذى، فما-مالئمًامصطلحًا – المنحازةغيرالدولعلىالباردةالحربعصر

التىالفائدةمشتركة ؟ وماوشائجمنموزمبيقمثلالفقرأضناه، وبلدكالكويتغنىبلد
يشكلوقتفىالدولىللبنكاإلقراضبرنامجمنالمتحدةالعربيةاإلماراتعلىتعود
الوكاالتإتجهتاألمر، حقيقةلها ؟ وفىالشاغلالشغلالنفطيةعائداتهااستثمارفيه

"نفطيةتسهيالت "تقديممنهاللنفط)، طالبةالمنتجة (العربيةالبالدنحوالدوليةالمالية
.60الثالثالعالمبالدمنحظًااألقلللرفاق

استهالكدائرةإتسعتفقد. سوءًاإزدادتاألمور، بلتتحسن، لمالسبعينياتعقدوبإنتهاء
وارداتها، فزادتبالسياراتالنقلعلىعتمادهاانتيجةنموًااألقلالدولفىحتىالنفط
تلك، عجزتقبلمنعليهكانماأضعافأربعةإلىأسعارهقفزتالنفط، وعندمامن

تعدالبالد، لمتلكفىالمدفوعاتميزانتدهورومع. منهوارداتهاقيمةسدادعنالدول
البنكرأسهاعلىكانالتىالدوليةوالوكاالتالتجاريةللبنوكديونهاسدادعلىقادرة

ربعقبلRobert Taftتافتروبرتاألمريكىالسيناتوراألزمةبتلكتنبأوقد. الدولى
فإذا. وودزبريتونإتفاقياتأقامتهالذىالنظامفاعليةفىتشككعندماالزمانمنقرنال

السداد، هلعنتمامًاعجزواوإذا– السدادآجالمدبعدحتى – السدادعنالمدينونعجز
أبدًا ؟ وإذاتردالأمواللتحويلآلةإلىيتحولالبنك"، أم "إسمعليهيطلقأنيمكن

المالية ؟األسواقمنأخرىمرةيقترضأنالدولىالبنكباستطاعة، فهلبذلكعترفا
فادحة ؟غلطةالبنكإقامةكانتترى، هل

.العشرينالقرنمنالسبعينياتفى– الجنوبدولمنللكثيربالنسبة – بائسًاالوضعكان
أوسلطويةنظمحكمتحتيعيشوأفريقياالالتينيةأمريكافىالبالدتلكمنالكثيركان

، وماالشمالفىخاصةمصرفيةحساباتفىتضخالبالدثرواتكانتدكتاتورية، حيث
الثوريةالحركاتأقامتهاالتىالفاسدةالبيروقراطيةعليهاستحوذتالبالدفىمنهايبقى

إلىتفتقرالتىاليساريةاألحزابدكتاتورياتهناككانتاألخرىالبالدوفى. الوطنية
علىالدولىالنقدصندوقوتركيز.Dadzie, op. cit., pp 302 – 6: الجنوبضعفعواملبالتفصيلدادزىتناول60

:فىبالتفصيلعولجوحدهاالماليةالمشاكل
Michael D. Bordo, The Bretton Woods International System, A Historical Overview
(National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4033, Cambridge, mass., 1992).
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أوالهند، مثلالجنوبفىالديمقراطياتمنالقليل، وهناكالشعوبمعاملةوحسنالعدل
الشروطسوءمنجميعًاعانواوقد. الكاريبىالبحرجزردولمعظمأوكوستاريكا

هياكلهافىتحسنًاتشهدأنمنوبدًال. السياسيةالتوجهاتعنالنظرالتجارية، بغض
البالدمعظمكانتولما. الحاالتمنالكثيرفىتدهورًاركودًا، بلجتماعية، عانتالا

قتصادىالاالركودفخفىوقعت، فقدالسكانأعدادفىالكبيرةالزيادةمنتعانىالنامية
حوارًايتطلبالذلكأنوالساسةالراديكاليونالمثقفونورأى. معًاالسكانىنفجارالوا

.مواجهةإلىيحتاج، بلالقادمقتصادىالاالنظاممع

وأفريقياالالتينيةأمريكافىنيرانهاندلعتاالتىاألهليةالحروبشكلالمواجهةتخذتاو
النظامأن، غيروالجنوبالشمالحواراتفىالسياسيةالمواجهةجانبوآسيا، إلى
عقدهاالتىالمؤتمراتتكف، لمالمثالسبيلوعلى. متماسكًاظلالدولىاالقتصادى

عن، أوالتقنىبالتوافقالمطالبةعن)" UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمر"
التجارةعالمولكن. الدوليةالتجارةفىمتكافئةشروطتحقيقأجلمندالشديالضغط

إلى1973عامالنفطصدمةأدتذاتها، فقدالغنيةالدولفىحتىمتماسكًايكنلمنفسه
إلىالمتحدةالوالياتفىاإلنتاجيةنمو، وتباطأمكانكلفىقتصادىالاالنموإيقاعإبطاء

منلغيرهاأوالنفطصدمةبسببذلككانسواء – 1973العامبعدالدنياالحدود
أن، كماالتسعينياتفىإالاإلنطالقطريقعلىويمضىعافيتهيستردولم– األسباب

، ولموالستينياتالخمسينياتفىالحالعليهكانتمماحيويةأقلكاناألوروبىقتصادالا
كانذلك، ولكناألقصىالشرقبالدبعضفىإالمتألقةقتصاديةالاالصورةتكن

.عامًاإتجاهًاوليسإقليميًااستثناءًا

المعوناتتقديمسياسةمتابعةعلىقادرةنفسهاالكبرىالرأسماليةالدولتجد، لملذلك
عندها،قتصادىالاالنمومعدالتضعفبسببالكرممننفسهابالدرجةالنامىللعالم

الدوليةالمعوناتمستوياتعلىالحفاظممكنًايكنولم. أخرىمحليةببرامجرتباطهاالو
ركودمع)" OECD (والتنميةاالقتصادىالتعاونمنظمة "بذلتهاالتىالوعودمستوىعند

،1977عاموفى. لوائهاتحتالمنضويةالدولفىالبطالةمعدالترتفاعاوالدخول
الهدف، وهوللمعوناتالقومىإنتاجهامجملمن% 7بتخصيصالغنيةالدولإلتزمت
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العجزبسببصعوبةأكثراألمركانالسياسيةالناحيةمن، ولكنالتحقيقعلىيستعصى
نجحتولمالسنويةتهااميزانيفى" والتنميةاالقتصادىالتعاونمنظمة "بالدعانتهالذى
معادشعورهناك، كانالعكسوعلى. وهولندااإلسكندنافيةالدولمنالقليلإالسدهفى

الخضوعينتقد– الخصوصوجهعلى – وبريطانياالمتحدةالوالياتفىيتزايدمحافظ
الخارجيةللمعونةيخصصماإلنفاقالبالدتحتاج، بينماالثالثوالعالماليسارإلبتزاز
)الكبرىالرأسمالية (البالدلهذهوأصبحت. فيهاالخيريةجتماعيةالااألغراضعلى

شمالحلفىبينالتسلحوسباقالباردةالحربتصاعدمعلإلنفاقجديدةأجندات
نكرانهاللمعوناتالمتلقيةالدولعلىتنعىالبالدتلككانتووارسو، كمااألطلنطى
،الدوللتلكتقدمهاالتىالتنميةمساعداتإدارةسوءالمتحدةاألممعلى، وتأخذالجميل

تلكبسرقة) الناميةالدولفى (البيروقراطيةوأجهزتهاالفاسدةالحكمنظموقيام
أهدافذاتالخارجيةالمعوناتتكونأنعلىالمانحةالدولتفقتاو. المساعدات
الشفافية،لقواعدتخضع، وأنللغربالصديقةالبالدنحو، تتجهالمستقبلفىإستراتيجية

.العامالنفعوتحقيق

عبرالتىالحقبةهذهخالل" الدولىالبنك "الدولى"، وتوأمهالنقدصندوق "كانترى، أين
قيامهمنذ" الدولىالنقدصندوق "ضعف ؟ كانمنأصابهماأصابه، ثمإرادتهعنفيها

صرفوأسعارالمالىالنظامدعم: وهىKeynesكينزحددهاالتىبالمهمةمعنيًا
القروض، وتقديمقبلمنالثالثينياتعرفتهاالتىالحمائيةالسياسات، وإنهاءالعمالت

متوسطة، أوقصيرة، أو (مداهاإختالفعلىكبواتهامنالوطنيةاالقتصادياتإلنقاذ
قيمة، وتخفيضالتحويالت (الشمالفىالصندوقمصالحوتتركز). األجلطويلة

وكان. الرأسماليةآلياتسيرحسنعلىالذهب)، والعمل، وقاعدةواإلحتياطات، العمالت
سعرتثبيتتم، عندماللصندوقعونًاالخمسينياتشهدتهالذىاالقتصادىنتعاشالا

واجهأنلبثماالصندوقولكن. لألوقيةدوالر35عندالذهبسعر، وتثبيتالصرف
كعملةاإلسترلينىوإنهيارالمتعاقبة، البريطانيةقتصاديةالااألزماتجانبمنتحديًا

دفعتالتى، 1971العامبعدالدوالرأزمةجانبمنقاسيًاتحديًاواجهكما. لإلحتياطيات
.للعملةالصرفسعربتثبيتالتمسك، وعنالذهبقاعدةعنالتخلىإلىالمتحدةالواليات
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لإلضطرابحدبوضعاإلنشغالشديدكانالدولىالنقدصندوقأنالبعضيظنقدلذلك
عمرمناألولىالثالثةالعقودأن، والحقاألولالعالممنهعانىالذىاالقتصادى
كافيًايعدالنفط، لمأزماتحدثتعندماولكن. النامىالعالمذكرمنتخلوتكادالصندوق

.المتاعبعناءالمتقدمةالدولقتصادياتاتجنيبعلىالعمل

ضمنتدخلالالتىالجنوبدولعندالمديونيةمشكلةتفاقمهوهناالمحفزالعاملوكان
منتجاتهاعلىالشمالفىالطلبنخفاضامنعانتالتى، للبترولالمنتجةالدول

ممنقتراضالاالنفط، وسهولةأسعارفىالمفاجئواإلنفجارالذكر)، سالفةلألسباب(
علىالفائدةمعدالتفىالهائلةالزيادةمنعليهترتبالنقد، ومافوائضلهمتوفرت

الدولمديوينةإجمالىوقفز. 1982 – 1981العالمىقتصاداللالفظيع، والركودالقروض
تريليون، إلى1977فىدوالربليون250إلى1972عامدوالربليون100منالنامية
،للبترولالمصدرةوالدولللبنوكالديونسدادتمقدكانوإذا. 1985عامدوالر

تدفق "وحدها، وهوالسنةتلكفىدوالربليون130ذلكلبلغالدوليةوالمؤسسات
النظامأشرف، وبذلكوالجنوبالشمالتعاونصعيدعلىالجدوىعديمكان" لإلحتياطى

منعليهاماسدادعنعجزهاعنالمكسيك، أعلنت1982أغسطسوفى. اإلنهيارعلى
أنفترضاالذىالدولىالنقدصندوقالدولية، وخاصةللهيئاتصدمةشكل، مماديون

منتجةكونهااألخرى، بحكمالناميةالبالدمنهاعانتالتىللمخاطرتعرضًاأقلالمكسيك
61.نسبيًاليبراليةطبيعةذاقتصادهاا، وكونللبترول

، بدأالمكسيكقتصادالإنقاذبعمليةالقيامإلىمضطرًانفسهالدولىالنقدصندوقووجد
األبعادبسببإدارتهاالدولىالنقدصندوقتولىالدولية، ثمالتسوياتبنكتنظيمها

فىاألمريكيةالخزانةمعبالتعاونالهيئاتهذهعملتوقد. العالمىالمالىللنظامالسياسية
صندوقوأجبر. البنوكمعالجدولةإعادةحول، وتفاوضتBaker Planبيكرخطةإطار
،1984العامنهايةوعند. 1983عامالبرازيلمعنفسهالشئيفعلأنعلىالدولىالنقد
البرامجإلصالحدوالربليون22يوازىبماقروضمنمنحهمامجملالصندوققدر

إصدارجهةإلىالصندوقيتحولأنالضرورىمنوكان. دولة66فىقتصاديةالا
:منمأخوذةالدولمديونيةأرقام61

Fraser and Long, The World Financial System (2nd ed., London 1992), P. 151.
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قتصادى،الاالكسادفترةطوالكذلكالنامية، واستمرللدول" قتصادالاإدارةحسن "شهادة
منتصففى– أخرىمرة – إتسعتالتىحركتهالتجارىالمالرأسعاودحتى

شرقًا،الدولىالنقدصندوقلعملالجغرافىالنطاقإمتدسنواتبضعوبعد. الثمانينيات
.والمجربولندامثلالسابقةوارسوحلفدوللبعضالخاصةالسحبحقوققدمعندما
الغربية،الحكومات، وبعضالدولى، والبنكالدولىالنقدصندوق، تعاون1992العاموفى

اإلتحاددوللمساعدةدوالربليون24قدرهإجمالىعتماداتدبيرفىالتجاريةوالبنوك
وقتفىبمشاكلهاالدولتلكجاءتوقد. قتصادياتهااهيكلةإعادةعلىالسابقالسوفييتى

الفقيرةأفريقيا، واألقاليممشكالتحجبإلىأدى (الوقتذلكفىإحتدمجدًالواحد، لتثير
إنهياروقوعتفادىمنمفرًايجدوالمالقرارصناعأناإلهتمام)، غيردائرةعناألخرى

الذىوالمالىالنقدىالدولىبالنظام، يعصفالثالثينياتفىحدثالذىكذلكقتصادىا
.62وودزبريتونإتفاقيةمؤسساتإقامةمنعامًاخمسينأوأربعينبعدكبرىسبةيعد

منالعالمىقتصادالاأصابالنفط، وماصدماتعنالناجمةاإلصاباتبينمنوكان
.جديدعالمىاقتصادىبنظامالمطالبةعلىالجنوبدولالنمو، إصرارمعدلفىهبوط

عامًا، وأكدتعشرخمسةقبلعليهكانتماحجمفىاألساسيةالحاجاتكانتفقد
تضررًااألكثرهىالفقيرةالدولأنإلىتذهبالتىالقديمةالمقولةصحةضطراباتالا

االقتصاديةمشكالتهالشمالعالجتغير، فبينماالعامالجوولكن. االقتصادىالركودمن
تقديمفىللتساهلاستعدادهناكيكنصارمة، لمإنكماشيةوماليةنقديةسياساتبإتباع

تقديم، عدمريجانورونالدتاتشر، مارجريتحكومتارأتفقد. الجنوبإلىالمعونات
فىقتصادالاإدارةبحسنتتعلقصارمةبشروطإالالجنوبلدولجديدةقروضأى

.الدولىالنقدوصندوقالتجاريةالبنوكبهتطالبكانتما، وهوللقروضالمتلقيةالبالد
إطالقبأهميةعتقادالاإلىعادوا– الثمانينياتفى – االقتصاديينأنذلكإلىأضف
هذهدعموتم. وخارجيًامحليًاللتنميةجتماعىالاالبعدعنوالتخلى، السوقلقوىالعنان

بعد – سكسونية، وتبعتها – األنجلوالبالدفىوالماليةالنقديةالضوابطبإلغاءاإلتجاهات
المالرأسفىالتدفقوفاق). OECD (والتنميةقتصادىالاالتعاونمنظمةدول– تردد

:فىتجدهااألزماتمنوغيرهاالمكسيكديونأزمةتفاصيل62
James, op. cit., chaps. 11 – 12, 15: Margaret G. de vries, The IMF in a Changing World 1945
– 1985 (IMF, Washington, D. C., 1986), Pt. 4.
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.المتحدةلألممالتابعةالمؤسساتدبرتهاالتىاألموالالسياساتتلكعنالناجمالعالمى
دونللحيلولةالوديةاإلجراءاتوإتخاذالمحلية، األسواقإلىاألموالجتذاباوأصبح
والغنيةالفقيرةالدولإتبعتهماأهمالخارجية، مناألسواقإلىالمحليةاألموالهروب

سنغافورةمثلبالدإلىاألموالتتجهأنالغريبمنوليس. سياساتمنالسواءعلى
.اليمنأوداهومىإلىإتجاههامن، أكثرأوالصين

الدائرالجدلإلىرسالةآسياشرقىفىاآلسيويةللنمورالمدهشالنجاحوأخيرًا، وجه
،اإلقليمفىاألصغراالقتصاداتحققتهماللياباناالقتصادىالنجاحوتبع. التنميةحول

ماليزيامثلاألكبرالدول، وسنغافورة، ثمكونجوهونجوتايوانالجنوبية، كوريافى
نمومعدالتمنهسياوبنجدنجإصالحاتبعدالصينحققتهوإندونيسيا، وماوتايالند
ماإنقسامعنالشرقبالدحققتهالذىالنجاحقصصكشفتوقد. متناموإزدهارمدهشة
أساسًا)، وبالدعربيةوهى (للنفطالمنتجةالدول: معسكراتثالثةإلى" الجنوب "سمى

وأمريكاوأفريقياآسياجنوبىفىالمدقعالفقرتعانىالتىالبالداآلسيوية، ثم" المعجزة"
واالجتماعىاالقتصادىالمجلسفىقائمًاجميعًابينهمالتنسيقيزالوال. الالتينية

مؤتمر "فىالتقنىالمستوىعلىعنها، ولكنالصادرةوالتصريحاتالعامةوالجمعية
إلىينظرونالمختلفة، نجدهمولجانه) UNCTAD" (والتنميةللتجارةالمتحدةاألمم

مصطلحمنآسياشرقفىالذاتيةالتنميةجعلتفقد. أخرىبصورةالدولىقتصادالا
مماالفقر، أكثروهدةمنالبشرمنالمالييننتشلتا، والزمنعليهاعفاكلمة" التنمية"

.تشادفىالدولىالبنكبرامجفعلت

تواجههلممحافظةأشدوسياسيةقتصاديةافلسفاتإلىالتحولأنذلكيعنىوال
لقىذاتها، كماالناميةالدولحكوماتجانبمنمريرةمقاومةلقى، فقدتحديات

الرئيسسياسةوتسببت. الشمالفىقتصاديةالاللحريةالمناهضةاألصواتمعارضة
قتصادية،الاللسياسةجتماعىالاوالبعدالدولةتدخلعلىالقائمةمتيرانفرنسواالفرنسى

أخذتالتىالدولىاإلنفاقسياساتالجديدة، وهددتاإلتجاهاتحولالشكوكإثارةفى
الكوكبةمنالمخاوفكانت. لمؤيديهمالتقليديةالحياة، وأساليباإلتجاهاتتلكبها

globalizationجانبمنبالتهديدأحسوامنكلبينآخربعدعامًاالتصاعدفىآخذة
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أنغير. المنافسةعلىالقدرةعدمخيفةتوجسهموإزدادالجديدة، قتصاديةالاتجاهاتالا
وجدتالتىالنامية، الدولحكوماتإلىبالنسبةيدملمالجديدةبالتوجهاتالرضاعدم

برامج "الجادة، وقبلتقتصاديةالامشاكلهالمعالجةخارجيةلجهاتللجوءمضطرةنفسها
الحكومىاإلنفاقفىوالتحكمالمالىالتنظيممنكبيرقدرعلىإشتملتالتى" اإلصالح

،1992عاموفى. المكسيكاقتصادأنقذتالتىبيكرخطةفىمركزيةنقطةيعدالذى
كارتاجينافىمنالثااجتماعه) UNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمرعقد

قتصاداللالجيدةاإلدارةأنعلىفيهااإلتفاقتمالتىالهامةالدورةبكولومبيا، وهى
الدمار،إلىتؤدىوالجنوبالشمالبينالمواجهة، وأناإليجابىمردودهالهاالوطنى

.جسيمًاخطأيمثلمتصارعةتجاريةكتلإلىالعالمتقسيموأن

الهياكلإصالحيعنىذلكالهيكلى"، فإناإلصالح "مصطلحيستخدم، عندمالذلكونتيجة
القوىنظلمفىتغييرأىيعنى، والالعونينشدالذىالبلدفىالمحليةقتصاديةالواالمالية

يعنى" Level Playing Fieldالملعبأرضتسوية: "لهالمصاحبوالمصطلح. العالمى
خاصة، والعتباراتاإلىتحتاجالناميةالدولأنإلىتذهبالتىالقديمةالمقولةهزيمة
التوافقمننوعًاالتسعينياتأخرى، شهدتوبعبارة. السوقبقوانينربطهايجب

الضعيفالجنوبضطراراإلىذلك، ويرجعوالجنوبالشمالبينالحوارفىالمؤسسى
بطرسالعامالسكرتيرأعدهالذىالتقريرفىواضحًاهذاويبدو. التنازالتتقديمإلى

مساويةوثيقةالعامةالجمعيةإعتبرتهاللتنمية"، وقدأجندة "بعنوان1994عامغالىبطرس
ليساألمنأنإلىالكبرىالقوىأنظارتوجيه)، بقصد1992عام" (لسالملأجندة "لوثيقة
الصياغةبإعادةالوثيقةمروربعدولكن. الدوليةللمنظمةالرئيسأوالوحيدالهدف

الحكومةالحرة، ومعاونةالمشروعاتلتشجيع" السليمةالصياغة "عنبحثًامرةألربعين
الشكلعلىحافظت، فبينماالتيهمأزقفىالجديدةالوثيقة، وقعتاقتصادالاإدارةفى

الضغوطنجاحعن" للتنميةأجندة "الجديد، كشفتالعالمىقتصادىالاللنظاماللفظى
.تمامًااليسارإزاحةفى" السوققوىونظام "المتغيرة

تعاظمت، فقدالدولىوالبنكالدولىالنقدلصندوقاألمورتيسرلمالمزاجيةالتغيراتهذه
تفشلوعندما. بإلغائهماوطالبواالمؤسستينفىالمتطرفينالمحافظينالساسةشكوك
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إحدىتجدعندما، أوالدولىالنقدصندوقبهايقومالتىالرئيسيةاإلنقاذعملياتإحدى
وروسياالمكسيكحاالت (المصاعبفىغارقةنفسهاكبيرةلمعوناتالمتلقيةالدول

بسوءفيهيتهمعنيفلهجومالدولىالنقدصندوقلذلك)، يتعرضأمثلة، أبرزوالبرازيل
اإلدارة،سوءمنوتعانىالفسادفيهاينخرحكوماتإقراضفىواإلهمال،للموقفتقديره
اليسارجانبمنحدةأكثرنتقاداتالتعرضالصندوقولكن. اآلخرينأمواليبددوبذلك
تنفيذعلىالحكوماتبإجبارالدولىالنقدصندوقويتهم" االشتراط "مبدأدائمًايكرهالذى

البنوكعملجوهريمثلمعينةشروطفرضأنشكوال. بالفقراءالضررتلحقبرامج
والسؤال. معينةبضماناتطالبإذاإالقرضًا– بنكأى – البنكيقدم، فالمكانكلفى

المتحدةاألممتوافقتالتسعينياتفىتفرض ؟ أنيجبالشروطأنواعأى: هوالحقيقى
للدولالداخليةبالشئونالمتعلقةالشروطمنجديدةمجموعةعلىالمتخصصةوالوكاالت

الشفافيةوإلتزام، اإلنسانحقوقعلىالتعدياتإنهاء، منهاالقروضأوللمعوناتالمتلقية
وضع، وتحسيناإلنتخاباتفىالديمقراطيةباألسسواإللتزامالحكومية، المعامالتفى

الناميةالدولمعظمكانتلو، حتىالغربفىالليبراليونيفضلهاشروطالمرأة، وهى
.جدوىدونعليها، ولكنحتجاجهااتعلن

النقدصندوقلهتعرضمايفوق، بقدرتجاهالاالمزدوجالنقدلهذاالدولىالبنكوتعرض
،الشعوبأمامسافربشكليظهرالالدولىالنقدصندوقأنإلىيرجعذلكولعل. الدولى
أنعليهاالتىالمتلقية، الحكوماتممثلىمعسريةاجتماعاتفىمهامهيمارسولكنه
،األرضعلىعملهالدولىالبنكيمارسبنفسها، بينماالمطلوبةاإلصالحببرامجتقوم
تبدوقدوالتىالمأل، علىجميعًاتتمعليها، وهىواإلشرافالمشروعاتبتمويلفيقوم

استنكر، فقدالهجوممنحافلسجلالدولىوللبنك. اإلخفاقحالةفىللعيانفشلهامظاهر
المتحضرالعالمرفضبعدحتىأفريقياجنوبإقراضفىالبنكاستمرارالليبراليون

البنكقيامالمحافظونواستنكر. هناكالحاكمالنظامتبعهااالتىالعنصريةالتفرقةلسياسة
عنالمتلقيةالبالدتعجزعندما، وخاصةاالجتماعىالرفاهلمشروعاتاألموالبإقراض

يمكنالالتىاآلثارعناألنباءوذيوعالمشروعاتبعضفىالبنكإخفاقولكن. السداد
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هذهمثلفىوالبيئة، المحليةبالمجتمعاتالضررتلحقبيةنالجانتائجهاولكنتوقعها
.63حقيقيةلمشاكلالدولىالبنكيتعرضالحاالت

صنعتهاالتىالمؤسساتنتاجتكنلمالكوارثتلكمنالكثيرأنإلىاإلشارةويجب
القروضحولفالتفاوض. لهامباشرًانتاجًاتأتلمتقديرأقلوودز، وعلىبريتونإتفاقية

تلكعجزتإذايحدثماذاالسيادة، ولكنلحقإحترامًاذاتهاالحكوماتمعيتم
الوجودمنإختفتحتىسياساتها، أومنغيرتلتزاماتها، أوابالوفاءعلىالحكومات

الفاسدةواإلدارةالوكاالتتسئالسبعينيات) ؟ فقدفىاألفريقيةالدوللبعضحدثكما(
المتعلقةالمسائلتتجاهلخاطئة، أوبصورةالمشروعاتتنفذ، أوالقروضاستخدام
المتوسطالبحرلتنظيفاألخرىالمتحدةاألمموكاالتبعضدفعتهاالتىفاألموال. بالبيئة
التلوثمصادرفاشًال، ألنجاءالتنفيذ، ولكنالورقعلىبراقةمشاريعهاتبدوكانتمثًال
.المشاريعتلكلنجاحمناسبةتكنلمالمحليةالسلطاتتبعتهااالتىوالسياسات. تنقطعلم

تفضيلنحواألولفاإلتجاه. البدايةمنذالجدوىعديمةكانتأخرىمشاريعوهناك
إلىالكبيرة، أدىاألساسيةالبنيةالكبيرة، ومشروعاتالكهربيةالطاقةتوليدمحطات

بعضوتعارضت. موضعهاغيرفىأمينة، أنفقتهاغيرأيدفىطائلةأموالوضع
 –محدودةالمحليةالمساهمةوجاءت. أخرىمشروعاتمعالبنكمولهاالتىالمشروعات

اإلدارةأسلوببأنالخاطئواإلعتقادللتكنولوجيا، المفترضالنقليحدثولم– الغالبفى
هناككانكما. آخربلدفىبحذافيرهتطبيقهما، يمكنببلدمعينمشروعفىاتبعالذى
وتحقق. الدولىالبنكمشاريعبعضعلىترتبتالتىالسلبيةالبيئيةبالنتائجتامجهل

بعضفشلمنالمتحدةلألممالتابعةاألخرىوالوكاالتالبنكخبراءمنالكثير
أوواشنطونإلىذلكإبالغالسهلمنيكنلممبكر، ولكنوقتفىالمشروعات

.جنيفأونيويورك

:، انظرالدولىالنقدصندوقلهتعرضالذىالنقدحول63
Rich, op. cit., thronghout; Barry, The Next fifty Years, chap. 6; John J. Gershman,
Globalization and the Challenge of Governance (center for UN Reform Education
monograoh no. 16, wayne, N. J., 2000); Bandow and Vasquez (eds.), Perpetuating Poverty:
the World Bank, the IMF and the Developing world (Washington, D. C., 1994).
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النشطاءفيهاالتأثير، شاركعنيفة، شديدةالدولىللبنكالمضادةالسلبيةالدعايةكانت
الحكومية، والجماعاتغير، والمنظماتالغربمناألنثروبولوجيين، وبعضالمحليون
اإلستوائية،الغاباتخترقتاالتىالطرقإلىاألنظاراإلعالموسائلولفتت. الكنسية

واألنهاربالبيئةلحقديارها، ومامنالبنكمشروعاتأخرجتهاالتىالمحليةوالجماعات
وينطبقالمشروعاتتلكوراءمنأثرواالذينالمعدوميناألفرادمنأضرار، والقلةمن

–المشروعاتتلكفى – النواياأنشكوال. السدودمشروعاتمنالعديدعلىكلهذلك
المائية، كماالكهربية، والمواردالطاقة، وتوفيرالمواصالتتحسينإلىتهدفطيبةكانت

المعوناتبتقديمهدفهماحققا) UNDP (المتحدةلألمماإلنمائىوالبرنامجالدولىالبنكأن
إنتباهلفتما، وهوالمتوقعالنحوعلىتسرلماألمورولكن. فقرًااألكثرللبالدالمالية
المعوناتمنحبأنعتقادهمايؤكدذلكأنالمحافظونشعرأخرىناحيةومن. اليسار

.البالوعاتفىاألموالإلقاءيعنىالبالدلتلكالدولية

السجلإبرازعلىتساعدقدالتىاألحدثاإلتجاهاتإلىاإلنتقاداتهذهأشارتوقد
الدوليةالمنظمةإلىبالنسبةضروريًاكانفقد. البعيدالمدىعلىالمتحدةلألممالتنموى

ساعدذلك، ألنوالثمانينياتالسبعينياتفىقتصاديةالاباألزماتالمروروأعضائها
سياسية،جدوى، ومالهعملهيجب، والعملهيمكنماتبينعلىوالحكوماتالوكاالت

فيماصدرتالتىبالتنميةالخاصةالتقاريرببعضجاءمانحو، علىذلكإلىيفتقروما
علىالدولىالنقدصندوقبريطانيا، يساعدفىأوالمكسيكفىماليةأزمةفوقوع. بعد

يفوقخطأفىالدولىالبنكألعمالالشديدالنقدتورطوقد. العملوأدواتأسلوبتحسين
علىيساعدقدالنقدهذامثلأنفرضنقد، علىمنالسالمحفظعملياتلهتعرضتما

–الشمالحوارفى – اليسارنحواإلنحرافتجاهلوقد. المستقبلفىاألداءتحسين
مجموعةمنديمقراطيًاالمنتخبةالحكوماتطالبتالدولمنمجموعةأن، حقيقةالجنوب
نطاقعلىعالمىتعاونلتحقيقمناسبةطرقإتباعيمكنحتىمواردهاتنقلأنأخرى
تموقد. التالىالفصلفىلهاسنعرضالتىالمحدودةالقروضمشروعات، مثلواسع
التعلمعلىالبشر، قادرةمناألفرادمثلوالحكوماتتدريجيًا، فالوكاالتكلهذلكتنفيذ
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بسوءإنطباعًاتركتالتنميةووكاالتالدوليةالماليةالمؤسساتأخطائها، ولكنمن
.األولىاألخطاءمنإرتكبتهما، بسببمنهالتخلصيصعبالكفاءةوعدماإلدارة

الذىاالقتصادى، والتقدمالمجالفىجمعاءالبشريةبذلتهاالتىللجهوداستخالصأىإن
وأهم. مركبًايكونأن، البد1945العامبعدقرننصفعلىيزيدماخاللتحقق

منالعالمبالدمعظمحققتهماوراءالمحلية، كانتالسياسةأنهوالمستفادةالدروس
التىالبالدمنوغيرهماوسنغافورةألمانياعلىهذا، يصدقالدولىالعونالرخاء، وليس

الرشيدة،الداخليةالسياسةلمعاييربديلالأنهذلكويعنى. الغنيةالدولمعسكرإلىدخلت
للبترولالمنتجةالدولبعضسوىذلكعنيشذولم. االستثماريةالمشروعاتتشجيعأو

الحكيمة،الرشيد، والسياسةالحكمأنعلىالدليليقيمذلكأنغير. العددقليلةالمحظوظة
منالقفزولكن. األرضباطنفىالنفطيةالمواردقيمتهافىتفوقوطنيةمواردتمثل
المتخصصةلها، والوكاالتالتابعةوالوكاالتالمتحدةاألممنظامأناستنتاجإلىذلك

تلكفىقتصاديةالاالتنميةعلىتأثيرلهايكنبها، لمالمتصلةالمؤسساتمنوغيرها
.شكذلكفى، ماللتاريخخاطئةقراءةالخمسة، يعدالعقود

تحسينفىطويًالشوطًاقطعتقدالمتحدةاألمموكاالت، كانت2000عاموبحلول
ويتضح. خدمتهمأجلمنقامتالذينأولئكلمساعدةأفضلوضعفىنفسها، وأصبحت

)،UNDP (للتنميةالمتحدةاألممبرنامجطورهاالتىواألفكارالنشاطفىالتغييرهذا
الطفولةرعاية)، ومنظمةUNESCO (والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةاألممومنظمة

)UNICEF (نحوونفعًا، علىفعاليةأكثرتكونأنعلى، عملتالمؤسساتمنوغيرها
ثمةالصدد، فإنهذافىالكثيرإنجازإلىالحاجةورغم. التالىالفصلفىسنعالجهما

وعمقًاوضوحًاأكثر، وفهمالبعضوبعضهاالوكاالتبينأفضلمستمرًا، وتعاونًانشاطًا
منحظًاكلهذلكينللم. فعاليةأكثردورًاتلعبأنمؤسسةكلتستطيعوكيفأينحول

هناكوكان. بالفعلتقديمهتمملحوظًاتقدمًاثمة، ولكنالقليلإالعنهيعلم، والالذيوع
فىوخاصةالمتحدةلألممالتابعةاإلقليميةوالبنوكالدولىالبنكبينمتواصًالتعاونًا

سبيلوعلى. األولويةموقعالفنيةالمساعدةإحتلتمعينة، حينماميدانيةمشروعات
التنمية، وبنكالدولىالبنكبينتعاونًاالبناءلفعالياتاألفريقيةالمبادرة، حققتالمثال
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إلىاألخرى، إضافةالمتحدةاألممللتنمية، ووكاالتالمتحدةاألمماإلفريقية، وبرنامج
المبرمةاإلفريقيةللتنميةالجديدةالشراكةإتفاقيةألزمتوقد. للدخلالمشتركةالمصادر

التىاإلدارة، فىالقانونيةالدقةالتامة، وإتباعبالشفافيةاألفارقةالقادةجميع2001عام
بدايةإلىهذاوأدى. إضافيةتنمويةمعوناتبتقديمالمانحةالدولقيامعليهايترتب

.المقدمةفىالمحليينالشركاءوضعاألمور، معتحريك

القدرة، كانتإنقطاعدونالكوكبىاقتصادالاحولالسياسىالجدلاستمروهكذا، بينما
لحاالتماإنكارالرؤىمشتتعالميستطيععدة، والأماكنفىمستمرةالبناءعلى

مشروعمع، باالشتراكالدولىالبنكيقدمهاثالثيةمنحةفإن. قيمةمنالفرديةالتحسن
علىتقعصغيرةقريةالمتحدة، إلىلألممقتصادىالاوالمشروعللتنميةالمتحدةاألمم

عانىمجتمعتنميةإلىالكهرباء، تؤدىوتوليدالمياهفىكينيا، للتحكمجبلمنحدرات
صغارإلىللتنميةالمتحدةاألممبرنامجيقدمهوقرضًا. عدةألجيالالطبيعيةالكوارث
وتحسينمستقبلهملبناءنادرةفرصةالفالحينألولئك، يتيحغيزستانقيرفىالفالحين
المتحدة،األمموكاالتبهاتفخرالتىالصغيرةالنجاحقصصنجدهنا. الماديةأحوالهم

64.اإلمكاناتوهدراإلدارةسوءقصصمنإليها، أكثراالستماعتستحقوهى

تهمتينعلىالردتستطيعالبالتنميةالخاصةالمتحدةاألمموكاالتأنحقيقةتبقىولكن
بليونيمثلونالذينالحقيقيينالفقراءمساعدةعلىالقدرةلهاتتوفرلم) أوًال: (هماكبيرتين

دورًاإالالوكاالتتلكتلعبلم) ثانيًا(و. جهودمنبذلتهما، رغمالعالمسكانمننسمة
لمئاتالمعيشةمستوىرتفاعامنحدثمافى– فعًالدورلهاكانإذا – متواضعًا
الحالتينبأننقرأناإلنصافومن. آسيافى، وخاصةالعالمفىالعائالتمنالماليين

األوضاععلىالتأثيرباستطاعتهايكنلمالتىالدوليةالوكاالتقدراتعنبمنأىكانتا
تستطيعالبالتنميةالخاصةالمتحدةاألمموكاالتولعل. هبوطًاأوصعودًاالحالتينفى

.السياقاتمنغيرهعلىتفضلهمعينسياقفىفقط، أواألطراففىالعملسوى

للتنمية، ونموذجالمتحدةاألممبرنامجيصدرهاالتىChoicesمجلةمن2001يونيوعددمنمأخوذالكينىالنموذج64
:موقعإلىالرجوعيمكناألمثلةمنالمجلة، ولمزيدلنفس2001سبتمبرعدد، منغيزستانقير

www.undp.org/focusareas

http://www.undp.org/focusareas
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منالكثيرلقيافقد. الدولى، والبنكالدولىالنقدصندوقعننفسهالشئيقالأنويمكن
وودز،بريتونإتفاقيةصنعتهاالتىالمؤسسات – إلغاءحتىأو – تغييرإلىالدعوةجراء
تحتيتمللمنظمةالعنيفالنقدكانو. الدوليةللمنظمةالخمسينبالعيداإلحتفالعندوذلك
إضافة – أنهعمليًا، غيرمطلبًايكنلمالمطلبهذاولكن". تكفىعامًاخمسون "شعار

المنظمةأداءفىالنظرإمعانفىالتفكيرإلىالعودةإلىأدى– التسعينياتفىأثيرماإلى
مهامهامزاولةإلىالتوأمانعادوقد. األداءذلكلتحسينسبيلعنالدولية، والبحث

البالدإنقاذعلىيعملالذىواإلطفائىالحارسدوريلعبالدولىالنقدصندوق: المستقلة
طويلةالمشروعاتعلىالدولىالبنكمالية، وركزألزماتتعرضهاحالةفىاألعضاء

،التاماإلنفصاليعنلمبمهامهمنهماكلاستقاللولكن. فقرًااألشدالبالدلمساعدةاألجل
أواقتصاديةأزمةأىكانتمعًا، طالمايعمالأنعليهماكانالحاالتمنكثيرففى

فىالتدخلالبارزة، تستدعىالدولأسواقبإحدىتلحقنامية، أودولةفىتقعاجتماعية
:الصعبةللتحدياتالتعرضفىالطرفاناستمروقد. العمللتقسيمرشيدأسلوبظل

حاجاتتلبيةعليهالالتينية، وكانأمريكافىالماليةاألزمةالدولىالنقدصندوقفواجه
أواخرفىآسياشرقىفىالمفاجئةالماليةالسابقة، واألزمةالسوفييتىاإلتحادجمهوريات
األفريقية،للدولالمتزايدةالمطالبتلبيةإلىالدعوةفىالدولىالبنك؛ وشغلالسبعينيات

نمعنوعندما. 65ونشاطبهمةعملهميتابعوننقادهجعلتأخطاءفىللتورطبذلكمتعرضًا
يخرجأنباستطاعتهيكنلمالدولىالنقدصندوقأناألخطاء، ندركتلكفىالنظر

بشروطالمتلقىوألزم– مثًال – البرازيلأولروسياكبيرًاقرضًاقدم، فإذاوحدهمنتصرًا
لطلبيستجبلم، وإذابالتعنتويتهملذلكينتقد، فقدالقرضبذلكيتصلفيماالبنوك
قولهيمكنماأفضلولعل. العالميةالماليةاألزمةمواجهةعنبالعجزإتهمالمتلقيةالدولة

،الدولىللنقدصندوقهناكيكنلملواليومعليههومماحاًالأسوأكانربماالعالمإن
.دولىوبنك

الخاصالخطيرالحقلفىتقدممنتحققماعلىذاتهاالمقولةتنسحبأنويمكن
المؤسساتمنأىنالتهمافاقوهجومًاجدًالأثارتالتىالدولية، التجارةبترتيبات

Joseph: كتابهفى، وخاصةنوبلجائزةعلىالحاصلستجلتزجوزيفقدمهالذىذلكهونقدمنوجهماأهملعل65
Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New York, 2002.(

.طويللوقتلهمستشاراًعملالذىالدولىالبنكمعتعاطفاً، وأكثرالدولىالنقدصندوقعلىبالالئمةينحىوهو
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)WTO (الدوليةالتجارةمنظمةإنشاءجاءفقد. وودزبريتونتفاقيةاأقامتهاالتىالدولية
ختامفى) GATT (الجمركيةوالرسومللتجارةالعامةلإلتفاقيةبديًال1995عام

لتحقيقنتظارهاطالألملتحقيقًاأوروجواى، جاءفىجرتالتىالصعبةالمفاوضات
"الثالثةالرجل "لتشكلوودزبريتونفىطرحتالتىللتجارة، دوليةمنظمةإقامةفكرة
شأنذلكفىشأنهامستقلةتقفالجديدةالمنظمةهىالمتحدة، وهااألممعليهاتقفالتى

أقوىبأسنان) WTO (الدوليةالتجارةمنظمةوتزودت. جتماعىالواقتصادىالاالمجلس
دورتلعبألنهاللجدلوإثارةأهميةأكثرمؤسسةجعلها، مماللجاتكانتالتىتلكمن

تحديًاشكلتمييز، ممادونالدوليةالتجارةبشروطاإللتزاميراقبالذىالشرطى
منأكبرمجموعاتمعتعاملتكما. السواءعلىوالفقراءلألغنياءالحمائيةللسياسات

واستنفدت. وحدهاالصناعيةالمنتجاتعلىعملهامجاليقتصر، ولموالخدماتالسلع
، فيمااألوروبىواإلتحادالمتحدةالوالياتبينالمنازعاتفضفىطاقاتهامنالكثير
،الصلبعلىالجمركية، والرسومللفالحينالتفضيلية، والمعامالتالخفىبالدعميتعلق

تفعلهمااإلعتبارفىأخذناعليها، إذاالشكرالمنظمةتنالالأمورمنوغيرها
تضطرأناللوبى)، قبل (المحليةالمصالحلمجموعاتحشدمنالجانبينعلىالحكومات

أفضلوالتراجعالتوافقأن، غيرالمفاوضاتطاولةعلىتوفيقيةحلولإلىالتوصيلإلى
.الثالثينياتفىحدثالذىكذلكإنهيارفىالتورطمن

األمم)، ومؤتمرWTO (الدوليةالتجارةمنظمةحولجدلمنأثيرماأخطرولكن
بالتحيزإتسمتقراراتمنعنهماصدر)، وماUNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدة
مثلالجدلهذايبدووقد. الضعفاءضدلألقوياءاإلنحيازفضلتا، أنهماالسوقلقوانين
الجيدة،الحكوميةاإلدارةأنيرون" الملعبأرضتسوية "فدعاة ! الطرشانحوار

مستوى، وتحسينالدخلاألجنبية، وزيادةاالستثماراتبإجتذابالتجارة، كفيلةوتشجيع
ولكن. خاصةمزايامنح، أوالسوقبقوانينالمساسإلىحاجة، دونللمواطنينالمعيشة

البالدضدللعملآليتهاصيغتالكوكبةأنمنبالشكوىيجأرونالجنوبفىالنقاد
التى (الدوليةالتجارةمنظمةتفاقياتاعلىللتفاوضمتاحةفرصلديهاليسالتىالنامية، 

والصادر، والالواردالمالرأسحركةضبطعنمغلقة)، وتعجزأبوابوراءتجرى



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

162www.RaoufAbbas.org

بها،لهاقبلالالتىالقوةبأسبابتتمتعالتىالضخمةالشركاتأمامالوقوفتستطيع
فىالليبراليونويحتج. الصادراتمنمحدودقدرعلىتعتمدالبالدتلكأنوخاصة
الحياةوأنماطللثقافاتخطيرًاتهديدًاتمثلبإعتبارهاوالتحديثالكوكبةآلياتعلىالشمال
النقاباتقادةويخشى. وجوًاوبحرًابرًاللبيئةتدميرًاالنامية، وتشكلالبالدفىالتقليدية
الشركاتإنتاجمعالتنافسفىتفشلقدعندهمالعملسوقأنمنالشمالفىالعمالية
66.الشمالأسواقفىاإلنتاجمنكثيرًاأقلبتكلفةيحظىالذىالجنوبفىالعاملة

الدوليةالتجارةلمنظمةالوزارىاالجتماعأماموقعتالتىالعنيفةالمظاهراتبددتوقد
أخذهايجبالاإلنتقاداتهذهبأناإلعتقاد، 1999عامأواخرسياتلمدينةفىالمنعقد

أنصار، ضمالمحتجينمنمتنوعًاهائًالحشدًاالمظاهراتتلكضمتفقد. باإلعتبار
وممثلى، اإلنسانحقوق، ودعاة، والفوضويينالنقابيينالبيئة، والعمالعلىالمحافظة

فىوالتسعينياتالثمانينياتشهدتهالذىللتحولالماليينرفض، بينتالجنوبشعوب
البنكإتجاهفىالنقادورأى. الحرةالسوقالليبرالية، ونظامنحوالعالمىاالقتصادإدارة

المتحدةاألممبرنامجبهتسمافقرًا، ومااألشدالبالدفىالعملعلىالتركيزإلىالدولى
النظاميمثلزالماذلكأنللتنمية، رأواشاملبرنامجلتقديمحالمةأفكارمنللتنمية

بينالمتوترةالعالقاتعلىتغييرأىيطرأولم. جديدزىفىمتخفيًاالقديمىاقتصادالا
بماالحالالمتحدة، وواقعاألممميثاقفىصيغتالتىبالمساواةالمتعلقةالمثاليةالمبادئ

ظلعالمىاقتصادفى، والقوة، والنفوذ، الثرواتتوزيعفىهائلتفاوتمنعليههو
.والعشرينالحادىالقرنإلىالعالمىالمجتمعدخلعندماحالهعلى

فىالمدقعالبشرية؛ الفقرأحواللتحسينالمشتركةالجهودحولصارمةنماذجنجدهنا
وشنغهاىبانجالورفىالماليينكانإذا، حتىالعالممنأخرىومناطقوميانماردارفور
بينالتىاإلحصاءاتإلىوإستنادًا. الوسطىالطبقةبصفوفاإللتحاقإلىطريقهميشقون

زالواما) العالمسكانثلث (البشرمنوالبليونينالبليونبينيتراوحماأيدينا، هناك
منالعالمبالدمنالكثيرالواحد، وتعانىاليومفىدوالرينعنيقلدخلعلىيعيشون

مشكلةوالتعليمية، وتفاقمالصحيةالخدمات، وغيابالشربمياهالتغذية، وتلوثسوء

.Gershman, op. cit., pp. 50 – 59: الدوليةالتجارةمنظمةعلىعنيفاًهجوماًجرشمانشن66
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العديداليأسيدفع. كاملةوجديدها، مجتمعاتواألوبئة، قديمهااألمراضوتجتاح. البطالة
.قتصاديةالاالحياةقوامتدميرمنذلكعلىيترتبالبيئة، بماتدميرإلىالمجتمعاتمن
الوقتفىالعونتقديمفىفشلناعلىدليلأبرزتقدمأفريقيافىإنهارتالتىالدولولعل

، وماالدولتلكبإنهيارعجلوالبيئية، مماالديموغرافيةالضغوطمواجهةفىالمناسب
إلىالطريقفىنفسهاوجدتالتىالبالدأما. محتمًالالدولمنغيرهاإنهيارزال

، فقدالعشرينالقرنمناألخيرينالعقدينفىالالتينيةأمريكافىالفقرربقةمنالخروج
المالرأسالمالية، وهرعاألزمةرياحبهمعصفتعندماهشًاكانحققتهماأنإكتشفت

تلكتعرفلمجديدة، وكأنهاصارمةإجراءاتإتباععليهاوكان. الخارجإلىهاربًا
السابقة،شتراكيةالاالبالدفىاالقتصادأحوال، تحسنتالشمالوفى. قبلمناإلجراءات

منالكثيروهناك. المنافسةفيهتحتدمعالمفىالبقاءأجلمنتناضلزالتماولكنها
ضمانعدممنبالقلقالشعورينتابهاالغنيةالبالدفىجتماعيةالواقتصاديةالاالجماعات

بدايةفىتحدثناعندماإليهقصدناماوهذا. المستقبلبهيأتىقدالمتاحة، وماالعملفرص
حياةاآلنيعيشالبشرمنعريضًاقطاعًاكانإذاوحتى. األملخيبةسجلعنالفصل
مناسبًامجاًاليترك، الهائلالسلبياتحجم، فإن1945عامالحالعليهكانتمماأفضل
.الفروضأحسنعلىهامشيًاناقصًا، بلالعملزالفما. التهانىلتلقى

الخامسالفصل
المتحدةاألمملرسالةالناعمالوجه

المتحدة، علىلألممالميثاقحددهاالتىواالقتصاديةالعسكريةالمهامإلىينظرماعادة
،األهدافالقوة، وتحقيقإلىترمزمهامفهى، الدولىللتعاون" الصلب "الجسدتمثلأنها

، توصفذلكمنالنقيضوعلى. اإلنسانبعالمإتصلماكلفىالعملية، والنزعة
األجندات: المتحدةلألمم" الناعمة "األهدافتمثلبأنهاالفصلهذايعالجهاالتىاألجندات

البيئة،على، الحفاظالسكانالعالمية، قضاياالعامة، الصحةوالطفلالنسوية، المرأة
أمورًاتعدأموركلهاوهذه. جتماعيةالاالحرياتالثقافية، ورعايةالتعدديةوتشجيعإحترام
أواألمنكمجلسقوىمجلسالمتحدةاألمملدىفليسكلاألهمية، وعلىحيثمنثانوية
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بتلكالخاصةبالقراراتاألعضاءالدولتلتزم، حتىالدولىالبنكأوالدولىالنقدصندوق
مختلفة،أسماًءونفوذًا، تحملشهرةأقلهيئاتالمتحدةاألمملدىذلكمنوبدًال. القضايا
علىالنفوذقبل)، متواضعةمنرأينامانحوعلى (البعضبعضهمععملهايتداخل
، واإلدارات، والصناديقالمختلفة، واللجانالمتحدةاألممبرامجفىالدولية، تتمثلالساحة
).المتحدةاألمملرسالةالناعمالوجهتمثلولعلها. (النشاطبهذاختصتاالتى

ليس) UNICEF (الطفولةرعاية، فصندوقاألولىالنظرةمنتمامًاصدقينطباعالاهذا
تلك، وميزانياتالدولىكالبنكليستللسكانالمتحدةاألمم، ولجنةاألمنكمجلس

العاملينعدديصل، والوإكسونمايكروسوفتبميزانياتتقارنأنيمكنالالمؤسسات
عنتعجزللقياسالتقليديةالطرقهذهأنغير. شيكاغومدينةشرطةأفرادعددإلىفيها

ثانويةمكانةتحتلالفهى،العالمتاريخسياقفىاألجنداتلهذهالثوريةالطبيعةتقدير
.األحوالمنبحالالبشريةمستقبلفى

.، والرخاء، والتفاهماألمن: هىكلها، المتحدةاألممهياكلوراءللتحوالتثالثيةوهناك
بآلياتاألمندعمإلىيحتاجوالعدوانالحروبمنعأنالمتحدةاألممصناعرأىوقد

صراعاتفىالدخولمنالدولولمنع. األمنمجلسطريقعنفعالعسكرية، ونظام
وحيوية، تهدفإيجابيةقتصاديةاسياساتهناكتكونأن، البدباليأسذلكإلىمدفوعة

يتوقفوالم1945عامالدولىالنظامصناعولكن. والمالىالتجارىالتكاملتحقيقإلى
ستقرار، والغيرة،إلاعدمأنأدركواقتصادية، فقدالواالعسكريةاألدواتحدودعند

الثقافية، والدينية، والعرقيةبالحزازاتتتأثرالعدوانيةالقومية، واألعمالوالتطلعات
والثقافيةجتماعيةالاالتطلعاتإعالءعلىتعملأدواتيقيمواأنحاولواولذلك. الشديدة

مناألولىالسنواتأنتأكيدمنوالبد. للميثاقاألصلىالنصصياغةتضمنتهاالتى
هذهأنهىهنانقطةأهم، ولعلالتطلعاتحدوديفوقبماحفلتالمتحدةاألممعمر

.العامبالقبول، وحظيتأعلنتقدالرفيعةالمبادئ

السعىبهاأنيطالتىوالوكاالتالمؤسساتمعظممواقععلى– أيضًا – اإلتفاقتموقد
والمجلسالعامةالجمعيةإهتمامأثارتللعملساحةتمثل، وكانتاألهدافهذهلتحقيق
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،والسالمالحرببقضايانفسهإختصقداألمنمجلسكانولما. 67جتماعىالاقتصادىالا
الجمعيةرأتوالمالية، فقدقتصاديةالاالمهامعاتقهاعلىوودزبريتونمؤسساتوأخذت
وقد. القيادةدورفيهلتلعبالمناسبالمجالوالثقافيةجتماعيةالااألجنداتفىالعامة
الالتينية،وأمريكاإسكندنافيامناألعضاءالدولهتماماموضوعاألجنداتتلككانت
على– بأخرىأوبصورة – ركزتكالهند، ألنهاباالستقاللالعهدحديثةالناميةوالدول

، كماإعالمىأوقتصادىاأوعسكرىنفوذلهاليسالتىلها"، تاريخالالتىالشعوب"
إهتمامًاتولىالالكبرىالدولأنكما. السلطةفىالتقليديةالنخبإلىبالنسبةالحالهو

المقارمنالكثيرتركزكانولذلك. ومكانتهامصالحهامستإذاإالاألجنداتلتلك
، وروما،، وفيينا، وباريسجينيففى" الناعمة "باألجنداتالخاصةللوكاالتالرئيسية

بريتونإتفاقيةأقامتهاالتىالمؤسساتأنالحظنا، إذامغزاهله، أمرًاونيروبىوطوكيو، 
.بنيويوركالمتحدةاألمممقر، وفىواشنطونفىتركزتقدوودز

تابعةوالثقافيةوالبيئيةجتماعيةالاالسياساتحقولفىالعاملةالوكاالتكلتوليس
الدرجةهذهعلىيكنلم– القارئيالحظكما – ، فالنظامجتماعىالواقتصادىالاللمجلس

،الوكاالتمنغيرهامعالعالميةالصحةمنظمة، عملتالمثالسبيلفعلى. التحديدمن
عنتختلف، وهىللحكوماتفيها، فالعضويةبالحكوماتترتبطمنظمةظلتولكنها
يقدمأنعليهالعامة، ولذلكالجمعيةأقامتهالذى) UNEP (للبيئةالمتحدةاألممبرنامج
وافدكلعلىوكان. جتماعىالواقتصادىالاالمجلسعبرإليهاالسنويةنصفتقاريره

التداخلمنالكمهذاعلىيقف، حتىالكللويعانىأنفاسهتتقطعأنالميدانهذاإلىجديد
للمنظمةالتابعةالوكاالتبينالمشتركة، والصراعاتواألجنداتالمختلفةالوكاالتبين

قتصادىالاالمجلسأقامهاالتى" المرأةأوضاعلجنة– "بينمثًال – العالقةفما. 68الدولية
لجنة "العامةالجمعيةأقامتهاالتىللمرأة، واللجنةالمتحدةاألمم، وصندوقجتماعىالوا

المعهد "جتماعىالواقتصادىالاالمجلسأقامهالذىالمرأة"، والمعهدضدالتمييزتصفية

كانت، وقداألصلىالنصفىالتاليةالفقرةتبينهمانحو، علىالميثاقمنوالعاشرالتاسعالفصلينفىبوضوحذلكجاء67
بتأسيسالعامةالجمعيةتقمالدولية، لمالعملالعالمية، ومنظمةالصحة، ومنظمةالدولىالبنكمثلمتخصصةوكاالتهناك

المجلسأوالعامةالجمعيةأماممسئولةالوكاالتتلكمنأىتكن، ولمواالجتماعىاالقتصادىالمجلسمنها، وكذلكأى
.واالجتماعىاالقتصادى

68United Nations Handbook, annual, published by the New Zealand Ministry of Foreign
Affairs and Trade.
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مالهاالمحافظينإنتقاداتأنشكالنساء" ؟ التقدمأجلمنوالتدريبللبحوثالدولى
إطارفىختصاصالاالمتداخلةالمبعثرةالوكاالتتلكبتنظيميطالبونعندمايبررها

.والجهوداإلمكاناتإلهدارواحد، تفاديًا

فصًالأنالواضحمنالتالية، ولكنالصفحاتفىالقضاياهذهتناولنحاولوسوف
يمكنوالثقافيةوالبيئيةجتماعيةالاالمتحدةاألممسياساتكامًال، عنكتابًاحتىواحدًا، أو

، بدًالوالوكاالتالمؤسساتمنطويلةقاعدةتضمالتىاألبجدياتخضمفىيغوصأن
عن– مثًال – لحديثلالكتابهذافىمكانشاملة، فالنظرةالظاهرةإلىالنظرمن

لحمايةالدولىاإلتحاد "الجغرافية"، أواألسماءفىالمتحدةاألممخبراء "مجموعة
عنبحثًاالوقتتضييعالعالمية"، أوالسياحةمنظمة "حتىالجديدة"، أوالنباتيةاألصناف

منبهاتصلاالكلية، وماالمجموعاتعلىنركزسوفذلكمنوبدًال. الهيئاتتلكمقار
المتصلةجتماعيةالاالبيئة، والقضاياقضايا: الدوليةالمنظمةإهتمامجذبتقضايا

أنالمؤكدومن. والفكريةالثقافية، والمرأة، والطفولة، والشئونالسكانبالصحة، وقضايا
السابقالفصلفىعالجناهاالتىقتصاديةالاواألجنداتالقضاياهذهبينتداخًالثمة

، ولكنالتالىالفصلفىنتناولهاسوفالتىاإلنسانبحقوقالخاصةواألجندات،وبينها
69.بذاتهاقائمةهنالهانعرضالتىالموضوعات

بناءالثانية، إعادةالعالميةالحربعقباألعضاءالدولعليهحرصتماأكثركان
وإذا. والغربالشرقبينالصراع– بعد – واجهواقديكونوا، ولمالدولىالمجتمع

كيفواقعة، ومعرفةحقيقةإلىالحلمهذاتحويلحولدارتالتىاألفكاراسترجعنا
.الوقتذلكفىسادتالتىوالتفاؤالتوحاتمبالطنواجه، فإنناحجمتأواألحالمتبددت

)UNESCO" (والثقافةوالعلومللتربيةالدوليةالمنظمة "المتحدةاألممكونت1945ففى
المؤسساتمنالعديدواحد، أقيمتبعامذلكوبعد. طموحةثقافيةأجندةتنفيذلتتولى

كانتالذى) UNICEF (الطفولةلرعايةالمتحدةاألممصندوقتأسيسمنهااألخرى
تولى، ثمالحربويالتعانتالتىاألوروبيةالمجتمعاتفىلألطفالالعونتقديممهمته

اإلحتفاظمعالناميةالبالدفىللطفولةجتماعيةالواالصحيةالرعايةخدماتتقديمبعدفيما

United Nations Handbookأيضاًهنااستخدمت69
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لجنة "بتأسيس– نفسهالعامفى – جتماعىالواقتصادىالاالمجلسوقام. نفسهابالتسمية
التنميةلجنة "أسس، كماالمجالهذافىيبذلجهدأوللتوجه" والتنميةالسكان

"المرأةأوضاعلجنة "أسسذلكإلىوإضافة. الميدانهذافىالمشورةلتقديم" جتماعيةالا
المؤسساتمنالكثيركبرى، فاقتبأهميةحظيتالتى" المخدراتمكافحةلجنة "ثم

السالحبنزعاإلهتماميعادلإهتمامًاالمخدراتبقضيةالمتحدةاألممهتمتاوقد (األخرى
).األسلحةعلىوالتفتيش

التىالمقارفىالمتخصصة، الوكاالتمنغيرهاوالوكاالتالمؤسساتهذهجاورتوقد
منبالقربمانهاتنفىوفيينا، وكذلكوروماوجينيفباريسشوارعنفسفىتجاورت

، مثلاألممعصبةقدمقديمةالوكاالتبعض، كانتقبلمنالحظناوكما. ريفرإيست
مؤسساتتقيمكانتالعالمدولولكن". الدولىالبريدإتحاد"الدولية"، والعملمنظمة"

قتصادىالاللمجلسالعامةالجمعيةسمحت، كمانفسهالوقتفىمستقلةأخرىحكومية
عام" العالميةالصحةمنظمة "رأينا، أسستوكما. اآلخربعضهابإقامةجتماعىالوا

فىوتشاركها". الشعوبلجميعالصحىبالمستوىاإلرتقاء "هدفهاأن، وأعلنت1946
المجاعاتلمشكالتالتصدىعليهاكانالتى" والزراعةلألغذيةالدوليةالمنظمة "األهمية
إعتبرت، وكذلك. 1945عامتأسيسهاجاءوالتى، العالممستوىعلىبالزراعةوالعناية

لمالعامة، ولكنهاللجمعيةالتابعةالمؤسساتمنالحكوماتبإتفاقشكلتالتىالمؤسسات
منالكثيرنجدأنالغريبمنبالبناء، وليسحافلةاأليامتلككانت. عندئذبالذاتتكن

منالدوليةالمؤسساتفىللعملأنفسهم، وهبواالحربغمارمنخرجواالذيناألفراد
العاملينأبرزمنمنهمالقليلوأصبح. السالمظلفىأفضلعالمبتحقيقاإللتزامباب

المتخصصBrian Urquhartأورقهارتبرايانالبريطانىالمظلىمثلالمتحدةباألمم
لويسآرثرجاءالغربيةالهندجزرالتنمية، ومنقتصادياتافىالكبير

W. Arthur Lewis ،بانشرالفالشهيراألسوداألمريكىوالدبلوماسىRalph

Buncheكاسانرينيهالمتنفذالفرنسىالدولىالقانون، وخبيرRene Cassinوأسماء ،
جميعًاكنا: "مذكراتهفىأروقهارتويذكر. الكتابهذانصفىتردجميعًاهؤالء
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الطمأنينةنظرةبالواقعيينسموامنالطارئة، وإلىالمشكالتإلى، ننظرمتفائلين
70".والرضا

عليهغلبأنوالثقافيةجتماعيةالاالمتحدةاألممسياساتتنفيذإيقاعلبث، ماكلوعلى
الحربأنالواضحومن. اإلهتمامأولويةنالتاألخرىالمجاالتمنالعديدالبطء، ألن

التعدديةعلىالحفاظينالأنالصعبمنوكان. الباكرةاآلمالبتلكأضرتالباردة
.، والمجر، وكوريا، والسويسبرلينأزماتسحبعليهخيمتجوفىإهتمامًاالثقافية

البالدإعمارإلىالمتخصصةوكاالتهاوأنشطةالمتحدةاألمممواردمعظمإتجهتوقد
العمليةهذهأوشكتوعندما. قتصادهااأوروبا، ودعمفىالحربويالتمنعانتالتى
تصفيةعننجمتالتىوالملحةالضاغطةالمشاكلالمتحدةاألمماإلنتهاء، واجهتعلى

قتصاديةالاالتنميةحاجاتتلبيةإلىاإلهتمامعضويتها، وتحولحجموزيادةاالستعمار
تحقيقاستطاعةعدمإفتراضمنشاعلماونظرًا. السابقالفصلفىرأينامانحوعلى

إحتلتوالرخاء، قتصادىالاالنموتحقيقدونوالثقافيةجتماعيةالاالمجاالتفىالكثير
.اإلهتماممنالثانيةالمرتبة" الناعمة "المجاالتهذه

الوكاالتلقصةمواز – األولىسنينهافىالمتحدةاألممحققتهعملىإنجازأهمولعل
اللجنةمثللهاالتابعةالمتواضعةالمؤسساتبعضبهقامتالذىالعملهو– قتصاديةالا

ميثاقفىالعالمأممأعلنتفقد. والعلميينقتصاديينالاالمستشارينومجموعةاإلحصائية
بالبشريةالنهوضعلىالنيةعقدتقدأنها– التاريخفىمرةألول – المتحدةاألمم

قتصاديةالواجتماعيةالاالحقائقعلىالوقوفدونتحقيقهيمكنالذلكجمعاء، ولكن
الحربخلفتهماوسطالظالمفىيتحركونأنهمالمتحدةاألممصناعوأحس. والسكانية

اللجنة "1946عامجتماعىالواقتصادىالاالمجلسأنشأدمار، لذلكمنالثانيةالعالمية
لمستوىالمناسبالحد، ودراسةاإلحصاءاتهذهمثلأعمالتبدووقد". اإلحصائية

التغيراتأوالنباتخسائرالخصوبة، ودراسةومعدالتالسكانىالنموالمعيشة، وقياس
تستندالتىالمادةتقدم، ولكنهابحتعلمىطابعذاتاألعمالهذهمثلتبدوالمناخية، قد

.الناميةبالبالدمنهاتعلقماالدولية، وخاصةوالقوانينالدوليةاألساسيةالقراراتإليها

70Urquhart, Life in War and Peace. P. 96.



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

169www.RaoufAbbas.org

أناإلحصائيةاللجنةإلىأمرًاواالجتماعىاالقتصادىالمجلسأصدر1971عاموفى
فىتأخذأن، علىجتماعىالواقتصادىالاالتقدموتقييملدراسةخاصًاإهتمامًاتولى"

العامةالجمعيةتسعىالذىاإلتجاهذلكويخدم". الناميةالدولاجاتيإحتإعتبارها
إلىالمتخصصةوالوكاالتلهماالمعاونة، والمؤسساتجتماعىالواقتصادىالاوالمجلس
.إليهالتوجه

إلىالحربمزقتهاالتىأوروبابالدإعمارمناألولوياتفىالتغيرمالحظةويمكن
فقد. ذاتهاالمتحدةاألمممؤسساتتشكيلفى، الجنوبفىجتماعيةالاالتنميةمعاونة
المجلسفىالعضويةإتساعاألعضاءالدولعددفىالكبيرةالزيادةعلىترتب

44إلى1963فىعضوًا27إلى1945فىعضوًا18منجتماعىالواقتصادىالا

18منالمجلسأنشأهاالتى" االجتماعيةالتنميةلجنة "عضويةوزادت. 1971فىعضوًا

تزايدومع. 1966عامعضوًا32إلى1961عامعضوًا21إلى1946عامعضوًا
المخدراتلجنةأعضاءعددقفز، فقدالعالممستوىعلىالمخدراتتجارةمنالتوجس

الحاالتمعظموفى. 1991عامعضوًا53، إلى1946عامتأسيسهاعندعضوًا15من
اللجانتلكفىاألعضاءأنأىالجغرافى"، التمثيل "أساسعلىيتمالعضويةتوسيعكان

إلىإشارةهناكتعدولم. حولهاوماوأسترالياالالتينيةوأمريكاوآسياأفريقيامثلوا
دولهمتعينهممنقدراتمستوىقياسيستطيعنادرًا، فمنإالوالكفاءةالخبرةإلىالحاجة

المعايير ؟هذهمثلإلىاستنادًااللجانتلكفى

قتصادىالاوالمجلسالعامةالجمعيةأصبحتواضحًا، إذلذلكالسياسىالمغزىوكان
أكثرالمتخصصةالوكاالتلهما، وحتىالتابعةوالمؤسساتواللجانجتماعىالوا

تضم– تقديرأقلعلى – فهىأيضًا، تنظيمًاأحسنكانتتشكيلها، وربمافىديمقراطية
العاملونجديد، وأحسقتصادىاجتماعىابنظامطالبتلذلك. كلهالعالملسكانممثلين

بريتونتفاقيةاأقامتهاالتىوالمؤسساتاألمنمجلسأنرغماألمامإلىيتقدمونأنهمبها
إلىيؤدىمأزقًاذلكومثل. 1945عامعليهكانتماعلىفيهاالقوىعالقاتظلتوودز
والثقافىوالبيئىجتماعىالااإلصالحإلىدعواالذينأولئكعنهاعبرالتىالرؤىإحباط
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العقودفىذلكتحقيقإلىتطلعواالدولية، ومنالمنظمةعمرمناألولىالسنواتفى
.العشرينالقرنمناألخيرة

منمتسعًااألولىالعشرالسنواتفىوالثقافيةجتماعيةالاالوكاالتأداروامنيجدولم
أحديذكروكما. معالجتهاعليهمكانالتىاألمور، لكثرةالمأزقهذافىللتفكيرالوقت

الخبز،استهالكترشيدتقرر "المتحدةاألممميثاقعلىالتوقيعتم، عندماالمؤلفين
هناككانالبالد، كمامنالكثيرفىوالزيوت، والسكر، والشحوم، واللحوموالحليب

والخشبوالحديدالفحمعلىالطلبالضرورية، وتجاوزالغذائيةالموادفىحادنقص
فىالبيوتمنحصرهايمكنالأعدادودمرت. منهاالمتاحالعرضالكهربيةوالطاقة
حالفىكانتالتىالمساكنمنتبقى، وماللسكنصالحةغيروأصبحتوآسياأوروبا
هائلةأعدادهناكوأصبحت. الكبرىالمدنفىبالسكانإكتظت، الحربقبللهايرثى

والجسوروالطرقالحديديةالسككحتاجتاأوطانها، وإلىالعودةتستطيعالالالجئينمن
ووسائلالدوليةالتجارةشبكةوتقطعت. البناءإعادةأواإلصالحإلىوالمصانعوالموانى

عالجًاتحتاجالتىالمشكالتمنهائلكمهناككان. الحربقبلقائمةكانتالتىالدفع
المواردبعثرةإلىوحدهاالالجئينمشكلةأدتوقد71".القريبأوالبعيدالمدىعلى

عددأوروبافىالالجئينمنالثمانيةالماليينإلىإنضمالمتحدة، فقدلألممالمحدودة
إنتقامتفادىحاولواالذينواألوكرانيينالقوقازيدعلىالشرقمنطردواممنلهممماثل

البشرمنأخرىماليينهناكوكان. فلسطينإلىالذهابحاولواالذين، واليهودالسوفييت
لهمتسنحعندما" الجديدالعالم "إلىالهجرةإلىوالبطالة، يتطلعونالتغذيةسوءيعانون
.لذلكفرصة

اإلنسانيةللمآسىمباشرةالمتحدة، استجابةاألمموكاالتمنالعديدإنشاءوهكذا، جاء
بريتونتاللسفوحعندالهادئوالتخطيطللتفاوضنتاجًايأت، ولمالحربخلفتهاالتى

)،UNICEF (الطفولةرعاية)، وصندوقUNRRA (الالجئينإغاثةفوكالة. الباردةوودز
أنالمتوقعمنوكان. مباشرةالعملميدانإلىنزلت) FAO (والزراعةاألغذيةومنظمة

:كتابمقدمةمن3صمنمأخوذاإلقتباسهذا71
R. E. Asher et al., The United Nations and Economic and Social Cooperation (Brookings
Institution, Washington, D. C., 1957).
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لمالظروفأن، رغمالحربخلفتهاالتىالطوارئحالةإنتهاءبعدالوكاالتتلكتختفى
طوارئ "كلمةيحملالطفولةرعايةصندوقظلرأيناوكما. بذلكلهاتسمح

Emergency "لالجئينالدوليةالمنظمةإلىالالجئينإغاثةوكالةتحولت، بينماإسمهفى
)IRO (إنقاصبعد" الالجئينلشئونالمتحدةلألممالعلياالمفوضية "1951عامأصبحتثم

وماالباردةالحربعلىذلكبها، ويعودتتمتع) IRO (كانتالتىالصالحياتمنالكثير
السوفييتأصرفقد. المتحدةاألممميثاقفىاإلنسانيةباألهدافاإلهتمامقلةمنعنهانجم
الالجئينلشئونالمتحدةلألممالعلياالمفوضيةخاللمنالالجئينرعايةتقتصرأنعلى

)UNHCR (إهتمامًاالسوفييتىاإلتحاديبدالفاشية، ولمالبالدمنفرواالذينأولئكعلى
فىالمتحدة، ورأىالوالياتهيمنةتحتتقعألنها) FAO (والزراعةاألغذيةبمنظمة
منوكان. األيديولوجىللصراعميدانًا) UNISCO (والثقافةوالعلومالتربيةمنظمة

باالشتراكيةتمسكت، فقدالسوفييتىاإلتحادحذووارسوحلفدولتحذوأنالطبيعى
.الرأسماليةللماديةكبديلالشعوبحاجاتلتلبيةاألمثلالسبيلفيهاورأتالعلمية

منالحربخلفتهاالتىاإلنسانيةالمآسىحدوثتكرارفىجاءاألكبراإلحباطولكن
التىالعشرالسنواتفىأوروباحققتفقد. أوروباخارجأخرىبالدفى، الالجئينحيث

بدأتالكوارثجتماعية، ولكنالاالتنميةفىاقتصاديًا، وتقدمًاإنتعاشًاالحربأعقبت
مخاضآالم "منتبعهالهند، وماتقسيمأدىفقد. العالممنأخرىمناطقفىتتراكم
ماليينالهند، وخمسةمنمسلمماليينتسعةنزوحإلى1947عاموباكستانالهند" والدة

المليونونصفماليينأربعةنزوحالكوريةالحربعن، ونتجباكستانمنهندوسى
رعايةيلقون– األقلعلى – الحاالتتلكفىالالجئونوكان. الجنوبيةكورياإلىالجئ
،العائالتمنالكثيرشملوجمعالستيعابهممعقولةفرصهناككانت، ولذلكبالدهمأهل
فىاستيعابهمتمالشرقية، الذينألمانيامنالالجئينإلىبالنسبةالحالكانتكما

.الفيدراليةالجمهورية

الحدودعبرطردواأونزحواالذينالفلسطينيينإلىبالنسبةمختلفًاكاناألمرولكن
بصفة – الالجئونتجهاإسرائيل)، و (1948عامحديثًاأنشئتالتىبالدولةالخاصة
تدهورإلىباألردنوجودهممزرية، وأدىبائسةحالتهموكانت. األردنإلى– رئيسية
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)آخرعامخالل (تضطرالعامةالجمعيةجعل، ممااألمراضالمعيشة، وتفشىمستوى
فىاألحوالتحسنومع72".األدنىالشرقفىالالجئينوتشغيلغوثوكالة "إنشاءإلى

بقدرتشيرمؤقتة، فالوثائقمشكلةمعيتعاملونأنهمالمتحدةاألمممخططوأوروبا، ظن
عنعنها)، أوتعويضهمأو (ممتلكاتهمإلىالعودةفىالالجئينحقإلىالتفاؤلمن

توضعولكن. إليهانزحواالتىالبالدفىواستيعابهمالالجئينتوطينإعادةمشاريع
لبرامجومقاومتهم) UNRWA (اإلغاثةبوكالةالعاملينطريقفىالعقباتالمضيفةالدول

سوىيوازيهااإليواء)، المعسكراتفىالفلسطينيينالالجئينبقاءمفضلين (التوطين
عددزدياداومع. أراضيهمإلىالعربعودةفكرةالمتعاقبةاإلسرائيليةالحكوماترفض

،الالجئينمعسكراتفىالسكانىواإلنفجار، 1967حربفىالعربهزيمةبعدالالجئين
لثالثةاألساسيةالخدماتتقدم)" UNRWA (الالجئينوتشغيلغوثوكالة "أصبحت
بضعكلالوكالةمهمةتجديدمنمفرًاالعامةالجمعيةتجد، ولم1994عامالجئماليين
معالجةعنالعجزهذا. مهمتهاإنتهاءفىأملبارقةاألفقفىتلوحأن، دونسنوات
.والبلقانوآسياأفريقيافىيتكرر، خاصةسوفالبائسينالحروبضحايامشكلة

كبيرةدراسةبإنتاجبواشنطونبروكنجزبمؤسسةالباحثون، قامالخمسينياتمنتصفوفى
كشفبمثابةجتماعى"، وهىالواقتصادىالاوالتعاونالمتحدةاألمم: "بعنوانمشتركة
المنظمةعمرمناألولىالعشرالسنواتخاللالميادينهذهفىإنجازهتمعماحساب

هامة، ولكنهاالدراسةإليهاتوصلتالتىالنتائجمنها، وكانتإنجازهيتملمالدولية، وما
بعضفىطيبةمعدالتقتصادىالواجتماعىالاالتقدمحققفقد. الدهشةعلىتبعثال

فىالمتواضعةالنتائجبعض، وحققالزمانمنالعقدذلكخالل) أوروبا (العالمأنحاء
 –االستعمارلوجودونظرًا). آسيافى (محبطةالالتينية)، ونتائجأمريكا (أخرىمناطق
.الدراسةفىذكرًالهانجدماأفريقيا، نادرًافى– عندئذ

فعلى. التوجهاتمنأكثرأونوعينبيناإلضطرابمنحالةوجودالدراسةوالحظت
منأكثرتقدمًاالتقنىالطابعذاتالمتخصصةوالوكاالتالبرامج، حققتالمثالسبيل

بأصولالوكاالتتلكتمسكتإذابالسياسة، ولكنتأثرتالتىالمؤسساتمنغيرها

.Ibid., pp. 65 – 70الذكرسالفآشركتابفىالمحزنةUNRWAلقصةجيدةتغطيةهناك72
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الفلسفاتوإتجهت). الوكاالتيمولونالذين (الساسةبمصالحتضرفقدالتقنىالعمل
الكتلةبقيتفقد. المتحدةاألمملميثاقالعالميةالتطلعاتضد– إختالفهاعلى – قتصاديةالا

إضطالعتفضلالتىاألوروبيةالدولبينكبيرإختالفهناكبعيدًا، وكانالسوفييتية
وجدتالبرامجوبعض. التوجههذافىاألمريكيةأكبر، والشكوكبدورالحكومات

التغذيةمستوىتحسينمثل (لتحقيقهاتسعىالتىالرئيسيةاألهدافإختيارفىصعوبة
الماليةالمواردتوفرعدمواألطفال)، معالالجئين (الضحايامساعدةإلىللجميع)، أو

– UNICEF (األجلقصيربرنامجإلىيحتاجكانماوبعض. الحاجاتكللتلبيةالكافية

UNRWA (منظمةعتبرتاو. النظرإعادةإلىإحتاج، بلاألجلطويلبرنامجإلىتحول
،الختاموفى. لطاقتهامهدرةتطلعاتهافىمفرطة) UNESCO (الثقافيةوالعلومالتربية

األمورمنالكثيرترك "المجالهذافىالمتحدةاألممسجلأنبروكنجزدراسةرأت
للتفاؤلاألساسحجريضع "الزمانمنالعقدذلكفىتحقيقهتممافيها"، ولكنالمأمول
خلفتهاالتىالعاديةغيرالنزوححاالتاإلعتبارفىأخذناالمستقبل"، إذاحولالنوعى
شللمنوالغربالشرقبينالصراععلىيترتباإلقليمية، وما، والصراعاتالحرب
73.بابهفىفريدًاالمتحدةاألمملتاريخالحذرالتناولذلكيكنولم. المؤسساتلحركة

بالدولالخاصةالمشاكل "بهاأصبحتالتىالكيفيةحولالدراسةتلكرصدتهإتجاهوأهم
"جتماعيةالواقتصاديةالاالمتحدةاألمملبرامجالعملمجاليوفررصيدًاتمثلالمتخلفة

الدوليةالمنظمةعمرمناألولىالسنواتشهدتفقد). 1955 (المبكرالوقتذلكفىحتى
العملمنظمةهتمتاالفقيرة، فقدوالبالدلالستعمارالخاضعةالبالدبقضاياهتمامالابعض

.العالميتينالحربينبينماحقبةمنذالبالدتلكفىوالعمالالعملبأحوال) ILO (الدولية
إلى) FAO (والزراعةاألغذيةمنظمة) 1945 – 1948 (الغذاءفىالنقصأزمةودفعت

فىكبيرتحولحدثولكن. المنظمةتأسيسعشيةالغربيةغيرللدولالعونتقديم
المتصاعدةاالستعمارتصفيةحركةإلىذلكفصاعدًا، ويرجعالخمسينياتمنهتمامالا

ألوليةاجتماعالاالمشكالتأبعادعنتكشفالتىاإلحصائيةالمادةناحية، ووفرةمن
الحربوأخيرًا، كانت. أخرىناحيةمن) السكانىاإلنفجار – التغذيةسوء – الفقر (مرة

73Ibid., p. 500, 532.
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تأييدجتذاباعلىوالغربالشرقأوروبا، وتنافسحدودخارجتساعًااتشهدذاتهاالباردة
.، وغيرهاكالهند، ومصر، والبرازيلبالدفىاإلقليميينالقادةمنالبارزين

األوضاعحقائقعنأبدًابمعزلالمتحدةلألمموالثقافيةجتماعيةالااألجنداتتكنولم
الحركاتتنامىضوءوعلى. بهاوتأثرتمعهاتفاعلتالدولية، بلقتصاديةالواالسياسية
إدخالإلىالمتحدةاألممإضطرت، والسبعينياتالستينياتفىالسياسىللتغييرالداعية
الطموحةالمؤتمراتمنالسلسلةتلكجتماعية، عكستهاالاأجنداتهاعلىالتعديالتبعض
عقدالذىالبشريةللبيئةالمتحدةاألمممؤتمرطليعتهافىالمتحدة، كاناألممعقدتهاالتى
استمرتالتىالتاليةالمرحلةفىنجدهالذىالفعلردذلكوتال. 1972عاماستوكهولمفى

الكثيرفىالمحافظةوالنزعة. الحرةالسوققتصادياتابإحياء، وتأثرتالثمانينياتطوال
األمممؤتمراتتنظيمواستمر. األمريكيةالمتحدةالوالياتوخاصةالمتقدمةالبالدمن

إلىالتشاؤمية، والنظرةالمالىالعسرسحبجتماعاتهااعلىخيمتالمتحدة، ولكن
الباردةالحربنتهاءاصاحبهاالثالثة، فقدالمرحلةأما. نتائجهافىاآلمالدوافعها، وخيبة

مواجهةإلىالراميةالجهودتجديدإلىبالحاجةاإلعتقادنتشارا، و1989العامبعد
فىهائلةزيادةإلىذلكوأدى. العالميواجههاالتىالمتزايدةوالبيئيةجتماعيةالاالتحديات

 –تراجعتالتىالتسعينياتفىهامةدوليةمؤتمرات، وعقدالتحدياتهذهإلىنتباهالا
كلكبيردولىمؤتمرعقدالصعبمنحيث (ناحيةمناإلجهادبسببتدريجيًا– بدورها

.أخرىناحيةمن) الدائمةالمشكلةوهى (الماديةاإلمكاناتعام)، ونقص

رصدوقد – المتحدةاألمملمؤتمراتسجلمجردإلىالجهودتلكتحولولتفادى
Michael Schechter32علىهنانركزسوف – 1996و1972بينمنهامؤتمرًا

القضايا) ثانيًا(البيئة، وقضايا) أوًال: (، وهىقبلمنبتحديدهاقمناالتىالثالثةالمجاالت
.74والعلميةالثقافيةالشئون) ثالثًا(والطفولة، ووالمرأةبالصحةالمتعلقةجتماعيةالا

:، انظر5صششترعندالمؤتمراتقائمةوردت74
M. E. Schechter (ed.), United Nations – Sponsored World Conferences (Tokyo / New York
2001); see chap. 4, "UN World Conferences and Global Challenges", in L. Emmerij, R. Jolly
and T. J. Weiss, A head the Curve? UN Ideas and Global Challenges (Bloomington, Ind;
2001).
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منالعظمىالغالبيةأوًال، كانت. هنانوردهاالتىالعامةالمالحظاتبعضبذلكويتصل
حقوقمؤتمر، باستثناءنفسهالوقتفىالجنوببقضاياتتعلق" الناعمة "األجندةمؤتمرات
المرأة، وبعضحقوقحولاألولىالقليلة، والمؤتمرات1993عامبفييناعقدالذىاإلنسان

، مثلبالجنوبتمامًاتختصكانتالمؤتمراتالبحار، بعضبقانونالمتعلقةالمؤتمرات
نموًا، والبعضاألقلالبالدحول) 1990 – 1981 (باريسفىالمتحدةاألمممؤتمرى

عنالدولىالمؤتمرمثلالجنوبقضاياعلىركزولكنهدوليًاكانالمؤتمراتمناآلخر
التحمسالمؤتمراتتلكعلى)، وغلب1979فيينا (التنميةفىوالتكنولوجياالعلمدور

اإلسكندنافية،البالدمثلبذلكالمعنيةالشمالدولوتأييدها، وخاصةالجنوبلتطلعات
عناإلبتعادعلىالمؤتمراتتلكحرصتوقد. األخرىالدولوهولندا، وكندا، وبعض

حتى (بكينفىأوموسكوفىأولندنفىمنهاأىيجتمعفلم. الكبرىالدولأراضى
نيويوركبمدينةعقدالذىالوحيدهناك)، والمؤتمرالمرأةمؤتمرعقدعندما1995عام

،1987عاموالتنميةالسالحنزعمؤتمرهو" الشدة "مالمحيحملبموضوعيتعلقكان
كانتهنا، ألنهااستثناًءتمثلباريسوكانت. 1990عامللطفولةالدوليةالقمةإلىإضافة
ذلكيرجعوربما (للمؤتمراتالتحضيريةالمتحدة، ولألمانةاألمموكاالتمنللعديدمقرًا
الصادرةالبياناتمننستخلصهوما). باريسزيارةإلىالوفودأعضاءميلإلى– أيضًا– 
تمامًا، فضلتبقضاياهالمعنيةالشمالودولالجنوببالدمعظمأنالمؤتمراتتلكعن

الممثلةالوفودكانتالحكومية، بينماالهياكل، واستخدامالحكوماتبينفيماالعمل
معارضتهاتمامًا، بحكمتعارضهأواإلتجاههذامنقلقهاتبدىمحافظةاألكثرللحكومات

.بالدهافىواسعبدورالحكومةضطالعال

، فلمبهإتسمتالذىالشعبىالطابعهىالمتحدةاألمملمؤتمراتالثانيةالعامةوالظاهرة
المعنيةوالوكاالتاألمنمجلسعليهدرجمانحونادرًا، علىإالسريةاجتماعاتتعقد

مؤتمروفى. اإلعالموسائلنظرعلنًا، وتحتالمؤتمراتتلكعقدتوالتجارة، بلبالمال
غطت– 1992عامريوفىالمنعقدة" األرضقمة – "والتنميةبالبيئةالخاصالمتحدةاألمم
األنباء، والصحافةوكاالتفعلتالمؤتمر، وكذلكفعالياتجميعالفضائيةCNNقناة

كلماتإللقاءوالحكوماتالدولرؤساءمن108عنيقلالماالمؤتمرالدولية، وحضر
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منولكن. المؤتمرهذالمثلالمناسبالمكانكانتريوأنيعنىالمؤتمر، مماأمام
سبعةشاركحكومية، كماغيرمنظمة650منألكثرممثًال2400حضورللنظرالملفت
للمؤسساتممثلونحضرهالحكومية، وكذلكغيرالمنظماتمنتدىأنشطةفىألفًاعشر

)كارنيجى – بيو – آرثرماك – روكفلر – فورد (الكبرىاألمريكيةالليبراليةالخيرية
الخاصةالبحثية، والمطبوعات، والمجموعاتالعمللورشالمالىالدعمقدمتالتى

ال، ولكنناالكتابهذامنالسابعالفصلفىالظاهرةلهذهنعرضوسوف. بالمؤتمر
هذاأنظارنايلفتأندونالمتحدةلألممجتماعيةالواالثقافيةاألجنداتعنالكتابةنستطيع
.التطور

أمانةباستطاعةيكنفلم". المتابعة "عمليةعلىبقوةالدوليةالمؤتمراتثالثًا، ركزت
تلككانت، إذاأعوامعدةوأحيانًاكاملبعاممؤتمركلنعقاداقبلالعملالمؤتمرات
المؤتمرات، ختمتولذلك. جتماعاتهاانهايةفىجادةنتائجإلىتتوصلالالمؤتمرات

بعضهاجديدة، وأعقبإتفاقاتإبرامإلىمنهاالكثيرمحددة، أدىبياناتبإعالنأعمالها
،المثالسبيلوعلى. تنفيذهاعلىالدولومساعدةاإلتفاقاتتنفيذلمراقبةمؤسسةإقامة
لمجلسالفورىالتأسيسإلى1974عامرومافىالمنعقدللغذاءالعالمىالمؤتمرأدى

المؤتمرأدىبينما) IFAD (الزراعيةللتنميةالدولى)، والصندوقWFC (العالمىالغذاء
للتنميةالمتحدةاألممصندوقإنشاءإلى1975عاممكسيكوبمدينةالمنعقدللمرأةالدولى

)،INSTRAW (بالمرأةللنهوضوالتدريبللبحثالدولى)، والمعهدUFINEM (النسوية
قالئلبسنواتذلكبعدالعامةالجمعيةتخذتهاالمرأة"، وماعقد "عنالمتحدةاألمموإعالن

الوفودصوتتماوكثيرًا. المرأةضدالتمييزأشكالكلإنهاءإتفاقإبرامقرارمن
خمسكلوآخر، أومؤتمرإنعقادبينفيماتقييمإجراءحولالدولىالمؤتمرفىالمشاركة

المؤسساتبها، وطالبتواإللتزامالمؤتمرعنالصادرةالقراراتتنفيذ، لكيفيةسنوات
.نشاطهاعنسنويةتقاريربتقديمإنشاؤهاتمالتى

، وتنظيمالدولىالتشريعفىوثغراتكبواتمنذلكعكسنرىأنالسهلومن
األممنظامتجعلوهى. لقراراتهاتنفيذًاالوكاالتبها، وإنشاءالعمل، ونظامالمؤتمرات

لزيادةاإلضافيةالماليةالمواردبتدبيرقيامهندرةوتداخًال، رغمتعقيدًاأكثرالمتحدة



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

177www.RaoufAbbas.org

وكالةأومؤسسةدعمفىرغبةالغنيةالدولإحدىتبدلمالدولية، مابالمنظمةالعمالة
مقرًاطوكيومنتخذتاالتى" المتحدةاألممجامعة "معاليابانفعلتمانحوعلىجديدة

فيهاالعاملونخضعماخارجية، ونادرًالرقابةنفسهاالوكاالتخضعتماونادرًا. لها
كاهلالعمليثقلولم. خدماتهمعناالستغناءأووظائفهمفىللتعيينصارمةلقواعد

علىوالحديثةالقديمةالمختلفةولجانهجتماعىالواقتصادىالاوالمجلسالعامةالجمعية
الدولحكوماتفىالمدنيةاإلداراتالحقتالكثيرةالمطالبوحدها، ولكنالسواء

المعاهداتتنفيذالتقارير، ومراقبة، وكتابةواإلحصاءاتالبياناتلتقديماألعضاء
ويالتتعانىالتىتلكأوالفقيرةالدولباستطاعةوليس. بهاالمتصلةوالتشريعات

المؤسساتبتلكضيقًاالعظمىالدولإزدادت، بينماالمطالبتلكتلبىأنالحروب
هيأمشهد، وهووالتطلعاتالطموحفىعملها، وتفرطمجاالتتتداخلالتىالجديدة

المتحدةاألممنشاطمنالكثيرأنمنوالتسعينياتالثمانينياتخاللالشكوىللمحافظين
البيروقراطيات "إلىالموجهالعداءهذاأنورغم. طائلدونلألموالإهدارًايعد

يستطيعالالذىالحدمن– أحيانًا – يقتربكانالمبالغة، فقدمنيخلوال" المتورمة
.بهالقبولالدوليةالمنظمةعنالمدافعونالليبراليون

الوطنية"،السيادة "مواجهةفى" باإللزام "الخاصةالخادعةالقضيةتلكهناكوأخيرًا، كانت
منالمتحدة، للتأكدلألممالتابعةالوكاالتالدولية، ورقابةاإلتفاقياتاستخدامتعنىالتى
معتتعارضأوالوطنيةبسيادتهامساسًافيهاترىالتىللقراراتاألعضاءالدولتنفيذ

تجاهبالحساسيةتشعرالدولكانتالدهشة، فإذايثيرماذلكفىوليس. الوطنيةمصالحها
يتحسبواأنعليهماألمنية، فإنحاجاتهاتمسالتىاألمورفىالمتحدةاألممتدخل

الخاصةوالثقافية، والمجاالتجتماعيةالاواألحوالقتصادالاعلىتؤثرالتىلإلتفاقات
صورةفىقتصادالاحقلفىذلكرأيناوقد. اإلنسانوحقوقالبيئةعلىبالحفاظ

)، وعلىUNCTAD (والتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمرعلىالشديدةعتراضاتالا
الدولضغوطالسبعينياتشهدتوودز، عندمابريتونمؤسساتتلعبهالذىالدور

ردإلىأدتالتىالضغوطجديد، وهىدولىاقتصادىنظامإلقامةالشمالفىالمتقدمة
كانذاكالفعلردولكن. الغنيةالصناعيةالدولبعضجانبمنالثمانينياتشهدتهفعل
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يتعلقفيما" اإللزامأهداف "لصالحالمتحدةاألمممؤتمراتصوتتعندمامتوقعًا
إلىالشمالمنللمساهماتالسنوىللتدفقالطموحةالدولية، والمستوياتبالتطلعات

إذاوالمحافظينالليبراليينغضبتناقصوربما. التنميةمعوناتصورةفىالجنوب
بذلواالمؤتمراتتلكتنظيمعلىالقائمينأنالمؤكدالمواجهة، ومننبراتإنخفضت
تلككانتوربما. منهانسحابالاأوالمؤتمراتتلكنهيارالتفادىجهودهمقصارى
أنهاشكوال. سياسيةوتوتراتأيديولوجيةبخالفاتتعلقتطالمامنهافكاكالالخالفات

عملىواقعإلىالميثاقبهاصيغالتىالبراقةالبليغةالكلماتتحويلصعوبةعنكشفت
إتساعًاوالفقراءاألغنياءبينالفجوةفيهسيادة، تتسعذاتمستقلةدولة190يضمعالمفى

.هائًال

القصة، ولكنهذهفىمتأخرةأجندةفتمثلبالبيئةالخاصةوالسياساتاإلتفاقاتأما
األهدافتحقيقأجلمنالحشدعمليةعنفكرةيعطيناالقصيرالمدىعلىتطورها

وهذه. تفصيًالوأكثرهاالدراسةحاالتأولىعتبارهاابنعالجهاسوفالتىالمشتركة
.موحدكوكبىمجتمعرؤيةإلىالتوصلوصعوبةإلحتماالتنموذجًاتمثلالقصة
الثلجككرةوتتدحرجالدوليةاإلهتماماتتبرزكيف– بداية – البيئةحولالجدلويصور

إلىيتطرقلمالمتحدةاألممميثاق "أنالباحثاتإحدىوتذكرنا. كبيرةكرةتصبححتى
على، والمحافظةالتلوثمنعومبادئأهدافهتفصيلىبشكليحددالالبيئة، فهوحماية

الدهشةإلىيدعويكنلمذلكأنوتضيف". المستدامةالتنميةإلىالحاجةأوالموارد
عصبةتجربةشهدتهاالتىالقصورأوجهمعالجةإلى1945فىماسةالحاجةكانتطالما
الرغبةأنكما. 75الرخاء، وتحقيقاإلنسانحقوقوحمايةالعدوانمنعطريقعناألمم

نشوبعنالنظربغض – االقتصادىالنمولتحقيقالحرببعدماعالمفىاألساسية
فىدمرتالتىالصناعاتبناءإعادةشكلذلكإتخذسواء– والغربالشرقبينالصراع
خاضعةكانتالتىالبالدإلىالتحديثوصولعلىالحرص، أواألقصىوالشرقأوروبا

منذكرناهاالتىبروكنجزدراسةأشارتكما– إليهماسةالحاجةكانتوما. لالستعمار
،والصلبالحديدمن، واآلجر، والماء، والمزيدوالخشبوالغازالفحممنالمزيدهو– قبل

75Patricia Birnie, "The UN and the Environment", in Roberts and Kingsbury (eds.), United
Nations, Divided World, p. 327.
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التىالوقودأزمةوأثناء. الحيوانيةوالمنتجاتوالدواجن، واألسماكالزراعىواإلنتاج
بالالواقفةالقطاراتإلىالبردمنعانواالذينالناس، تطلع1947عامأوروباشلت

القوى، ومحطاتتتحركالقطاراترأواعندماباألملالساكنة، وأحسواوالمصانعحراك
التىالقوانينعداوفيما! الغازاتإليهاتسابقالسماءإلىدخانهايتصاعدتهدر، والمداخن

العقدمطلعإلىيعودماوهو (الوطنيةالحدائقوتقديماألحياءمنالنادرةالفصائلتحمى
.البيئةحمايةحقلفىالقليلإاليحدثلم) العشرينالقرنمناألول

يلحقهماعلىالدامغةاألدلةالتفكير، ودعمتهافىاألولىالتغيراتحدثتالشمالوفى
األخرى،بالكائناتيلحقدمار، ومامنالمختلفةبالبيئاتالبشرىاالقتصادىالنشاط
الرطبالمناخعنالناتجاألسودالضبابأدىفقد. أضرار، مناإلنسانوكذلك

ديسمبرفىالكبرىلندنبمنطقةحلتكارثة، إلىالصناعىللتلوثالعالميةوالمعدالت
ترتب، مماالتنفسىالجهازبأمراضإصابتهمنتيجةالسكانمناآلالفماتعندما1952
الطريقعلىهامةكخطوة1956عامالنقىللهواءالمتحدةالمملكةقانونصدورعليه
أوروبافىاألنهاربتطهيرالخاصةالتشريعاتصدوروتوالى. البيئةتلوثمكافحةإلى

منوغيرهاوالزيوتالثقيلةالمعادنمنفيهاالنفاياتتصريفبحظرالشماليةوأمريكا
للمبانىدمارمنالحمضيةاألمطارتسببهماخطورةيدركونالناسوبدأ. الملوثات
علىفتحًاكانتالتىالكتبصدرتبقليلذلكوبعد. السواءعلىوالغاباتالتاريخية

الذى) 1962عام" (الصامتالربيع: "كارسونراشيلكتابالبيئة، مثلحمايةطريق
علىالقضاءفى) الحشرىالمبيد (ت. د. دالاستخدامسببهماإلىالمؤلفةفيهنبهت

البيئةتلوثعلىاألدلةوجاءت. والحشراتوالطيورالصغيرةالبريةالحيوانات
فىالليبراليةالوالياتأقدمت، عندمافاإلقليمىالمحلىالمستوىعلىاألولىواالستجابات

البيئة،حمايةإجراءاتإتخاذعلىوماساشوستس، ووسكونسنكاليفورنيا، مثلأمريكا
تلكمثلإتخاذفىوإندياناأوهايومثلالثقيلةالصناعاتذاتالوالياتترددتبينما

إلتخاذبينهافيماالتنسيقإلىالبعضلبعضهااألوروبيةالدولجوارأدىكما. اإلجراءات
فىالصناعيةالنفاياتصرفمنعهولنداباستطاعةيكنالبيئة، فلمعلىالحفاظإجراءات
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عامةقواعدووضعت. ذلكالنهرأعالىعندتقعالتىالدولتفعللمماالرايننهر
.الدولتلكجميعإلتزمتهاالبيئةعلىللحفاظ

الجائربالصيدمحليًا، أووالماءالهواءبتلوثإهتمامًاأكثرالشعوبتصبحعندماولكن
الواسعة، وتزايدبأبعادهاالقضيةفىالتفكيريمثل، البالدهمعليهاتقعالتىالسواحلفى

خطوةذلكيمثلفيه)، النعيشالذىالكوكب (األرضعلىخطرمنتلحقهماإدراك
للوالياتالغربيةالسهولفىت. د. دالاستخدامعنالكفجدوىفما. المدىبعيدة

تتغذىحيثاألرجنتينفىكثيفًااستخدامًاالحشريةالمبيداتاستخداماستمرإذاالمتحدة
؟ ومابالمبيداتالتسممبسببالميتةالحيواناتورممالمصابةالحشراتعلىالصقور
، إذاالنقىالهواءعلىللحفاظفنلنداأوالسويدتصدرهاالتىالصارمةالقوانينجدوى
مصانعمداخنتطلقهاالتىاللونالبنىالفحمدخانإليهمتجلبالجنوبيةالرياحكانت
بريطانياقيامجدوىعندهما؟ ومابالغاباتالدمارلتلحقالبلطيقعبرالشرقيةألمانيا

الصيادوناستمرسواحلها، إذاأمامللصيدمعينةبحدودفيهاالصيادينبإلزاموأيرلندا
حولالحديثةاألدبيات، أنذلكإلىالسمكية؟ أضفالثروةنهبفىوالبولنديوناألسبان

للمشكلة، وتلعبالشاملالكوكبىالطابعتفترضاألرضكوكبعلىالبشريةالضغوط
فوكريتشارد، نشر1971ففى: اإلتجاههذاالكتبعناوينوعكست. المبينالنذيردور

Falkميدوزدينيسنشرواحدبعامذلكباألخطار"، وبعدالمهددالكوكبهذا "كتابه
لكلسافرتحدفىالنمو"، معوقات: "عنوانحملتالتىرومانادىدراسةوزمالؤه
عام – سنواتببضعذلكقبلوحتى. النمواقتصادياتحقلعرفهاالتىالتقليديةالكتابات

السكانية"، ليوجهالقنبلة: "اإلنتشار، واسعالمفزعكتابهEhrlichإيرلخبولنشر– 1968
الثالثةبهيقومماليسبكوكبناالضرريلحق، فماللقلقمثيرجديدخطرإلىاألنظار
مضاعفة، ولكنصناعىنشاطمن) عندئذالعالمسكان (البشرمنالبليونونصفباليين
الشاملالدماريلحقسوفالتاليةالعقودمرعلىفقرًااألكثرالبالدفىالسكانتعداد

.الفقرمنالفكاكدونبالبيئة، ويحول

الحركة،لتلكالثانيةالسمةالبيئةعلىالحفاظحركةفىالمدنىالمجتمعإنخراطويمثل
إلىينتمونأساسًا، وممنالشمالفىتتركزوهى (التكوينذاتيةالجماعاتبذلكونعنى



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

181www.RaoufAbbas.org

،والحكوماتالكبرىالشركاتمنالتوجسعليهايغلبجماعاتالوسطى)، وهىالطبقة
تأسيسيكنولم. مجتمعهممصيرتقريرفىفعاليةأكثردورللعبالمواطنينبحشدوتهتم
المتحدةالوالياتفىالمدنيةالحقوقحركةمولدشهدالذىنفسهالوقتفىالجماعاتتلك

يكن، لمالستينياتفىاإلحتجاجيةالطالبيةعامة، والحركاتالغربفىالنسائيةوالحركة
التفكير، ولطرقالقائمللنظامتحديًاشكلتالحركاتتلكصدفة، ألنمحضالتأسيسذلك

، كانتأقدممؤسسات– بالطبع – ذلكسبقلقد. األمورمعالجةبكيفيةالخاصةالتقليدية
إلىقامتأودبون"، ولكنجمعية"سييرا"، ونادى "مثلالبيئةعلىالحفاظلحركةنواة

الحياةحمايةصندوق"األرض"، وأصدقاء: "مثلونشاطًاراديكاليةأكثرمنظماتجانبها
كانتالمنظماتتلكبهاقامتالتىالحمالتوبعض". األخضرالسالم"العالمية"، والبرية
حيويةالحركةعلىأضفتجميعًاالحيتان")، ولكنهاأنقذوا "مثل (واحدةبمشكلةتعنى

مقدمتهاوفى – المنظماتبعضوعملت. بكوكبهمالبشريفعلهماعلىجديدة، وركزت
وحركاتالمظاهراتتنظيمطريقعنالعامالرأىأنظارجذبعلى"– األخضرالسالم"

لعملهمكان، فقدعليهعترضنااأوالعملفىبأسلوبهمقبلناالضخمة، وسواءاإلحتجاج
حركاتضغطتحت – البيئةلشئونلجانبتكوينالبرلماناتقامتفقد. واضحةآثارهذا
لهاخصصتالبيئةلحمايةوكاالتأووزاراتوأقيمت– بالدهمفىالخضرأحزابأو

المعرضةالكائناتوحمايةالتلوثلمكافحةتشريعاتكبيرة، وصدرتماليةإعتمادات
.البيئىالتوازنعلىوالحفاظللخطر

اإلنسانيةللبيئةالمتحدةاألمممؤتمرعقدعندماكوكبيةحركةإلىالحركةوتحولت
)UNCHE (طالبقدجتماعىالواقتصادىالاالمجلسوكان. 197276عامستوكهولمفى

.استضافتهالسويدقبلتالذىالدولىالمؤتمرهذامثلبإقامة– سنواتبأربعذلكقبل– 
باستشارة– الدولىللمؤتمرالعاماألمين– Maurice Strongسترونجمورسوقام

المعنيةالحكوميةغيرالمنظماتإلىالدعوة، وتوجيهالمشروعاتالخبراء، وإعداد
التىالصياغاتأخرى، جاءتومرة. الدولىالمؤتمرإنعقاددوراتلحضورالبيئةبشئون

مكفولحقالحرية "أنستوكهولمإعالنديباجةنصتوطموحة، فقدبليغةاستخدمت

:، انظرستوكهولممؤتمرلفعالياتكاملعرضعلىلإلطالع76
Birnie, op. cit., pp. 339 – 50; Emmerij, Jolly and Weiss, op-cit., pp. 89 – 92.
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مستوىذاتبيئةفى، الئقمستوىفىالمساواة، والعيشفىالحقجميعًا، ولهمللبشر
أن– األقلعلىاآلن – البيئةأنصارأحسوقد". العيشورغدالكريمةبالحياةيسمح

التىالشهيرةالمؤتمراتكانت، فقدالدولىالمسرحتتصدرأصبحت" الناعمة "األجندات
قياسًاوالمجالالعددمحدودة) بوتسدام – فرساى – فيينا – وستفاليا (قبلمنعقدت

).UNCHE (اإلنسانيةللبيئةالدوليةبالمؤتمرات

عليهايربوالبيئية، والإهتماماتهاتطابقتبينتأنالشمالدولمنالكثيرلبث، ماولكن
إلىالراميةخططهاعرقلةالتوجهاتتلكمنالقصدأنفىالجنوبحكوماترتياباإال

تدميرعنالناجمةاآلثارمنقلقهمالكنديونأبدىفإذا. والصناعيةقتصاديةالاالتنمية
فىحقهمفىتدخًالذلكوإعتبروا، والماليزيونالبرازيليونالمطيرة، غضبالغابات
مؤتمرعنصدورهالمزمع" النمومحدداتتقرير "إلىونظرالمحليةمواردهماستغالل

المعادناستخراجحقلفىتعملالتى (الكبرىالشركاتجانب، منستوكهولم
الذين (الشمالفىالمحافظيناالقتصاديينمنالسوقحريةودعاة) الثقيلةوالصناعات

تقدمها)، وكذلكمنويحديغلهابماتقبلالشاملةعمليةقتصادىالاالنموفىيرون
التهديدمصدرأنهعلىجميعًاهؤالءجانبمنإليهالالتينية، نظروأمريكاآسياحكومات

فرصةوالتنمية، ضاعتالنموحركةقيدت، فإذاموقفهيبررمالكلوطبعًا، كان. لهم
يترتببماالغاربعلىالحبلتركإذاالفقر، ولكنوهدةمنالبشرمنالماليينإنتشال
.جمعاءالبشريةذلكيتهددبيئية، فقدكوارثمنذلكعلى

ذلكفىشأنها77المستدامة"،التنمية "لمفهوموسطيةصيغةإلىالتوصلالنتيجةوكانت
تأكيدفتم. المتحدةاألممنظمتهاالتىاألخرىالدوليةالمؤتمراتقراراتمنغيرهاشأن

باستغاللتسمحالتىالمحلية، الوسائلمنغيرهاجانبجديدة، إلىتقنياتاستخدام
أكبربقدرالنمو، ولكناستمرارمنمانعفال. البيئيةاألخطارمنوالحدالطبيعيةالموارد

الفقيرةالبالدإلىالغنيةالدولتقدمهاالتىالموارد، بمعاونةالتقنىوالتقدمالحساسيةمن
الالذىالقولحدوديتجاوزالذلككل). الفنيةالخبرة – التكنولوجيا – المالرأس(

:، راجععنهصدرتالتىوالبياناتستوكهولممؤتمرقراراتحول77
Birnie, op. cit., especially p. 349.
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ستوكهولممؤتمركانوإن. اإلحباطشديدةنكساتإلىيقود، وسوفعملعليهيترتب
.نقدمنلهتعرضماتفوقملحوظةنتائجحقققد) 1972(

إلىليتحول) UNEP" (للبيئةالمتحدةاألممبرنامج "تأسيسالنتائجتلكطليعةفىكان
مختلفمعوالتنسيقالبيئةقضايالمعالجةالدوليةالمنظمةبذلتهاالتىالجهودبؤرة

وكان. مغزاهالبرنامجألمانةمقرًا) كينيا (نيروبىإلتخاذوكان. المتحدةاألمممؤسسات
كلبإنتخابهالعامةالجمعيةدولة، وتقوموأربعينثمانمنيتكونالبرنامجإدارةمجلس
الحساسيةمنقدرًاتعانىالتىاألعضاءالدولأمامالفرصةتتيح، وبذلكسنواتثالث
طابعهاالجديدة، وتؤكدالراديكاليةالمؤسسةهذهتكوينفىالبيئية، للمشاركةالقضاياإزاء

اهتماماتمقدمةإلىبأجنداتهيدفعأنللبيئةالمتحدةاألممبرنامجعلىوكان. الديمقراطى
وكاالتمختلفاألرض)، وحفز (الكوكبحالةبمراقبةالعسكريةغيرالمتحدةاألمم
خاللمنالبيئيةالظروفتحسينعلى، والعملبياناتقاعدةالمتحدة، وإعداداألمم

حشدعلىترتبماذلكإلىأضف. للبيئةالقياسيةالمعدالتللبيئة، ووضعالدولىالقانون
واستحالةالقارورةمنالجنىإطالقمنستوكهولممؤتمرفىالحكوميةغيرالمنظمات

منوالعلىتنسجللبيئةالدوليةالمؤتمراتجميعأخرى، فأصبحتمرةإليهاإعادته
السجلفأصبح. الدولىالمدنىبالمجتمعباإلرتباطإتصلماوخاصة. ستوكهولممؤتمر
أنظارمحطالمتخصصةالوكاالت، وحتىوالوزاراتوالبرلماناتللحكوماتالبيئى
الحكوميةغيرالمنظماتإهتمت، فقدذاتهللبيئةالمتحدةاألممبرنامج، وكذلكالعامالرأى

للبيئةالمتحدةاألمممؤتمرعنتصدرالتىوالبروتوكوالتالقراراتومتابعةبمراقبة
).UNCHE (اإلنسانية

الحكوميةغيروالمنظماتالمعنيةالحكومات، تنادتالزمانمنعقدينمروروبعد
خاللبدتالتىالقصورأوجهللبيئة، لمعالجةآخردولىمؤتمرعقدواألفراد، إلى

...ترى. 1992عامفى" لألرضريوقمة "بإسمعرفالذىالمؤتمرإنعقاد، فكانالعقدين
فىمفرطًاستوكهولممؤتمر؟ بداية، كانستوكهولممؤتمرطرحهاالتىللوعودحدثماذا

–لألسف – ، ولكنالكوكببيئةأحواللتحسينوالطموحةالمذهلةالرغبات، حشدالتفاؤل
وجنوبًا،وغربًا، شماًالشرقًاالوطنيةفالدول. نفسهاالمثاليةاآلمالبهذهالبشريةتتحللم
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منيرونهعماالتنازليقبلونالالمحلية، كلهمبهمومهاتصلافيماالحساسيةبالغةكانت
والحظ. البيئةعلىبالحفاظالمتعلقةالكبارلآلمالاإلذعانيستطيعواالسيادة، فلمحقوق

، وأربعةبالحقوقيتعلقانإثنان: بائسًامبدًأ26وضع "ستوكهولمإعالنأنالباحثينأحد
للتنمية، وعشرة، وثمانيةالتلوثيخصانوإثنانالموارد، علىبالحفاظتتصل

منبالبيئةيلحقعماالدولةبمسئوليةالقبولعلىنصعامة، وواحدلموضوعات
".أضرار

الفردنصيبيزيداألهلية، والالحربمن، يعانىموزمبيقمثلبلديستطيعكيفولكن
منالتأكديمكن؟ وكيفاألهدافهذهمثلدوالر، تحقيقمائةعنفيهالسنوىالدخلمن
مثلالهيبةالضعيفةالحكوماتتستطيع؟ وكيفبذلكإلتزمتقدماوبعدالصينأن

األمريكيةاإلدارةتستطيع؟ كيفالقراراتتلكتنفيذوأورجواىوإيطاليااليونانحكومات
لسلطةالخضوعيأنفالذىاليمينضغوطالسلطة، وتعانىالكونجرسيقاسمهاالتى

؟ لقدالخارجمنتأتيهامقرراتعلىالموافقةاإلدارةهذهمثلتستطيعدولية، كيف
بالد، وبعضالدانماركمثلاإلسكندنافيةالبالد-طبعًا – القراراتبتلكإلتزمت

 –ببساطة – المشكلةعلىالضوءيلقىذلكولكن. نيوزيلندامثلالبريطانىالكومنولث
والتىالديمقراطىالليبرالىالنظامذاتالغنيةالمتجانسةالدولعلىالسهلمنكانإذ

القراراتبتنفيذاإللتزامأمريكا)، باستثناء (التعليممستوىبإرتفاعمجتمعهايتميز
ماثلةالحقيقةهذهظلتوقد. الدولمنغيرهامنأكثربالبيئةالخاصةالدوليةواإلتفاقيات

.ستوكهولممؤتمرقراراتصدورمنعقودثالثةعلىيزيدمافيها، بعدريبال

فىاألعضاءالدولبقيةعندتمامًامحدودًاستوكهولمبمقرراتاإللتزاموهكذا، كان
األنشطةممارسةفىالبشرتمادىحولاألدلةأخرى، تراكمتناحيةمن. الدوليةالمنظمة
عالجتالتىالمقاالتأوالصناعيةاألقمارإلتقطتهاالتىالصوروكشفت. للبيئةالمدمرة

لدمارالمطيرةالغاباتتعرض، عنNational Geographicمجلةمثلمجالتفىذلك
مكانكلفىبالشكوىالصيادونهائلة، وجأرمساحاتغطتمتعمدةوحرائقمتعمد

نتيجةذلكفىبتسببهميعترفونالأنهم، رغمأسماكمنالمصايدتحويهماتناقصمن
زيادةفىوالبرازيلوالصينالهندفىللهواءالملوثةالصناعاتوساهمت. الجائرالصيد
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حمايةوكالةعلماءكبيرصرح1988يونيووفى. التنفسىالجهازبأمراضالوفاةمعالت
درجةإرتفاع "بأنالكونجرسلجانإحدىأمام) UNEPA (المتحدةلألممالتابعةالبيئة

.إزديادفىاإلرتفاعذلكوأن" قائمةحقيقة) األرض (الكوكبحرارة

بعنوان1987فىالصادرBrundtlandبروندالندبتقريرجاءتالتىللتوصياتوتطبيقًا
الدولىالمؤتمر، عقدالمستقبلتجاهنفسهاالقلقمشاعرأثارالذىالمشترك"، مستقبلنا"

اإلشارةسبقتوقد). األرضبقمةعرفالذى (1992عامريوفىوالتنميةللبيئةالثانى
والمنظماتللحكوماتالكثيفبالمؤتمر، والحضورأحاطتالتىالواسعةالدعايةإلى
أولها، أن. المؤتمرميزتالتىاألخرىالسماتإلىنلتفتأنالحكومية، ويجبغير

بذلكفإنتقلت، ستوكهولممؤتمرإنعقادمنعامًاعشرينبعدالجنوبفىعقدالمؤتمر
المؤتمراتأشدكانالمؤتمروثانيهما، أن. اإلستواءخطجنوبىإلىالمتحدةاألممأجندة
بالمنظمةاإلعالمقسموضعهاالتىالملخصاتفىذلكتبينوقسوة، ويصعبحدة

أعمالفىالمستخدمةاأللفاظحدةمنالتخفيفإلىمضطرًانفسهوجدالذىالدولية
منالدولية، وبدًالالمنظمةأعضاءمنالقويةالكبرىالدولثائرةيثيرالحتىالمؤتمر

حضور: المؤتمر، مثلعكسهاالتىاإليجابيةالجوانبإبرازعلىالملخصاتركزتذلك
األخرى، والعددالدوليةجتماعاتالافىلهنظيرالالحكوماترؤساءمنعددأكبر

المنظماتمنتدىفىالحضورنسبةوإرتفاعالحكومية، غيرالمنظماتلممثلىالكبير
بتغطيةقامواالذينواإلعالميينللمؤتمر، والصحافيينموازيًاجاءالذىالحكوميةغير

وتضمنت). صحتهمنالتأكديصعبرقموهو (آالفعشرةعددهموبلغالحدث
واإلتفاق، الغاباتعلىالمحافظةوإتفاقيةللبيئة، ريوإعالناإلعالمقسممنشورات

والمجالسوالفرعيةالعليااللجانمنعددإنشاء، وقراراتالمناخبتغييراتالخاص
فىجاءمرضية، مثلمابصورةواإلتفاقاتالقراراتتلكمنكلوصيغ. االستشارية

الخططتوجيهإعادةإلىبالحاجةالحكوماتتعترف: "ريولمؤتمرالتالىالملخص
إعتبارهافىأخذتقدقتصاديةالاالقراراتكلأنمنللتأكدوالوطنيةالدوليةوالسياسات
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بهتهتدىمبدًأالبيئةسالمةمنفجعلتأكلهاالرسائلهذهأتتوقد. البيئيةاآلثار
.78"السواءعلىوالشركاتالحكومات

العراكحاالتمنالعديدشهدتامًا، ولكنهإنهيارًاأوكارثةاألرضقمةمؤتمريكنلم
منالقرننصفنحوبعدالمتحدةاألمممنظمةعن" اإلتحاد "صفةغيابمدىكشفالذى

االستعمار، كانتصفيةعلىالقرنربعمرورالثانية، وبعدالعالميةالحربإنتهاء
الناميةالدولوكانت. والجنوبالشمالبينصراعًا– أخرىمرة – المحتدمالصراع

العالم)،خمستمثلالتى (الغنيةالدولبينالفجوةتساعااستمرارمنمستفزة، وغاضبة
بقلقضيقهاوماليزياوالهندالبرازيلوأبدت). أخماساألربعةتمثلالتى (الفقيرةوالدول

فىبالتسيبوإتهامهمللبيئة، الملوثةصناعتهم، ومنالغاباتبإزالةقيامهممنالشمالبالد
المقترحةاإلجرءاتوإتهمواالحية، الكائناتعلى، والقضاءاألرضحرارةدرجةإرتفاع
كيف. بالشمالاللحاقمنالجنوبلمنعضدهمتستخدمأدواتبأنهاالبيئةعلىللحفاظ

المصانعمنالمطيرة، أوالغاباتبحرقالبرازيليينقياممنقلقهماألمريكانيعلن
األكبرالنصيبصاحبةالمتحدةالوالياتفيهتعدالذىالوقتفىللهواء، الملوثةالصينية

مماللغايةقلقةالغنيةالبالدكانت؟ وإذااألرضكوكبعلىللهواءالملوثةالغازاتمن
فىالتصنيعجماحلكبحيدفعونهاالتعويضاتمنللبيئة، فكمتلوثمنالفقراءيسببه

؟الجنوب

علىللمحافظةإضافيةماليةمعوناتلتقديمستعدادهاإاإلسكندنافيةالدولوكالعادة، أبدت
نزعة "ضدالريجانية – التاتشيريةالتحوالتمنالثمانينياتشهدتهماالبيئة، ولكن

الشمالفىاألخرىالحكوماتنصرافاتعنىوالدولىالمحلىالصعيدينعلى" الرفاهية
المؤسساتإحتكارالفكرية، أوالملكيةحقوقوتحولت. البيئةبقضاياهتمامالاعن

وفدتعرضذلكعلىوترتب. ألغامحقل، إلىالحقوقلتلكالشمالفىالخاصةالرأسمالية
للرقابةمعارضتهابسببجاءتجمةلمتاعباألرضقمةمؤتمرفىالمتحدةالواليات

UNDPI Document on Earth Summit, revised 23 May 1997, at: مناإلقتباس78
www.UN.org/geninfo/bp/enviro.html.

.Birnie, op. cit., pp. 366 ff: ، راجعاألرضبقمةجرىمامجملعلىولإلطالع

http://www.UN.org/geninfo/bp/enviro.html
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الرئيسناحية، وإلحجاممنالبيئةعلىبالحفاظالمتعلقةالمؤتمرقراراتلتنفيذالدولية
.القمةحضورعنبوشجورجاألمريكى

تبدومماكثيرًاأقلريومؤتمرأطلقهاالتى" المبادئ"وواإلعالناتالقراراتكانتولذلك
)المطيرةالغاباتعلىللحفاظدعاالذى" (الغاباتبمبادئالخاصالبيان "نتهىاو. للعيان

شأنلغاباتهبلدأىقطعأنعلىماليزياإصراربسبببهاإللتزامضرورةتضمنبعدم
إثنانذكرهمانحوعلى) UNFCCC (المناخىالتغيرلميثاقالنهائىالنصوجاء. داخلى
ريو،مؤتمرعنالصادرةاإلتفاقاتمنللكثيرنموذجًا: "مهذببأسلوبالمحللينمن
شديدةنصوصصياغةإلىالنبرةعاليةالسياسيةالطبيعةذاتالمناقشاتأدتحيث

الخاصةوالقواعداألهدافحولالمؤتمر، ودارتأعقبتالتىالمفاوضات. 79"الضعف
)، والبروتوكوالت1997 (وكيوتو) 1987 (مونتريالفىدارتالتىتلكبالبيئة، مثل

علىقيودأىفرضكرهواالذيناألمريكانمنالمحافظين، ضايقتبذلكالمتصلة
.كالصينبلدبهاحظيتالتىالخاصةللمعاملةتحديًا، ومثلتأعمالهمإدارةفىطريقتهم

وكندا، والدولأوروبابدورهضايقكيوتوإتفاقيةعلىالمتحدةالوالياتتوقيععدمولكن
.أخطارمنلهتتعرضمماالكوكببيئةتخليصإلىالساعيةاألخرى

مماكثيرًاأقلكانت، ولكنها1945عامموجودًاكانمااإلجراءاتهذهنتيجةوافقت
.فيهنعيشالذىالكوكبعلىللحفاظالبيئةحمايةودعاةالدوليةالنزعةأصحابتوقعه

تفاقمإلىوأوكرانياروسيافىالصناعىالتدهورأدى، فقداستمرتالضغوطأنغير
وإحراققطعنتيجةالكوكبحرارةدرجاتإرتفاعوإزداد. البلدينفىالبيئيةالمشكالت

بسببنفسهالشئحدث، والهند، وإندونيسيا، كماالوسطى، وأمريكاالبرازيلفىالغابات
الكبرىالماليةوالمصالحاألمريكيةاإلدارةواستمرت. الصينفىللبيئةالملوثةالصناعة
"الزرقاءالخطة "الوقود، وتعانىاستخدامعلىتفرضضوابطأىمعارضةفىالقوية
التكدسعنالناجمةالمشكالت، منالتلوثمنالمتوسطالبحرتنظيفإلىالرامية

متزايدة، منبسرعةالذوبانفىالقطبيةالثلوجوأخذت. التلوثمكافحة، وعدمالسكانى
وإزدادتالسويسرية، األلبجبالفىالثلجيةبالقمممرورًاالشمالىالقطبإلىأنتركتيكا

.Jo Elizabeth Butler and Aniket Ghai, in Scechter (ed.), op. cit., p. 157مقالفىوردالتعليق79
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نشهدهالذىالمدمرةوالعواصفاألعاصيرقوةتزايدفىذلك، وتجلىالمحيطاتحرارة
عامباليينتسعةأوثمانيةإلىحاليًاباليينستةمناألرضسكانتضخمومع. اليوم

.صعبًاوالبيئىجتماعىالاالنسيجصمود، يصبح2050

آثارمناإلنسانأعمالتتركهلماإدراكًاأكثراآلنأنناالمؤكد؟ منتحسنالذى، ماإذن
، والتغطيةالمتنامىاإلدراكهذادالالتمن. 1945فىالحالعليهكانتمماكوكبناعلى

الكنسية،الحكومية، والجماعاتغيرالمنظماتالبيئة، ومساهمةلموضوعاتاإلعالمية
هناكزالتاإلنترنت)، وما (للمعلوماتالدوليةالشبكة، واستخدامذلكفىوالمؤسسات

علىاألمثلةمنالكثيرهناكأنكما. النشاطهذافىقدمًاالمضىإلىماسةحاجة
،الغاباتفىالمحمياتمنالعديدإقامةفى، يتجلىالبيئىبنظامناالكبيراإلهتمام

البرية"،ياةحالحمايةصندوق "مثلبالبيئةالمعنيةالمؤسسات، ونمووالمستنقعات
الموز،إنتاجتناقصمقابلفىكوستاريكامثلبالدفىالبيئيةبالسياحةالمدهشواإلهتمام
.الغاباتوإحراق

المتحدة،األممنظامإطارفىمعظمهيتمالذىذاتهالدولىالتعاونىالنظاموأخيرًا، هناك
الحفاظبأنعترافاللطويًالوقتًا– األعضاءالدولأو – الدوليةالمنظمةاستغرقتفقد

الالتىالحكوماتمنالكثيربقيتواجباتها، وإنمنجزءفيهنعيشالذىالكوكبعلى
الحاجات، وندرةالمدقعالفقر: بذلكتتصلالتىالمعوقاتومن. المسئوليةبهذهتلتزم

األبصارتعمىالتىوالدمويةالعنيفةوالعرقيةالدينيةالضرورية، والصراعاتجتماعيةالا
الغنيةالدولمعارضةتؤدىكذلك. الواحدةالبشريةالجماعةإلىإنتمائهمحقيقةعن
مشتركدولىبعملالقيامدونالحيلولةإلىبالبيئةالخاصةالدوليةوالقراراتتفاقاتالل

عدوةالمتحدةاألممكانتماوكثيرًا. فقرًااألشدالدولومساعدةالبيئةعلىللحفاظ
خاطئًاإختيارًا) UNEP (للبيئةالمتحدةاألمملبرنامجمقرًانيروبىإختياركانلنفسها، فقد

المكانًانيروبىيجعلالمضيفةالحكومةضعف، ألناليومحتىشديدًاجرحًالهامثل
،هناكالعملعنتحجماإلعتبارذاتالدوليةالكوادرأنالزيارة، كماعلىيشجع

.لهالمخصصةالماليةاإلعتماداتقلةمنيعانىوالبرنامج
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هناككانتحقًا. واحدمستقبلهأنأدركعندمااألمامإلىخطاالدولىالمجتمعأنغير
اإلضرارتزايدحولاألدلة، وتوفرالحكوماتوفشلاألزماتبسببوإنتكاساتإحباطات

أوالحكوماتبعضإهمالالكونيةالبيئةعلىالحفاظطريقعلىالتقدمأعاقفقد. بالبيئة
واإلنجازاتالمعلنةاألهدافبينالفجوةوإتساع، لهومعاداتهااإلتجاهلهذامعارضتها
سواء – المدنىالمجتمعالواضحة، ولكنالهفواتمنالكثيروهناك. المتواضعة
علىالعملفىدورهالعبت– المعنيةوالجمعياتالمؤسساتأوالحكوميةغيرالمنظمات

علىقدراتنامنالكوكبحمايةإمكانيةمدىعنمطروحًاالسؤالويظل. األداءتحسين
.مشجعًاسجًالليس1945عامبعدماسجلأنمراعاة، معبهالدمارإلحاق

عامة،، واألسرةوالطفلالمرأةحقوقتحسينصوبالدوليةالمنظمةرحلةتقييمويمكننا
بكرامة "المطلقاإليمانالمتحدةاألممميثاق، أكدقبلمنالحظناوكما. مختصرةبطريقة
إلىحاجةفىموضوعًاذلكيكنولم". والمرأةللرجلالمتساويةوالحقوقاإلنسان

يكون، فالتطبيقهيجبمبدأكانالبيئة، ولكنهإلىبالنسبةحدثمانحوعلىاستكشاف
تضع1945عامالمتحدةاألممميثاقوقعتالتىالدولنصفنحووكانت. لغومجرد
ضدالتمييزالعامة، وكانالوظائفتولىفىحقهنللنساء، وعلىاإلقتراعحقعلىقيودًا

السياسيةاألحوالأنكما. السوءمنكبيرةدرجةعلىالمستعمراتفىالنساء
 –أخرىأولوياتإلىاإلتجاهالثانية، حولتللحربالتاليةاألولىالعقودفىقتصاديةالوا

الصناعيةالمؤسساتبناءإعادةإلحاحًا، وهىأكثرإعتبرت– قبلمنذكرنامانحوعلى
ولعل. الرخاءتحقيقعلىالناتو)، والعملمثل (جديدةأحالفاألساسية، وتشكيلوالبنية
.شئعنيتمخضلمذلكالمرأة، ولكنوضعخدمةشأنهمنكاناألخيرالهدف

وصحيًااجتماعيًاللطفلالضروريةبالحاجاتمبكرعترافاهناك، كانذلكنقيضوعلى
أوباأليديولوجياتلهاصلةالوحمايتهاالطفولةطبيعيًا، فرعايةأمرًاهذاوتعليميًا، وكان

القرنفىصدرتالتىالمصانعقوانينإلىالعودةتمتذلكأجل، ومنالسياسىالجدل
مباشرة، بمعاناةالثانيةالعالميةالحربعقبآخرهتماماهناككانكما. عشرالتاسع
والجدرىاألطفالوشللالمعويةواألمراضالتغذيةسوءمنأوروباأطفالمنالكثير
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الطفولةلرعايةالطوارئصندوقتأسيسوجاء. يتامىمنهمالكثيركانما، وغالبًاوالسل
UNICEFمواجهتهاضرورةعلىالجميعإتفقالتىاإلنسانيةاألزمةهذهلمواجهة.

ذلكوإنعكسدولية، أبعادذاتاألطفالحتياجاتاأنواضحًا، أصبح1953العاموعند
وأمريكاوأفريقياآسيامنغالبيتهمعضوًا36يضمالذىالصندوقمجلستكوينعلى

سجًالحققتالهامةالمؤسسةتلكعلىاألكفاءالمديرينمنعددتوالىالالتينية، وبفضل
المساهماتمنذلكونالحظ. المتحدةلألممالتابعةاألخرىالمؤسساتفاقالنجاحمن

،التبرعاتلجمعالمحليةالخاصة، والجهودالمؤسساتمنعامكلالصندوقيتلقاهاالتى
80.الهامةورسالتهالصندوقدعمعلىتحرصالطيرانشركاتبعضأنكما

 –جاءتالتى، 1990عامنيويوركبمدينة" للطفولةالدوليةالقمة "نعقادابذلكتوجوقد
فرعيًاهدفًاعشرعامة، وسبعةأهدافعشرة "هناككانفقد. باألعمالمثقلة– كالعادة
األهدافتلكتضمين"، وتم1995حتىالخمسةلألعوامأهدافمع2000للعامأعدت
اإلتفاقية "صدرتثم". وتنميتهاوحمايتهاالطفولةعلىللحفاظالعالمىاإلعالن "جميعًا
تجاهاألولىالخطواتإتخاذوبدأوا، الدولجميععليهاوصدقت". الطفللحقوقالدولية
المتحدةالوالياتسوىاإلتفاقيةعلىالتصديقعنيمتنعولم (الدوليةاألهدافتلكتحقيق

تكنلمالدوليةواإلتفاقاتاإلعالناتهذهإنالقولويصعب). والصومالاألمريكية
منالكثيرفىالمتقدمةالخطواتوصاحب. كبيرةبسرعةالعالمسكانلتزايدكافية، نظرًا

رعاية، مراكزالمياهتنقية، مشروعاتاألمراضضدالتحصينبرامج (العالمأنحاء
الجوعىالمواليدمنالهائلةاألعدادمنمتزايدضغطوالطفولة)، صاحبهااألمومة

الطفولةحمايةإنقولهيمكنماأفضلولعل. أفريقيابالدمعظمفى، وخاصةوالمرضى
الطفولةحمايةإتفاقيةعلىالعالمتصديقدولية، وإنإتفاقياتفىعليهامنصوصًاأصبح
مؤسسةتضارعهاالدوليةمؤسسةاليونيسيففىوجدالعالممستوى، وإنأعلىحقق

.81واإللتزاماألداءفىأخرى

األجنبية، ومنذالعمالتمنالتبرعاتلجمعUNICEFأكياسوجودالبريطانيةالخطوطعلىالمسافرونيالحظ80
:، انظرالتبرعاتتلكمندوالرمليون29جمعتم1994

www.unicef.org.uk/gettinginvolved/corporate/cfg-ba.htm
:فىالموجودةالطفولةلقمةالدقيقالوصفالفقرةهذهفىإختصرنا81

Emmerij, Jolly, and Weiss (eds.), op. cit.

http://www.unicef.org.uk/gettinginvolved/corporate/cfg-ba.htm
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دائمًا،للجدلمثارًاالمرأةحقوقلتحسينالدوليةالحملة، كانتذلكمنالنقيضوعلى
فىالستينياتفىالنسائيةالحركةإنطلقتعندماإالتنطلقوئيدة، ولمبخطىوسارت
السوفييتيةالكتلةباستثناء (العالمبالدبقيةفىصداهالهاكانالتىوأوروباأمريكا

منضغوطهناككانتفإذا). النوعيةالمساواةيحققونأنهمدائمًازعموا، الذينوالصين
،كوبنهاجنأوكاليفورنيافى، الفرص، وتكافؤالحقوق، وتأمينالطالققوانينتغييرأجل
عنالنظرغضب، تاونوكيبكلكتافىمماثلةضغوطهناكتكونأنالضرورىفمن

النزعةعالمية، سايرتأصبحتمحلية، بلاألجندةهذهتعدفلم. الثقافاتختالفا
الدولىقتصادىالاالنظامالسياسية، وضغوطوأجنداتهاالعامةالجمعيةفىالراديكالية

تجاوزاتعلىالهجومتصاعدالبيئة، مععلىالحفاظبقضاياالوعىالجديد، وتزايد
نساءوتأثيرلنفوذالشمالفىالرأسماليونالبيضالرجالخضعفقد. التقليديةالسلطة
إقترنتكما. النسائية، والحركاتالحكوماتومؤيدىالبيئة، ، وأنصارالملوناتالجنوب

والساسةالحكوماتبتأييدالنسائية، وحظيتالحركةمطالببتلبيةالليبراليةاألجندات
).كندافىPierre Trudeauترودوبييرمثل (الغنيةالدولفىالذكور

بذلتالتىالقديمةبالجهودبالمرأةالخاصةالمتحدةاألممأجندةتشبيهيبررذلكولعل
المرأةلحقوقالدولىالمؤتمرنجحلقد. العالمىالمستوىعلىقتصاديةالاالمساواةلتحقيق

،الدولىالميدانفىللتقدممعاييرإيجادفى– 1975عاممكسيكوبمدينةعقدالذى– 
صندوق "المختلفة، ومعالمجتمعاتفىالنوعيةالمساواةفىالمحلىالتحسنمعتوازت
بتبنى1979عامالعامةالجمعيةقرار، ثمالتدريب، ومعهد" النسائيةللتنميةالمتحدةاألمم

"المرأةعقد "أنفىشكًاثمةولكن". المرأةضدالتمييزأشكالكللمنعالدوليةيةاإلتفاق"
بتطلعاتقياسًاكلهذلكتحقيقفىنجحواسعة، قدبدعايةحظىالذى) 1986 – 1975(

وصلنقطةأعلىمثلتمكسيكومؤتمرقراراتأنشكوال. العالمفىالنساءوآمال
المواردفى، وضعفالهممفىفتورأعقبهأنلبثماالنسائية، ولكناألجندةمدإليها

.والماليةالبشرية

عامالبترولصدمةأدت؛ فقدواإلنجازاتالنوايابينالفجوةلتلكمتعددةأسبابوهناك
ماوأدى. آسياشرقدولبعضعدا، فيماسنواتلعدةاالقتصادىالنموإبطاءإلى1973
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البرامجبجميعالخاصةاإلعتماداتإنقاصإلىاإلنفاقمعدالتخفضمنذلكتبع
كانالذى – النسويةللتنميةالمتحدةاألممصندوقإضطرالمثالسبيلوعلى. الدولية
جمهوريةفى" المرأةتدريبمعهد "عانىضئيلة، كمابميزانيةالعملإلى– تطوعيًاتمويله

عتراضامنالمرأةقمةقراراتلقيته، ماذلكإلىأضف. مالىعسرمنالدومينكان
تاتشرحكومةتبدولم. السبعينياتعقدنهايةفىالشمالفىالمحافظينجانبمنوهجوم

عندماالنسائية، وخاصةباألجندةهتمامًااالمتحدةالوالياتفىريجانوإدارةبريطانيافى
الحملمنعمثل" عقيمة "برامجلتمويلالضرائبدافعىأموالبتحويلاألمريتعلق

.الدينيةمعتقداتهمبسببالحكومتينمؤيدىإعتراضمحلكانتالتى، واإلجهاض

قتصاديةالاالضغوطمنيعانينالالتىالنامىالعالملنساءموجهةكانتالبرامجتلكولكن
،الثمانينياتعقدخاللسنويًانسمةمليون140يزيدونالعالمسكانكانوالسكانية، فقد

إنتشاروجاءالالتينيةوأمريكااألوسطوالشرقوأفريقياآسيافىالزيادةمعظموجاءت
.والطفولةاألمومةعلىسلبيةتأثيراتليتركالداخليةوالصراعاتوالمجاعاتالجفاف

،الوسطىأفريقياإلىالعربيةالجزيرةمنللمرأةلقانونيةبالحقوقكثيرةبالدتعترفولم
تلكلسكانالصحيةالخدماتمستوياتتدهورإلىالسوفييتيةاإلمبراطوريةسقوطوأدى
فىاألميينعددثلثى– 1985عام – النساءوشكلت. جتماعيةالاالنخبعدافيماالبالد
.العالم

إنتهتالتسعينياتمطلعففىجديد، منيعلوأنالممكن، فمنضعفقدالمدكانوإذا
 –التاتشريةالتسلطيةالنزعةمحلتسامحًاأكثرسياساتالباردة، وحلتالحرب

اإلنسانى"،األمن "بفكرةالدولىوالبنكللتنميةالمتحدةاألممبرنامجالريجانية، ودفع
الرىولمع. وضوحًاأكثر) والنساءالرجالأوضاعبين (النوعيةالفجوةحقيقةوأصبحت

السبلأفضلإنقالعندما– عندئذ – الدولىالبنكخبراءكبيرLarry Summersسومرز
ذلك، وكانوالشاباتللبناتالمتاحةالتعليمفرصزيادةهوالناميةالبالدأحواللتحسين

المطالبةالحملةكانتوإذا. الميدانفىالعاملونبهطالبمامعالنظر، تالقىبعيدرأيًا
.جديدمنإلنتعاشهااألوانآن، فقدوهنتقدالنوعيةبالمساواة
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دوليًامؤتمرًاالمتحدةاألمممكسيكو، عقدتمؤتمرعلىالزمانمنعقدينمرورفبعد
األممبدأتالمؤتمرهذاوبإنعقاد). 1995سبتمبر (بكينفىوالتنميةالمرأةعنطموحًا
الطفولةعنأخرىمؤتمراتبعدالمؤتمرهذاجاء، فقداإلتجاههذافىالتحركالمتحدة

مؤتمرأعقبه)، كما1994 ()، والسكان1993 (اإلنسان)، وحقوق1992 ()، والبيئة1990(
المتعاقبة،المؤتمراتهذهمؤيدىأنذلكعلىزد). 1996 (والمدنالسكنعنآخر

بكينمؤتمرعلىالمتحدةاألمممالحظاتولفتت. بينهابالربطيهتموناآلنأصبحوا
.واضحةتأثيراتلهالعالمىالحدثهذاأنإلىالقراءأنظار

ريو، حيثفىاألرضقمة، إلىحاجاتهمأكدتالتىنيويوركفىالطفولةقمةمنإبتداء"
المستدامة،التنميةفىللمرأةالمركزىبالدوراإلعترافإلىالماسةالحاجةبينالربطتم
الذىكوبنهاجنمؤتمرالمساواة، إلىفىالمرأةحقوقتأكيدتمحيثفيينامؤتمرإلى

مؤتمرالقاهرة، ثممؤتمرالفقر، إلىمكافحةفىالمرأةتلعبهالذىالمركزىالدورسجل
صحتهنعلىتؤثرالتىالقراراتمراقبةفىالنساءحقتأكيدتمبعد، حيثفيمااستنابول

، وساعدتبكينمؤتمرإلىالطريقمهدتالمؤتمراتتلككل. والبيوتالعائالتوعلى
علىالمرأة، وحصولالحقوقفىالمساواةأجلمنللنضالجديدةأرضيةإيجادعلى
.82"المجتمعفىالمستوياتمختلفعلىالقراراتصنعفىمركزىدور

غيرمنظمة2100وحكومة، 189فيهشاركتمتميزة، فقدسماتللمؤتمركانتوبذلك
آالفخمسةموازية، وقامفرعيةمؤتمراتفىتجمعواشخصألفحكومية، وثالثون

العمل"، أكدوبرنامجبكينإعالن "المؤتمرعنوصدر. المؤتمرفعالياتبتغطيةإعالمى
عتبارهاباإلغتصابالميراث"، وأدانفىالمرأةحق "المساواة، وأعلنفىالمرأةحقوق
تلبيةوذلكاإلجهاضتحرمالتىالقوانينبمراجعةالحكومات، وطالبحربجريمة

والمسلمينالمحافظينوالمسيحيينالفاتيكانيرضىالنسوية، وحتىالحركاتلضغوط
تربيةوفىاألسرةفىالوالدينلألمومة، ودوراالجتماعىالمغزى "تأكيدعلىنص

وناشد. جتماعىالواقتصادىالاالمجلسبإشرافالقراراتتنفيذبمتابعةاألطفال"، وطالب
الشديدلعملها، والتركيزالجيدالتنسيقالعالقةصاحبةالمتحدةاألممووكاالتمؤسسات

:، انظربكينمؤتمرعنالمتحدةاألمموزعتهاالتىالوثيقةمنمأخوذالطويلاإلقتباسهذا82
www.un.org/geninfo/hp/women2.html

http://www.un.org/geninfo/hp/women2.html
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العملببرنامجاإللتزاماألعضاءالدول، وطالبقراراتمنالمؤتمرعنصدرماعلى
.المؤتمروضعهالذى

فىاالستثماربزيادةالهند، وعدتالمثالسبيلفعلى. ذلكبتنفيذالدولبعضقامتوقد
دورلتلعبالمرأةلحقوقمفوضيةوالنساء، وأنشأتالبناتتعليمعلىالتركيزمعالتعليم

للمرأة،األبيضالبيتمجلسالمتحدةالوالياتوأنشأت. المجالهذافىالعاماإلدعاء
حقيقيًا؟ منتغيرًابكينإعالنأحدثفهل. المحلىالعنفمنالمرأةبحمايةوإلتزمت
عقدالذىنفسهالزمنىالمدىغضونفىأنهبالمالحظةالجديرومن. بذلكالقولالصعب

خاصةمشروعاتبإقامةبادرنلنساءنماذجهناككانت) التسعينياتعقد (المؤتمرفيه
البنكمنبدعمذلككانماوغالبًا– (المثالسبيلعلى – أفريقياوشرقىالهندفىبهن

يتمتعنأصبحنوبذلك) األمريكيةالخيريةوالمؤسساتالدولىالتنمية، وبرنامجالدولى
.الرسميةالبياناتمقابلفىاألرضعلىيحدثتقدمهناككان. االقتصادىباالستقالل

.أخرىأنحاءفىتمامًا، ومنعدمًاالعالمأنحاءمنالكثيرفىجدًابطيئًاكانالتقدمأنغير
بعباراتالتقاريرفىعنهاالتعبيرتمأعمالمنحققتهوماالمؤتمراتتلكعنيقالفما

فىالسالمحفظمهامفىتوسعًاواكبتالمؤتمراتهذهأنإلىاإلشارةيتضمنبراقة، ال
حافًالكانالباردةالحرببعدماعالمأنالمؤتمراتهذهمنظمويعولم. أجمعالعالم

البالدفىالنساءحقوقفىتقدمحدوثإمكانيةنتخيلأنالصعبومن. باإلضطرابات
، وليبريا،السودانكوسوفو، وجنوبالمحلية، مثلوالصراعاتالحروبمزقتهاالتى

والسعوديةعمانفىاإلرثفىالمساواةغيابعنمؤشراتهناككانتكما. وسيراليون
بروتوكوالتلمطالبالزانياتعلىاإلعدامأحكامتصدرالتىالدولتستجبولم. مثًال

األعداءلنساءالجماعىاإلغتصابيبيحونالذينالقبائلزعماءيرتدعلم، كما1995
زالتالهندية، ماالوالياتبعضفىالمرأةلوضعحقيقىتقدمحدوثورغم. المهزومين

البناتوأدأنالنساء، كماضدالبغيضالتقليدىالتمييزتمارسالفقيرةالقرىمنالكثير
.83البالدتلكفىالنوعىالتوازنإحصاءاتعنهتكشفماآسيا، وهوفىيمارسزالما

:أمارتياسنكتبهالذىالمفزعالمقالراجع83
Amartaya Sen: "More than 100 Million Women Are Missing," The New York Review of
Books, December 20, 1990.
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ممناألكبرالقطاعالنساءتمثلاألمريكيةالمتحدةكالوالياتالثراءواسعةبالدفىوحتى
.الفقريعانون

األممإحصاءاتفى، يتمثلواإلنجازاتاألهدافبينالواسعةالفجوةلتلكمؤشروأهم
المرأةضدالتمييزأشكالكللمنعالدوليةفاللجنة. واألمانةبالدقةتتسمالتىذاتهاالمتحدة

)CEDAW (واالسترقاق، ، والتعذيبالجماعىاإلغتصابعنمرعبةدوريةتقاريرتنشر
"المرأةلتنميةالمتحدةاألممصندوق "إحصاءاتوتشير. العالمأنحاءمختلففى، الجنسى

)UNIFEM (وقد. المدقعالفقرتعانىالتىاألقاليمفىوالنساءالبناتأوضاعتدنىإلى
السنوىتقريرهفىThe Human Rights Watch". اإلنسانلحقوقالدولىالمرصد "لخص

سنواتخمسبعدالنساءأحوالعن) UNIFEM (أعدهالذىالنساء، التقريرحقوقعن
:يلىماالتلخيصفى، والحظ1995عامبكينمؤتمرمن

سوءًاالنساءأوضاع، تزدادبكينفىنفسهاعلىالحكوماتقطعتهاالتىالتعهداترغم"
المدقعالفقريعانينالالتىالريفياتالنساءعدد، زادالمثالسبيلوعلى. معينةمناطقفى
%30نسبةمقابلفى، األخيرينالعقدينفى% 50بنسبة) بالموتيهددالذى(

عشرعلى، يحصلنالعملساعاتمجملبثلثىيقمنالنساءأنورغم...... للرجال
األطفالثلثىأن، كماالعالمفىالممتلكاتعشرمنأقل، ويمتلكناإلجمالىالدخل

.84"اإلناثمنهمطفلمليون110عددهمويقدرالعالمفىالتعليممنالمحرومين

التنميةمؤشراتإطارفى)، UNDP (الدولىاإلنمائىالبرنامجمثلأخرىمصادروتشير
فىتزيدقدأنهايعنىالتحفظ، (مماشديدةتقديراتتمثلاألرقامهذهأنالبشرية، إلى

).األرقامتلكعناألمرواقع

، ولكن1945العاممنذتقدمًاحققتالمرأةأجندةأنالمؤكدمشكلة، فمنمأما– إذن –نحن
إلىتحتاجتكادالالتىالمناطقفىتمامًاواضحةفهىمضطربة، بطريقةحدثذلك

فىترىتكادالفرانسيسكو، ولكنهاسانأوستوكهولممثلالمتحدةاألمممساعدة
إلىذلكيعودبكثير، ربماذلكالمرأةضدوالتمييزالتحيز، ويفوقالسنغالأوالصومال

www.hrw.org/wr2kI/women7.html: انظر84

http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
http://www.hrw.org/wr2kI/women7.html
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يكد)، لم2005 – 1995 (الماضىالعقدوخالل. الصددهذافىأكبردورًايلعبالفقرأن
جنوبأفريقيايوميًا، وفىدوالرينأوواحددوالرعلىيعيشونممنعدديتحرك

ذلكويمثل. النساءمنالفقيراتمعاناةمطلقة، وأكثرهمبصورةأعدادهمتتزايدالصحراء
التىوالبرامجواللجانالوكاالتعددكاناإلنسانية، مهمااألحوالفىملحوظًاتدهورًا
البنكمنالمعنيةالدوليةالمؤسساتعددبلغالمرأة، ومهمامشكالتلمعالجةأقيمت

.جتماعىالواقتصادىالاالمجلسإلىالدولى

تمامًانقيضهاالمتحدة، فإناألمممؤسساتبينالمفضلةالمؤسسةاليونيسيفتكانوإذا
إنشاءجاءفقد. غريبًايبدوأمروهو) UNESCO (والثقافةوالعلومللتربيةالدوليةالمنظمة
على، والعملواأليديولوجياتالثقافاتختالفاعنالناجمالتفاهمسوءمنللحدالمنظمة
النقدصندوقأواألمنلمجلسماللمنظمةوليس. إتساعهامنبدًالالخالفاتتضييق
.المنظمةبهحظيتالذىاإلهتماممنالقدرلذلكالبعضتعجبالقوة، ولذلكمنالدولى
فلماذااألعضاءجميعمنترحيبًاالسياسة، يلقىعنبعيدعملهامعظم، فإنكلوعلى

؟للجدلمثارًاأصبحت

علىنصالذىاألساسىنظامهابهاصيغالتىالعاليةالطموحنبرةإلىيرجعذلكلعل
مناألعضاءالدولبينبالتعاوناإلرتقاءطريقعنواألمنالسالمإقرارفىتساهم "أنها

وسيادةللعدلالعالمىاإلحترامإشاعةأجلوالثقافة، منوالعلوموالتعليمالتربيةخالل
لجميعالمتحدةاألممميثاقضمنهاالتىاألساسيةوالحرياتاإلنسانوحقوقالقانون
".الدينأواللغةأوالجنس، أوالعرقىاألصلأساسعلىالتمييز، دونالعالمشعوب

دورىإدارةمجلسلهامنظمةإلىبالنسبةخاصةالوضوحإلىتفتقرأهدافهذهكانت
صالحياتبأىيتمتع، والعامينكلواحدةمرةسوىيجتمعمندوبًا، ال58يضم

المناطق – الميادينمنالعديدفىالعملمنظمةمحاوالتإلىيرجعذلكولعل. تشريعية
األحياء، حتى، مجاالتالمسروقة، الرياضة، المحيطاتالثقافيةالممتلكاتاألثرية، إعادة

تصدرالتىالتوصياتفنتائج– الحكومىالتعاونلجانإختصاصفىتدخلالتىاألنشطة
بهتقوممايحظىالحملها، ولكنعنتنوءجسامأعباءكاهلهاعلىتلقىالمنظمةعن
.الدوليةالمنظمةفىاألعضاءالكبرىالدولجانبمنالدائمباإلهتمامالثقافةمجالفى
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تسويقأداةأصبحتكونهاإلىيعودللجدلمثارًاالمنظمةمنجعلالذىالحقيقىوالسبب
.أجلهامنأنشئتالتىاألهدافعكسعلىوالعنصرية، تمامًااأليديولوجيةالتحيزات
عقولكسبعلىصراعًاالباردةالحربفترةشهدتوقدالحيادتعرفالفاألفكار
منغضبهمعنالمتحدةالوالياتفىالمحافظونأعربوقد. الثالثالعالمشعوب

، قرر1954عاموفى. الكوريةالحربفىالغربجانبإلىوقوفهالعدماليونسكو
تأسيسهاعلىالزمانمنعقدنحوإنقضاءبعدالمنظمةإلىاإلنضمامالسوفييتىاإلتحاد

البالدالليبرالية، وحذتتسويقعلىتعملهابأنتهامهااأهدافها، وفىالشكشابه
علىحديثًاالمستقلةالناميةالدولحصلتوبالطبع. السوفييتىاإلتحادحذواالشتراكية

المعاديةاألفكارعنللتعبيرمنبرًاأصبحتأنالمنظمةلبثتوما. المنظمةعضوية
حولوالجنوبالشمالصراعوخاصة – مكانكلفىالصراعاتإحتدام، بسببللغرب
القويةالدولبيدإماكانتالمتحدةباألممالقويةالمؤسساتوألن– قتصادىالاالنظام

الصداممنالكثيروجاء. الباردةالحربظروفبسببمجمدةكانتالغنية، أو
باالستقاللالعهدالحديثةالدولمنالكثيركانولما. الدولةتدخلفكرةحولاأليديولوجى

العادلوالتوزيعالحكومىالتدخلمبدأناصرتالوطنية، فقدالدولةبناءبمرحلةتمر
بمامختلفةأماكنفىبدتالخالفاتهذه. األمريكيةالليبراليةالنزعة، ونبذتللثروات

التاريخكتبوخاصة (الدراسيةالمقرراتمحتوىلمراجعةاليونسكومشروعفيها
المفقودةالثقةمنواأللمانالفرنسيينتخليصعلىيساعدنبيًالعمًالبدتالتى) بالمدارس

التدريستطرقإذاالمحافظينإلىبالنسبةجذابًامشروعًايكنلم، ولكنه1945عامبعد
.جديددولىقتصادىانظامإلىالحاجةموضوعتناولإلى

:همااألخرىالشمالدولوبعضوبريطانياأمريكاحنقأثارااللذانالموضوعانوكان
المؤتمررفضفقد. جديدعالمىإعالمىنظامإلى، والدعوةإسرائيلمنالمنظمةموقف
علىإقدامهاإقليمية، وأدانمجموعةأىعضويةفىإسرائيلحق1974فىللمنظمةالعام
بتولىلليونسكوالعامالمديرالمؤتمر، وطالبالقدسبمدينةالتاريخيةالمبانىتغيير

تنفيذهيستحيلقتراحاالمحتلة، وهوالعربيةاألراضىفىالتعليمىالنظامعلىاإلشراف
الشرقيةالقدسحتاللابالقبولعدمبأنالواضحومن. اإلسرائيليةالسلطاتموافقةدون
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حتاللاكانولما. القراراتتلكصدوروراءغزة، كانتوقطاعالغربيةوالضفة
ذلكالعامة، فإنوالجمعيةاألمنمجلسمكانهسياسىصراعموضوعالعربيةاألراضى

تجاهاألمريكانالساسةبعضشكوكثارتأنذلكعنونتج. المنظمةلمهمةتجاوزًاعد
بعد – العربيةالدولنجحتعندماتوترًاالمناخوإزداد. عامةالدوليةوالمنظمةاليونسكو

الصهيونيةبينساوىقراربإصدارالعامةالجمعيةإقناعفى-  واحدبعامذلك
.والعنصرية

للمطالبةالناميةالدولبهاقامتالتىالضغوطحولنزاعتقريبًا، ثارنفسهالوقتوفى
هيمنةمنالدولتلكضيقإلىذلكويرجع. جديددولىوإتصالإعالمىبنظام

األمريكية)، واإلذاعةBBC (البريطانيةاإلذاعةالغربية، مثلاإلعالميةالمؤسسات
)CBS(رويترز)، ووكالة Reuters (روجتالتىاإلعالموسائلمنوغيرهالألنباء

الحالكانتومثلما. أخرىبالدفىبهاالمعمولالنظم، وشوهتالسوققتصاداألفكار
الصحافةونزاهةصحةقضيةإعتبرت، القدسفىالتاريخيةالمبانىقضيةإلىبالنسبة
عامباإلعالمالخاصاليونسكوإعالنأنغير. اليونسكوختصاصاإطارخارجالدولية
حقلإلىالمنظمةواإلذاعة، جرالصحافةحريةعلىضوابطوضعإلىدعاالذى1978
الخدماتعلىالغربىاإلعالمهيمنةكانتلقد. فيهالوقوععنغنىفىكانتألغام

قواعدأنيعنى، ممااليوموحتىعندئذالمبالغةمنقدرعلىتنطوىالدوليةاإلخبارية
اإلختالفبعضهناكيكونأنالممكنومن. عادلةتكنلموالجنوبالشمالبيناللعبة
الدولية،المنظمةسلطةوحدودالدولةدورحولالجدلفىحدثمانحوعلىاآلراءفى

مابينمنيكوناليونسكو، وأنعنصادرسياسىبقرارالتوازنقلبمحاولةولكن
غيرتجاوزًااألجانب)، كان (للصحفيينالترخيصفىالدولةحقأفكارمنعليهنص

.الحيةبالذخيرةاليونسكونقاد، زودعملى

كبيرالمركزى، فقسمالصعيدعلىالمنظمةإدارةسوءعلىاألدلةبتزايدكلهذلكوإقترن
نتنوىفوميدان7رقمفىالتكلفة، باهظالجديداليونسكومبنىيحتلونفيهاالعاملينمن

من% 60، وذهباإلطالقعلىالناميةبالدوليعملونالمنهم% 80، وكانبباريس
أحمدالدكتورالعامالمديروكان. المعاييربكلمرتفعرقم، وهوللمرتباتميزانيتها
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والمناهضينوالمعارفاألقاربالكفاءة، يحابىبعدمالغربفىمعروفإمبومختار
للمدير"،الشخصىالمستشار "مناصبمنالعديد، وخلقالوظائففىالتعييناتفىللغرب
وأمريكابريطانيالدىكان1984عاموفى. محضةسياسيةأمورفىالمنظمةوورط

مساهمتهامنالمنظمةحرمانإلىذلكيؤداليونسكو، ولممنلإلنسحابكافيةمبررات
، بلفحسب) اليونسكوميزانيةمن% 25نحوتدفعوحدهاالمتحدةالوالياتكانت (المالية
لليونسكوالمؤيدةالحكوماتوتصدت. مشروعيتهاحولضخمةاستفهامعالمةوضع

.85المنظمةأصابالذىالجسيمالضررينكرالأحدًاعنها، ولكنللدفاع

بهايعملكانالتىوالمشروعاتالميادينعناألنظارصرفألنهمؤسفًاأمرًاذلككان
بيولوجياالتصحر، وأبحاث، ومشكالتالمحيطاتأبحاثاألكفاء، مثلاليونسكوموظفو

بالتراثالمتصلةاآلثارمواقعللخطر، وتحديدالمعرضةاآلثارعلىالخاليا، والمحافظة
الناميةالدولفىاألميةمحووبرامجالمعلمينتدريبكلهذلكوحمايتها، وفوقاإلنسانى

تعليمبرامج، مثلللجدلمثارًاكانتاألخيرةوالبرامج. الحروبمزقتهاالتىوالمجتمعات
جورجالرئيسأعلنعندماأنهالمالحظمنولكن. معسكراتهمفىالفلسطينيينالالجئين

عضويتهاتستردقدالمتحدةالوالياتأن2002سبتمبرفىالعامةالجمعيةأمامبوش
فىأفغانستانمساعدةلليونسكوالتاليةالمهمةتكونأنفىاآلمالإنتعشتباليونسكو، 

مسيسةغيرللمنظمةجديدةقيادةظلوفى. 86والثقافىالتعليمىنظامهابناءإعادة
علىللتغلبسبلعنبالبحثالمنظمةالمختلفةالعربيةالحكوماتومنضبطة، طالبت

شاقًا، ولكنهعمًاليتطلبأمر، وهواإلسالمىوالعالمالغرببينالمتبادلةالحساسية
علىبالمساعدةختصاصهااممارسةإلىالعودةأخيرًاتحاولاليونسكوأنطيبةعالمة
.عملهيجبمماالكثير، فأمامهاذلكتابعتفإذا". الحضاراتصدام "تالفى

تعانىتزالالفهى. اآلنالنجاححققتقدالمنظمةأناألخيرةالتحسيناتهذهتعنىوال
فىتتركزإداراتهامعظمزالتمشروعاتها، وماوتكاليفموظفيهاأجوربينالخللمن

:فىاليونسكومنالمتحدةالوالياتإنسحابلمسألةجيدتلخيصهناك85
Mark F. Imber, The USA, ILO, UNESCO and IAEA: Politization and Withdrawal in the
specialized Agencies (Baingtoke, 1989), chap. 5, the UNESCO Case.

2002سبتمبر13يومصحفراجعأمريكاعودة، حول1997عاماليونسكوإلىبريطانياأعادتقدبليرحكومةكانت86
.The Guardian, The Washington Post, the New York Times:وهى
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أخرىمؤسساتإختصاصفىتدخلمشروعاتفىالكثيرتبذلتزالال، وهىباريس
تعليمبرامجمثل (الدولىوالبنكواليونيسيف) UNDP (اإلنمائىالمتحدةاألممبرنامجمثل

المحافظينتساورالشكوكزالتماكما). التكنولوجيا، ونقلالعلمى، والتدريبالبنات
.تمامًاإلغاءهايفضلمنبينهممنأنحولها، حتى

تعانيهالمتحدة، ومالألممالناعمةلألجنداتيجرىما– ناحيةمن – اليونسكوقصةوتمثل
، ولماألربعينياتفىأعلنهاالتىاألهدافمنيقترب، لمالعالمحتىأوفهى، أعراضمن

.النساءوفقروالعرقىالدينىالتسامحمثلالمجاالتبعضفىالقليلإالعمليستطع
جهازهابهينوءمااألعباءمنإختصاصاتها، وتتحملتتداخلالمنظماتمنوالكثير
الأنهبروكنجز، منمؤسسةتقريرفىجاءماإلىنرجعأنوعلينا. القدراتالمحدود

.الثقافىأوالبيئىأوجتماعىالاالمجالفىبه"، سواءالقياميجبمماالكثير "هناكيزال

العملعرفهاالتىاألوليةالتجاربتلكإلىللنظرإيجابيةأكثرأخرىطريقة، ثمةولكن
سكانكانالمتحدةاألممميثاقكتبفعندما. الثانيةالعالميةالحرببعدماعالمفىالدولى

قفزالقرننصفحوالىنسمة، وبعدالبليونىعنقليًاليزيدونفيهنعيشالذىالكوكب
هىبالييناألربعةاألفواه)، هذه2000عام (نسمةباليينستةإلىالكوكبسكانتعداد

حاجاتهم، ألقتقبلمنالتاريخيعرفهلمالقصربالغزمنفىللبشريةالخالصةاإلضافة
، بأعباءالعملوفرصوالتعليمالصحيةوالرعايةوالمسكنوالملبسالمأكلإلىالطبيعية

ينتظرالحاجاتهذهمنالكثيرزالوما. كوكبنابيئةوعلىالدولىالمجتمععلىجسام
،غيرهمعندجزئيًاإشباعهاتقدير، وتمأقلعلىفقرًااألرضأهلأكثرعنداإلشباع

منكوكبنايصيبالذىواالستنزافوالخرابالدمارحجمنتصورأنالصعبمنولكن
والبيئيةجتماعيةالاالمتحدةاألممأجنداتغيبةفىالبشرمنالستةالباليينهذهجراء

،فعلتمانحوعلىعملهاتؤدىالتىلهاالتابعةالدوليةالمؤسساتغيبةوالثقافية، وفى
إنه. األرضعلىالعملىالتطبيقموضعبرامجهاتضعمناسبًا، حتىأوضعيفًاأداء

.آخرنحوعلىاألمورمجرياتتصورالصعبمنمعقد، ولكنسجل
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السادسالفصل
اإلنسانلحقوقالعالمىالوضعتحسين

تجاوزتقداإلنسانبحقوقالخاصةالمتحدةاألممأجندةأنإلىنذهبأنالحماقةمنلعل
قائمةالعرقىالتطهيروأعمالالمذابحفيهنرىوقتفىالموازية، األجنداتمنغيرها
دخلتمنذطويًالشوطًاقطعالدولىاإلنسانحقوقنظامتأثيرولكن. وساققدمعلى
التىالهائلةالفظائعوإكتشفوا، 1945مايوفىالنازيةاإلعتقالمعسكراتالحلفاءقوات
البعضيمارسهاالتىالالإنسانيةالممارساتمنبالحدالعالموتعهد87،هناكتجرىكانت
التىللطريقةإرتياحناعدمعن– وهناكهنا – عبرناأنناوطالما. البشرمنغيرهمضد

بهذاأحديقبلالدولية، لنالمنظمةعمرمنعامًاستينخاللالكباراآلمالبهاعولجت
البرهانيقيموا، أنبالفعلحدثقدتقدمًاأنيزعمونمنعاتقعلىيقع، ولذلكالزعم
.ذلكصحةعلى

فىحدثتالتىالفظائعوالتسامحاإلنسانحقوقإلىدعتالتىالحملةسبقتوقد
جذورذاتالدعوةتلكالثانية، وكانتالعالميةالحربخاللالنازيةاإلعتقالمعسكرات

فكرةسياسىكمصطلحاإلنسانحقوقأنغير88.والبوذيةالمسيحيةالعقائدفىعميقة
كتابهThomas Paineبينتوماسكتبفقد89.عشرالثامنالقرنأواخرفىبرزتحديثة

إهمالها"، وأعلنيمكنالمعينةحقوق "عناألمريكىالدستوراإلنسان"، وتحدثحقوق"
القرنوفى". المواطنوحقوقاإلنسانحقوق "أجلمننضالهمالفرنسيةالثورةرجال
William Wilberforceويلبرفورسوليمأمثالمناإلنجليزاألنجليكانعشر، نظمالتاسع

ضدالتمييزإلغاءإلى، إضافةنفسهاالسترقاقثمالرقتجارةإللغاءناجحةحملة
المدنيينبمعاملةإتصلماوخاصة – الحربقوانينوكانت. كلهابريطانيافىالكاثوليك

BrianأورقهارتبراينالكابتنهوBergen – Belsenبلسنبرجنمعسكرأقدامهتطأبريطانىضابطأولكان87
Urquhartأجلمنيسعونورفاقهجعلتهالتىاألسبابعلىنقفأنالسهل، ومنمذكراتهفىلمعسكرلوصفاًقدم، وقد

:، انظرأفضلعالم
Brian Urquhart, A Life in Peace and War, pp. 81 – 84.

).المترجم (اإلسالمفىمكانةمنوحريتهاإلنسانلكرامةمايعرفالالمؤلفأنيبدو88
:القديمة، انظرالعصورفىبهاالقبوليتملماإلنسانحقوقأنيرىمنهانك89

E. Pagels, "Human Rights Concept", Annals of the American Academy of Political and
Social Science 422 (March 1979).

أنأساسعلىبالفكرةدفعواممنمعاصريهبينتوماسوإعتبرتماماً، للفكرةقديمةجذوروجودفكرةاستبعدناكما
)K. Sellar, The Rise and Rise of Human Rights (Stroud, Glos. 2002: معروفاً، انظريكنلممفهومها
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وليمأدانفقد. تقديرأقل، علىالغربفىوخاصةالتطورفىآخذة– الحروبخالل
فىالبلقانشهدتهاالتىالفظائع– البريطانىالوزراءرئيس– Gladstoneجالدستون

Woodrowويلسونوودرواألمريكىالرئيسودعا. عشرالتاسعالقرنمنالسبعينيات

Wilson ،تحقيقفىالشعوبحق، إلى1918عامأعلنهاالتىعشراألربعةالمبادئفى
األوروبيةالدولمنوغيرهماوالصرببلجيكالغزوصريحفعلالمصير، كرد
الرئيس، وقع1941عاموفى. المستعمراتعلى– تدريجيًا - ذلكإنسحبالصغيرة، ثم

حقأعلنالذى" األطلنطىميثاق "تشرشلالبريطانىالوزراء، ورئيسروزفلتاألمريكى
ألمانيا (اإلتحاديةألمانياجمهوريةوأعلنت. الكريمةوالحياةالحريةفىالشعوبجميع

.90واسعنطاقعلى" األربعبالحريات "اإللتزام) الغربية

النظامختلفافقد. اإلنسانحقوقطريقعلىاإلنطالقنقطة1948 – 1945الفترةوتعد
،قبلهكانعمانوعيًاإختالفًا– عندئذالمتحدةاألمموضعتهالذى – اإلنسانلحقوقالدولى
مكانلهايكنلماإلنسانلحقوقاإلعالناتتلكالتنوير، ألنعصرفىطرحهتمماحتى

قوانين "وكانت. بهاباإللتزامبينهافيماتتعهدلمالحكوماتأن، بمعنىالدولىالقانونفى
بمعاملةتعلقماالعسكرية، وخاصةباألعمالتتعلققواعدأهميتها، مجردالحرب"، رغم

مؤتمرإقراررغموذلك (الزمنمرعلىاإلنسانلحقوقأساسيًامكونًا، وليستالمدنيين
المتحدةاألممميثاقموادأنغير). الحربلقوانين1907و1899فىللسالمالهاى

.تمامًاذلكغيرت

–تحديدًا – الناسحياةعلىدخلالذىالتغييرمدىحولقائمًازالماالخالفولكن
حقوقديباجةصياغةأنورغم. اإلنسانلحقوقالدولىالنظامالمتحدةاألممميثاقبإقرار

منالسابعةللفقرةمصاحبةجاءتأنهاقبلمنوواضحة، رأينادقيقةالدوليةاإلنسان
فىالمتحدةاألمميلزمماالميثاقهذافىهناكليس: "أنعلىنصتالتىالثانيةالمادة

األممأعضاءتقدمتتطلبدولة، والألىالمحليةالسلطةإطارفىتدخلالتىاألمور
حقوقمعالتوافقوحكوماتهمالعالممواطنويستطيعكيف..." لتسويتهابطلبالمتحدة

الوطنية ؟السيادةأمورمنعتبارهاامعالدوليةاإلنسان
:الفصلهذافىبهاستفدناالتالىالكتابفىاألولىوالحمالتللحوادثتحليلهناك90

Paul Gordon Lauren, The Evolution of International Human Rights (Philadel Phia, 1998).
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يمثلكونهتعقيدًا، رغماألمور) 1948فىالصادر (اإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالنوزاد
علىاألفرادحقوقكفةاإلعالنرجحفقد. 91اإلنسانحقوقوتعريفلدعمدوليًاجهدًا

حدثتالتىالفظيعةباألعمالتأثرأنهكما. الورقعلىذلككانالدولة، وإنحساب
وإنكارإعتبارعدم: "إلىتشيرالديباجةمنالثانيةالثانية، فالفقرةالعالميةالحربخالل
ذلكرغم...". اإلنسانىالضميرآلمتالتىالبربريةاألعمالعنهنتجالذىاإلنسانحقوق

رئيسةروزفلتإلليانورالتآمرىالدورواسعًا، بسببعالميًاإهتمامًااإلعالن، جذبكله
إلىتدعوالعالمأنحاءكافةمنالعرائضمنجارفًاسيًالتلقتالتىاإلنسانحقوقلجنة

،اإلنسانحقوقعلىالمحليةالتعدياتمنتتخلصحتىللشعوبالدوليةالمنظمةمعاونة
W. E. B. Du Boisبوادىبهتقدمالذىاإللتماسأخرى، ذلكناحيةومن. ناحيةمنهذا

ينحدرونالذينالمتحدةالوالياتمواطنى "ضدالتمييزإنهاءعلىللعملالمتحدةاألممإلى
القليلة،واألفريقيةاآلسيويةالوفودمنإهتمامًالقىالذىاإللتماسزنجية"، وهوأصولمن
ستالينفيهكانالذىنفسهالوقتفى (أمريكاإلحراجالسوفييتيةالحكومةاستغلتهكما

ماسًابإعتبارهاإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالن، ويرفضشعبهضداإلرهابيمارس
).للدولةالوطنيةالسيادةبحقوق

قدمًامضت، فقداإلنسانلحقوقالمتحدةاألمملجنةمضابططبيعةحولاإلختالفورغم
الفلسفة،علماءمنالعالمفىوالمفكرينالمثقفينكبارمنعدديعاونهاعملهافى

H. G. Wellsويلز. ج. هـفيهمجتماعية، بماالا، والعلوم، والتاريخ، واألدبوالقانون

أكثرهمكانRene Cassinكاسانرينيهالفرنسىالعالمولعل. المعطاءالعجوزالعالم
عقودإلىتعودالتىالكاثوليكىالفكرفىالدراساتإلىاللجنةعنايةوجهنفوذًا، فقد

كاسانكانالفرد، ولماكرامةإحترامضرورةنحوالرأسماليةسلوكتهذيب، حولخلت
قامتمجموعةعملمنكانتوسواء. المحرقةمنإشمئزازهأبدىفقديهودىلتاجرإبنًا

إتخذناذاتها، المتحدةاألممعنصادرعملفىجمعتاألخرىالهامة، والوثائقاإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالننص91
:الفصللهذارئيسياًمصدراًمنه

The United Nations and Human Rights 1945 – 1995 (New York, 1995).
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لحقوقالعالمىاإلعالنجاء، فقدوحدهالصياغةمهمةتولىقدكاسانكانبصياغتها، أو
.92هامًامجاًالتغطىرائعةوثيقةاإلنسان

الفرنسىواإلعالناألمريكىالدستورنسقعلىصيغتمادةعشرةإحدىاإلعالنويبدأ
الحياة،فىإنسانكلالبشر، وحقجميعبينالمساواةإقرارحيث، مناإلنسانلحقوق

بالحقوقنسميهأنيمكنماتتضمنالتى) 17 – 12من (الموادتليها. والحرية، واألمان
الثالثوالقسم. ، وغيرهااإلنتقالحريةالملكية، وحق، وحقالزواجحقالمدنية، مثل

األصولإلىيعودالذى" كاسانإيوان "بإسميعرفأصبحالذى) 21 – 18المواد(
المواطنينحقالديمقراطية، معلنًاالسياسيةالحقوقاألثينية، ويتناولالمدنيةفىالتاريخية

خاللمنالسياسيةالمشاركةالتعبير، وحقالسلمية، وحريةجتماعاتالاعقدفى
،المدهشتساعالبا) 27 – 22المواد (الرابعالقسموإتسم. 93"حقيقيةدوريةإنتخابات"

، وحقالعمل، وحقالنفسعنالترفيه، وحقاالجتماعىالضمانفىالحقويتضمن
التمتع، وحقالعماللنقاباتاإلنضمامالمتساوى، وحقللعملمساوأجرعلىالحصول
فىللعيش)، والحقالئقمستوىعلىالحصول (الكريمةالحياةالصحية، وحقبالرعاية

الكريمةالحياةفىالحقحددتللنظر، ألنهاملفتة) 25 (والمادة. األساسىالمجانىالتعليم
جتماعيةالاالصحية، والخدمات، والرعايةالغذاء، والكساء، والمسكن "تضمنبحيث

، أوالعملعنالعجز، أوالمرضالبطالة، أوحالةفىضمانفىالضرورية، والحق
...".الحياةمستلزماتنقصالشيخوخة، أو، أوالترمل

عطاءأكبرتمثلأنهانجدمعًا، فسوفالوثيقةأقرتهاالتىوالحقوقالموادهذهأخذناوإذا
بمثابةإعتبرتولذلك. بعدومنقبلمنطرحهاإلنسانية، تموكرامةاإلنسانلحقوق

.تقريبًااللغاتكلإلىاإلعالنترجمة)، وتمتMagna Carta" (للبشريةاألعظمالعهد"
فىعلقتواحدةلوحةشكلعلىطباعتهالسهلمنجعلالذىبالقدرموجزًاوكان

:التاليةاألعمالإلىاإلنسانلحقوقالعالمىباإلعالنالخاصةالفقراتتدين92
Lauren, op. cit., chap. 1; M. Glen Johnson and Janusz Symonides, The Universal Declaration
of Human Rights: A History of Its Creation and Implementation, 1948 – 1998 (UNESCO
Paris, 1998), pp. Human Rights: Origins, Drafting and Intent (Philadelphia 1999), Passim.

متساويةكانتالقديمة، ولماالرومانيةباألعمدةشبهتأقسامأربعةعلىيقوماإلعالنأنإلىيعود" كاسانإيوان "تعبير93
فقد) األقوالأرجحعلى (النهائيةالصياغةصاحبكاسانكان، ولماكاإليوانفهى، البعضببعضهاومتصلةالطولفى

.إليهنسبت
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العامةالجمعيةوموافقةطباعتهاوجاءت. المعمورةأرجاءجميعفىوالمكتباتالمدارس
اإلعالنأنشكالعصر، والبطلة) اللجنةرئيس (روزفلتإليانورمنلتجعلعليها

.العالمتاريخفىسياسيةوثيقةأعظميعداإلنسانلحقوقالعالمى

للمشاركةالوفودبينوالمساوماتللمفاوضاتاألرشيفيةالوثائققراءةالمفيد، منولكن
التىواإلنتقاداتأبدوها، التىمغلقة، والتحفظاتأبوابوراءدارتالتىاللجنة، فى

العالمىالنظامبتهديد، وأحستالتصويتعنإمتنعتالتىللدولالممثلةالوفودمنجاءت
الخاضعةالبالدمنجاءتالتىالعديدةاإللتماساتتحويلتموقد. 94لمصالحهاالجديد

إليانوركانتولما. تمامًاتجاهلهاالذىجتماعىالواقتصادىالاالمجلسإلىلالستعمار
بوادىدعوةأنمنحذرتبلدها، فقدفىهجوممنلهتتعرضقدماتخشىروزفلت

Du Boisقدالمواطنينمنبغيرهمالمساواةفىالمتحدةالوالياتفىالزنوجحقوقإلى ،
التىفرنسابينهاومن – المستعمراتصاحبةالدولوطالبت. المؤتمرتدميرإلىتؤدى

بتخفيفأستراليامثلاألصليينالبالدأهلمنأقلياتبهاالتىوالبالد– اللجنةاستضافت
جتماعية،الابالعدالةالمتعلقةالموادمناألمريكانالمحافظونواستاء. الصياغةنبرات

الحقوقمنالعالمفىمكانكلفىالماليةمسئولووتعجب. خفيًاشيوعيًاكاسانوإعتبروا
الكاملة، والمساواةالةعداللتحقيقماليةأعباءمنعليهايترتبلمااإلعالنأقرهاالتى
.األجور، والتعويضاتفى

االجتماعمفاجئة، وبعدتكنلمبصورةالباردةالحربحلبةعلىالمواجهةجاءتثم
العالمأنأعلنالذى) 1947مارس" (ترومانمبدأ "األمريكىالرئيسأعلنللجنةاألول
الحربهذهفىالسوفييتىاإلتحادنغمساو. والحريةالشموليةبينإختيارًايواجهاآلن

يتضمنأنطالبأمريكا، بلفىالداخليةالعنصريةعلىبالهجوميكتفالدعائية، فلم
منالغربيينمقاومةلقىما، وهواإلعدامعقوبةإلغاءاإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالن

اإلتحادمتنعا، والكهربائىالكرسىأوالشنقأوبالرصاصاإلعدامأحكامتنفيذدعاة
قتصاديةالاالحقوقيؤيدلماإلعالنأنبحجةالتصويتعن– األمرنهايةفى – السوفييتى

الخاصةالمادةإلىالسعوديةترتحولم. الفاشيةيدنلمكما (!) كافيًاتأييدًاجتماعيةالوا
:فىجيداًمغطاةاألبوابخلفدارتالتىوالتحفظاتوالمساوماتالمفاوضات94

Morsink, op. cit., Passim; Lauren, op. cit., chap. 7.
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بينهامنأسبابلعدةاإلعالنعلىأفريقياجنوبعترضتاالدينية، كماالعقيدةبحرية
ولم. apartheidالعنصريةالتفرقةسياسةعتمادابدأتأنهاوخاصة" الحكمفىالمشاركة"

البحروآسيا، وحوضأفريقيافىالمستعمراتشعوبمنالماليينمئاتباستطاعةيكن
تعلنالتىالوحيدةالوثيقةعلىللتصويتفرصةتجد، أناألقاليممن، وغيرهاالكاريبى

.الطبيعيةحقوقهمإقرار

األمامإلىواسعةخطوةكانهل: اإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالننقيمكيف.. ترى
منالكثير؟ ذهبتاإلخالصمنمجردةتوافقيةوثيقةكانالبشرية، أمإلىبالنسبة

أنالحكوماتحقمن" مبادئإعالن "مجرداإلعالنعتباراإلىالزمانذلكحكومات
فىتمقدعليهالموافقةقراركان، طالماذلكعدامالها، وتهملمناسبًاتراهمامنهتأخذ

وزارةأنشكوال. األعضاءللدولملزمًايعد، فالاألمنمجلسفىوليسالعامةالجمعية
لحقوقالعالمىاإلعالنيتضمنأنمناألمريكىالوفدحذرتاألمريكيةالخارجية
أن– أيضًا – شكالتنفيذية، والالقواعدوضعأوبالتطبيقتتعلقصياغةأىاإلنسان
فى "إنسانكلحقإعالنبينأخرى، شتانبعبارة. ذلكعلىحرصتالحكوماتمعظم

التىالتنفيذيةالقواعدوضععلىالحكوماتالعادلة"، وإجبارالتعويضاتعلىالحصول
"المجتمعفىمؤسسةوكلفردكل "أنعلىاإلعالنديباجةنصتوبينما. بذلكتلزمها

فىعليهاالمنصوصوالحرياتلحقوقلاإلحترامتحقيقأجلمنيناضلأنيجب
علىأمورمنعليهشتملابماالمتحدةاألممميثاقعنيختلفاإلعالنذلك، فإناإلعالن
.بهااإللتزاماألعضاءالدول

تامًا،تنصًالمنهالتنصليجبالالبشريةقصةفىاألمامإلىخطوةكاناإلعالنأنغير
–البرلمانات – والدوليةالوطنيةاإلتحادات (واألفرادالمجموعاتمنالكبيرةاألعدادألن

والعلماءالكتاب – النسائيةالحركات– العمالنقابات – اإلنسانحقوقناشطى
يروا، لمذلكأجلمنوناضلواالوثيقةهذهصدورإلىتطلعواالذينأولئك) والمفكرين

الطوائفتمثلالتىالضغطجماعاتوشعرت. بدايتهاالقصة، بلخاتمةصدورهافى
العالميةالحربوفظائعالكبيرالعالمىالكسادلمآسىتعرضتالتىوالعرقيةالدينية

علىأولىخطوةفيهلحركتها، ورأتالدافعةبالقوةزودهاقداإلعالنصدورالثانية، أن
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العالميةاإلنسانحقوقتحويلأجلمنوالتآزرالتكاتفإلىعليهالمضىيحتاجطريق
.ملموسةحقيقةإلى

ذلكيقتصر، والعليهاإلهتماميركزموضوعلديهأصبحعالمالا، أنذلكإلىأضف
تتعدىالتىالبالدفىالمعارضةصحفإلىيمتد، بلالغربفىالليبراليةالصحافةعلى
إلىأقوالهابتحويلالحكومةلتزامامدىلقياسمعاييرهناوأصبحت. اإلنسانحقوقعلى
أخذتحكوماتوأخيرًا، هناك. بالسلبيةيتسموماإيجابىهومابين، والتمييزأفعال

لمعالجةخاصةوإداراتوكاالتالجد، وأقامتمأخذاإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالن
بالرفاهالمهتمةالليبراليةالدولمعظمعلىذلكوينسحب (اإلنسانبحقوقالخاصةالقضايا

إلرتباطاألمر، ونظرًابدايةفىقليًالالدولتلكعددوكان). الشمالفىجتماعىالا
أنالتصريحلبثالمعنية، "وماالدولأعدادتتزايدبدأتالدولىالمدنىبالمجتمعاإلعالن

عناإلعالنصدوركانولما. Laurenلورينقولحدبسرعة"، علىالحياةفيهدبت
علىاألمرقتصراإذ (رافضةأصواتهناكتكونأندونكبيرةبأغلبيةالعامةالجمعية
ملزمًامحددًاأصبح– "GaerوجايرFarerفيراررأىفى – فإنه) التصويتعناإلمتناع
95.حالأىعلىبهابأسالبدايةالدولة"، وتلكلسلوك

اإلنسانحقوقسجلنجد؟ هنااإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالنمعالتعاملتم، كيفولكن
فىالوراثىالضعف، برزالمؤسسىالصعيدفعلى. أحيانًاالخلط، واإلحباطعليهيغلب
التابعة" اإلنسانحقوقلجنة "هىالمركزيةاإلدارةكانت. الفورعلىالمتحدةاألممنظام

يزدلم، وبذلكجتماعىالواقتصادىالاللمجلسوبالتالى، جتماعىالواقتصادىالاللمجلس
أولإلحصاءالمتحدةاألمملجنةمثلاألخرىاللجانمنغيرهاعلىالقانونىمركزها

إنشاءوجاء. القراراتتصدرالوالمشورة، ولكنهاالتقاريرتقدمفهى، المخدراتلجنة
،اإلنسانحقوقلجنةإختصاصمنجانبًاليقتطع" المرأةألوضاعالمتحدةاألمملجنة"

زواجلسناألدنىالدولية، والحد، والجرائمبالجنسبالتجارةالخاصةاللجانوإقتطعت
منالعديدأصدرتالمتحدةاألممإنالقوليمكن. اإلختصاصدائرةمنآخرجانبًاالبنات

95Lauren, Evolution of International Human Rights, p. 239; J. Farer and Felice Gaer, "The
UN and Human Rights: At the End of the Beginning", in Roberts and Kingsbury (eds.),

United Nations, Divided World, p. 248.
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فالسنوات. اإلنسانحقوقمجالفىالمختلفةالجديدةالمؤسسات، وأقامتالقرارات
أوضاعإتفاقية: األخرىتلواإلعالناتصدورتتابعشهدتاألولىعشرةالخمس

للحدودالسياسية)، والقواعد1952 (للمرأةالسياسيةالحقوقوإتفاقية)، 1951 (الالجئين
العنصرىالتمييزأشكالكلإلنهاءالدولىواإلتفاق)، 1955 (السجناءلمعاملةالدنيا

)1965.(

األعضاء،الدولتوقعهماميثاقينبإصدارالخاصالقراربهجاءالكبيرالتغيرأنغير
جتماعيةالواقتصاديةالاالحقوقعنوالسياسية، وثانيهماالمدنيةالحقوقعنأولهما

لحقوقالعالمىاإلعالنفىكاسانصنعهالذىالتوازندعائمتقويضثموالثقافية، ومن
96.اإلنسان

منوليس. 1966عامإالالميثاقينتبنىيتم، فلمالجدلمنالكثيرمنذلكتنفيذيخلولم
حول1948 – 1946فىأثيرمماقريبًاكانالميثاقينحولجدلمنأثيرماأنالغريب
خطأإلىواحدميثاقإصداردعاةذهبفقد. اإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالنطبيعة

جتماعيةالواقتصاديةالاالحرياتمنوغيرهاالسياسيةالحرياتبينالفصلفىالتورط
إسميةحقوقًاالحقوقتلكمنيجعلسوفاألخرىدوناألولىوجودوالثقافية، ألن
بتأمينوثيقًاإرتباطًاترتبطاإلنتخاباتفىالحرالتصويتعلىالقدرةمحصنة، وأن

والسياسيةالمدنيةالحقوقأنإلى، فذهبواالميثاقينبينالفصلدعاةأما. الكريمالعيش
تعرضهاحالةفىلهاالحمايةالقضاءيوفرأن، ويمكنالفصلتقبلالالتىوحدهاهى

تعبرإعالنيةطبيعةذاتوالثقافيةجتماعيةالواقتصاديةالاالحقوقالدولة، وأنلعدوان
أجلها،منالنضالوجهفىالعقباتمنالعديد، تقفالمثالىالمجتمعإلىالتطلععن

جتماعيةالواقتصاديةالاللحقوقالدولىالميثاق "أبرمعندماولذلك. ملحةتبدوالولكنها
رأت، ألنهاعليهوالتصديقالتوقيععناألعضاءالدولتتقاعس، لم1966عام" والثقافية

مجردهى، والغذاء، إنما، والمسكن، والتعليمجتماعىالاالضمانفىالحقعلىالنصأن
"التطلعات"هذهمعتتعاملأنالحكوماتحقمن، وإنالحكوماتتلزمال"تطلعات"

الحقوقلمواطنيهاتوفرأنعلىوالدنماركالسويدتعملفقد. تناسبهاالتىبالطريقة
:فىتنفيذهماآلياتومتابعةالميثاقينإصدارلقرارجيدملخصهناك96

United Nations and Human Rights 1945 – 1995, pp. 42 ff.
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المتحدةالوالياتاللحد، ولكنإلىالمهدمنالصحيةوالخدماتجتماعيةالواقتصاديةالا
الذىاإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالنعلىعتراضهااعدم، رغمذلكتفعلالالمحافظة

حتىذلكعلىالقدرةتمتلكالالعالمدولثلثىأنكما. والقانونيةالسياسيةالحقوقيغطى
حقوقدعماقدالميثاقينهذينإنقولهيمكنماأفضلولعل. فيهالرغبةلديهاكانتلو

كناولما. قبلذىمنوزنًاأثقلعامًاموضوعًااإلنسانحقوقأجندةمن، وجعالاإلنسان
نركز، سوفسابقفصلفىالمتحدةلألممجتماعيةالواقتصاديةالااألجنداتناقشناقد
عدمفىوالسياسية، والحقالمدنيةالحرياتلتحقيقالوئيدةالطويلةالمسيرةعلىهنا

أوالتعبيرحقمن، والحرمانالموطنعن، واإلبعادوالقتلوالتعذيبلإلعتقالالتعرض
جميعًاهذه. ثقافىأودينىأوعرقىأساسعلىللتمييزالتعرض، وعدمالتصويتحق

.السواءعلىوالحاضرالماضىفىاإلنسانلحقوقالدوليةلألجندةالفقرىالعمودتمثل
.المتواضعةوالنتائجالكبرىالتطلعاتبينالتمييزبدورهااألجندةهذهوتمثل

الرصدمجالأولهما: لصاحبهدعمًامنهماكلمثلمستويينعلىتقدمحدثوقد
مساحةوزيادةالحقوقبتلكالعامالوعىدائرةتوسيعالمستمرة، واآلخروالمراقبة
األجنداتعنقبلمنذكرناهماوالمراقبةالرصدقصةوتوازى. تجاههاالعامةالتطلعات

نظامعالمية، وإرساءمعاييرلوضعأداتينالميثاقانكانجتماعية، وقدالواقتصاديةالا
.بالميثاقينجاءتالتىبالمبادئاإللتزاممدىعلىوالتقارير، للوقوفالمعلوماتلجمع
خمسكلمرة" السجناءومعاملةالجريمةلمحاربةالمتحدةاألمممجلس "اجتماعوتقرر
الدولكلعلىوكان. المجالهذافى) تقاعسأو (تقدممنإحرازهتمفيماللنظرسنوات

تصلافيماللميثاقوفقًابإتخاذهاقامتالتىالخطواتعنتقاريرتقدمأناألعضاء
التقاريرهذهفحص"العتصرىالتمييزمنعلجنة "، وتتولىالعنصرىالتمييزبمكافحة

–1956عام – جتماعىالواقتصادىالاالمجلسوقرر. منهاالنتائجواستخالصوتصفيتها
لألممالعاماألمينإلىسنواتثالثكلتقريربإرسالاألعضاءالدولكلتقومأن

لحقوقالعالمىاإلعالنفىالواردةالمبادئتنفيذمجالفىإنجازهتممافيهالمتحدة، تبين
.نفسهالشئتفعلأنالمتحدةلألممالتابعةالمتخصصةالمؤسساتعلىكان، كمااإلنسان

األفرادتسخيرفيهايتمالتىالحاالتعنتقاريرتقدمأن" الدوليةالعملمنظمة "منوطلب
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شكاوىتلقىمراحلهابعضفىالعملآلياتوتضمنت. االسترقاقحاالتأوللعمل
.مسبوقغيرنحوفردية، على

الصفحاتفى (القراراتبتلكلحقتالتىاإلنتهاكاتتفاصيلعتبارالافىأخذناوإذا
األممفىرأوا، الذينالمحافظينمنالمتحدةاألممنقادإليهذهبماذلكيؤكدفقد) التالية

وظائفخلقفىبارعة، وأنهاالواقععنالبعيدةالحالمةالمثاليةلألفكارإطارًاالمتحدة
فىفاشلة، ولكنهانيويوركأوجينيففىالبيروقراطىجهازهافىكبيرةرواتبذات
منتعدالتقاريروإصدارالبياناتجمععمليةإنالقولالممكنمنأنغير. مهامهاأداء

التىالحكومات، وإحراجاإلنسانحقوقبقضاياالعالمإهتمامعلىلإلبقاءالسبلأفضل
حقوقألوضاعالمتحدةاألمموكاالتمراقبةأنذلكإلىأضف. الحقوقتلكتنتهك

القوية، والمؤسساتالحكوميةغيرالمنظماتعملمعتوازتأنلبثتمااإلنسان
،اإلنتهاكاتيراقبونالميدانفىعاملونجميعًالهاكانالتىالغوثالكنسية، ووكاالت

فىاليهودمعاملةتحسينأجلمنالغربفىالضغوطمارستالتىالجماعاتوكذلك
.الصينفىوالمسيحيينالسوفييتىاإلتحاد

بحقوق "اإلهتمامشيوعالستينياتفىصاحبهاإلنسانحقوقبإنتهاكاتالواسعالوعىهذا
الحملةأمريكا، وأضافتفىالمدنيةالحقوقحركةلذلكاألكبرالمحركوكان. 97"الفرد

فظائعبالتغيير، وزادتالمطالبةالضغوطإلىرصيدًاالمساواةفىالمرأةلحقوقالواسعة
عصرفىوالتمييزالسلطةوإحتكار، للعسفمكانهناكيعدفلم. الغليانمنفيتنامحرب
المبادئتراجعشهد، كماالسلطاتيتحدىجديدًاجيًال، وشهدالتعليمفىالتوسععرف

الليبراليينعلىالصعبمن، كانالسابقالفصلفىالحظناوكما. المحافظةاالجتماعية
التفرقةوجهفىيقفونالمتحدة، والالوالياتفىالمدنيةالحقوقأجلمنحملةيشنواأن

النوعيةالمساواةالشمالفىالنسويةالحركةعتبرتاو. أفريقياجنوبفىالعنصرية
هذهوصاحب. والرؤىاألبعادعالميةقضيةالقضيةهذهعالمية، وأصبحت" ضرورة"

،للمستعمراتالسريعةالتصفية، حركةالستينياتشهدتهاالتىالراديكاليةالحركات
منبالشكاوىحافلةأجندةمنمعهاجلبته، بماالثالثالعالمبالدمنالكثيرواستقالل

:، انظرالستينياتفىاإلحتجاجاتحركةوإتساعتنوعحول97
Suri, Power and Protest Global Revolution and the Rise of Détente.
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استمرارومع. العنصرىالتمييزاستمرارأو" الجديداالستعمار "كانتسواءالسائدةالنظم
العالم، بداالستينياتأواخروالجامعاتالكبرىالمدنشوارعفىاإلحتجاجمظاهرات

.الذاتيةبقدراتهااألمامإلىتندفعسوفاإلنسانحقوققضايا، وأنعقبعلىرأسًامقلوبًا

لحقوقخطيرةإنتهاكاتمنوالثمانينياتوالسبعينياتالستينياتشهدتهماأنغير
التىالالإنسانيةالجرائمباستثناءالعشرينالقرنشهدهماأبشعمن، كانتاإلنسان
علىالتركيزإلى– عندئذ – الغربيينالليبراليينهتماماإنصرفوقد. 98النازيةإرتكبتها

أفريقياجنوبوكان. العنصريةوالنظماليمينيةالشموليةالنظمبهاقامتالتىاإلنتهاكات
المستعمرات، وكذلكوغيرهمللسودالحقوقفىالمساواةحقوقإلنكارهدائمًامستهدفًا

هؤالءكانروديسيا، طالمافىاالستيطانى، والنظاموموزمبيقأنجوالفىالبرتغالية
مستمرمرنقدهناككانكما. األخرىالعرقيةللعناصرالبيضقهرإلىيرمزونجميعًا
أسبانيا،فىفرانكوللجنرالالمستمرالشمولى، والحكماليونانفىالعسكرلحكم

فىنجحتالتىالالتينيةأمريكافىالعسكرية، والنظمالبرتغالفىساالزاروأنطونيو
).براجواى – األرجنتين – ، (البرازيلالمحليينالنشطاءالصحفيين" إختفاء "تحقيق
فىالبريطانيةالعسكريةالقمعيةبالممارسات– أيضًا – اإلنسانحقوقمنظماتوضاقت
.كشميرفىالهنديةالعسكريةإرتكبتهاالتىالجرائم، أوUlsterألستر

االقتصاديةالتجربةمأساةأعقبآخر، فقدمكانفىوقعتاألخرىالفظائعأنغير
إلىأدتوالتى، الخمسينياتفىتونجماوتسىبهاقامالتى) األمامإلىواسعةخطوة(

منكلقلوبفىالرعبببثاألحمرالحرستقريبًا، قيامصينىمليونثالثينوفاة
القديمة، وماالفنيةواألعمالبالمعابدالدماربورجوازية، وألحقواأصولمنجاءوا

يجرؤونممنوغيرهموالمفكرينالمعلمينضدمظالممنوارسوحلفدولمارسته
، وبراغ1956عامبودابستفىاإلحتجاجاتالمدنية، وقمعالحرياتعنالتحدثعلى
ويالحظ. اإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالنمنتسخرجميعًااألعمالتلككانت. 1968عام
تلكعلىالضوءإلقاءفىبارزًادورًاتلعبلمالمتخصصةالمتحدةاألمموكاالتأن
:العقود، انظرتلكومآسىفظائعحولالمعلوماتمنللمزيد98

Eris Hobsbawn, Age of Extremes (London, 1994) pt. 2; Reynolds, One World Divisible,
chaps. 7 – 8, 10; Samantha Power, "A Problem From Hell": America and the Age of
Genocide, (New York, 2002).
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ذلكباستطاعتهمكانالدولية، وكيفالعفوبمنظمةعليها، مقارنةواإلحتجاجاإلنتهاكات
؟الكبرىالقوىتوافقعلىيعتمدذاتهووجودهم

الحمرالخميرملكبشاعة، عندمااألكثركانالسبعينياتفىكمبوديافىحدثماولعل
إختالفعلى – األبرياءالكمبوديينمنالماليينالبالد، وسيقفىاألمورزمام

مواطنألفعشرينمنيقربماوتعرض. حتفهملقواحيثالمدنخارج– أعمارهم
للتحقيقمركزإلىتحويلهاتمالتىالمدارسإحدىفىالموتحتىللتعذيبكمبودى
متحف "فىالمأساةهذهعلىشاهدةالضحاياأولئكجماجمزالتالحمر، وماللخمير
تم، فقدذلكشاهدواإذاالصدمةتصيبهماقدهتلرحتىأوستالينولعل". العرقىالتطهير

مننسبةأكبر "العرقىالتطهيرذلكمنيجعل، مماالسكانثمنعلىيزيدماقتل
يطلقأنمنعجبالعشرين"، فالالقرنفىواحدةبدولةلحقتاألرواحفىالخسائر
.99"القتلميادين: "إسمعليها

األممفىالعامةكمبوديا، فالجمعيةفىالمذابحمواجهةفىالكثيرعملباإلمكانيكنولم
منتصلهاالتىاإلنسانحقوقلجنةتقاريرعلىتصدقفقد. التدخلحقتملكالالمتحدة
"تقدم "منتحققعماالسنويةاإلحصاءات، وكذلكجتماعىالواقتصادىالاالمجلسخالل

الالصالحياتهذهللعنصرية، ولكنالمناهضالميثاقأوالعالمىاإلعالنتطبيقنحو
حقالمتحدةاألمممؤسساتمنأىإختصاصمنوليس. إلزامأوإبرامقوةتصاحبها

فعلالجمود، وكذلكمرحلةفىأدخلتهالباردةالحرب، ولكناألمنمجلسسوىالتدخل
لمإن (الحامىدورالصينولعبت. العضويةدائمةالخمسالدولبهتتمتعالذىالفيتو
كذلك. كمبوديافىسالمحفظمهمةهناكتكنلمالحمر، ولذلكللخمير) الراعىيكن
يتعلقفيماالداخليةبشئونهاتتعلققراراتأوتحقيقاتبإجراءتقبلالالصينكانت

محاولةقاومالذىالسوفييتىاإلتحادعلىذلكوينسحب. التبتفىالحرياتبإنتهاك
ضدبهاقامالتىالقمععمليات، أو1968عام" براغربيع "إلنتفاضةسحقهاألمنمجلس

بظاللتلقىالمتحدةاألمملميثاقالسابعالقسممنالثانيةالمادةكانت. الداخليةالمعارضة

:أيضاًانظر. Reynolds, op. cit., p. 361منواإلقتباسالكارثة، عنسينمائىلفيلماإلسم99
Ben Kiernan, The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia Under the Knme
Rouge, 1975 – 79, (New Haven, Conn., 1996).
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لهاحولالكلماتمجردإلىالعالمىاإلعالننصوصاألمور، فحولتهذهعلىكثيفة
قتصادىالاالدعمفرنساقدمت، فقدوحدهالملومالشيوعىالجانبيكنلم. قوةوال

التقدممنالخوفوبدافع. أفريقيابغربىالسابقةمستعمراتهافىللديكتاتورياتوالعسكرى
الالتينيةأمريكافىالشموليةللنظموالحمايةالمساعداتالمتحدةالواليات، قدمتالشيوعى
وعلى. بكينأوموسكوصوبيميلونجانبها، فالإلىتكسبهموآسيا، حتىوأفريقيا
يدعلىوالقتلوالتعذيبالسجنوالسلفادورشيلىفىوالراديكاليينالليبراليينمنالكثير

.األبيضالبيتبمباركةحظيتحكومات

اإلطالقعلىشيئًاتفعلال، أوالقليلإالتفعلأنتستطيعالالمتحدةاألممأنوالحق
تستطيعوال. بالتدخلقرارًااألمنمجلسيصدرلم، مااإلنتهاكاتتلكمثللمواجهة
الكبرى،الدولمنأىإلىاإلتهامبإصبعتشيرأنلهاالتابعةوالوكاالتالعامةاألمانة
عنهاصدرالذىالتقريرففى. اإلمكانبقدرسياسيةتظلأنأجلمنناضلتولذلك

قدمالذى" (1995 – 1945اإلنسانوحقوقالمتحدةاألمم: "بعنوانالخمسينعيدهابمناسبة
أنورغم. المسئوليةمنيدهاالمنظمةنفضت) غالىبطرسبطرسالعاماألمينله

المتعلقينالميثاقينإلىالتوصلقصة، ويروىالوثائقمنممتازةمجموعةيضمالتقرير
:عنوانحملالذىالسابعالفصلفىالتامالحيادجانبالمجلدإلتزم، اإلنسانبحقوق

 –1967اإلنسانحقوقعنبفييناالدولىالمؤتمرإلىالدوليينالميثاقينمن: النظامإدارة"
حقوقلجنة "بأنالقارئإقناعتم. تبريريةبيروقراطيةصياغةالفصلصيغ"، فقد1993

تحقيقية"، عملهااستعالمية "طبيعة– ببساطة – توفيقية"، لها "لجنةإالهىما" اإلنسان
باألموريتصلفيماالحكوماتمع" بناءحوار "فىتدخلوقد. التقاريرتلقىاألساسى
للسلفادورذكر، فالالنظامفيهااستخدمبلدأىذكرمنالتقريروخال. بالميثاقينالمتصلة

.كمبودياأوالتبتأو

أنشأتهاالتىاللجنة، وهىالتدخلصالحياتلهاالتىالوحيدةالمنظمةإلىبالنسبةوحتى
أوالمهينةالمعاملةأواإلنسانيةغيرالقسوةأعمالمنوغيرهالتعذيبمكافحة "إتفاقية

هذهالعضو"، حتىالبلدفىالقائمةاألوضاعفى "التحقيقحقاإلتفاقيةالعقاب"، وتخولها
تخولالضرورية، ولمالماليةالمواردإلىإفتقرتفيها، إذنفعالواهنةأصبحتاللجنة
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المراحلجميعفىتعالج "كلها، فالعمليةبشئاللمخالفةالدولةإلزامأوعقوباتفرضحق
ماأكثرولعل". تامةممارساتها، بسريةفحصيتمالتىالمعنويةالدولةوممثلىاللجنةبين

عامبإعتبارالعامةالجمعيةقرارإلىإشارتههوللسخريةإثارةالتقريرعليهإحتوى
اإلعالنصدورعلىعامًاعشرينمروربمناسبة" اإلنسانلحقوقالدولىالعام "1968

للشاهالسرىالبوليسكان، حيثطهرانفىالمناسبةبهذهمؤتمرعقد، معالعالمى
.اإلنسانلحقوقالعالمىاإلعالنعنهاينهىالتىاإلنتهاكاتكليرتكب

دورًاالتليفزيونلعباألبد، فقدإلىالكتمانطىإبقاؤهايمكنالالفظائعهذهمثلولكن
يوم "تغطية، أوجونسونإلدارةالحرجسببتدرجةإلىفيتنامحربتغطيةفىهامًا

وجهود. بكينفى"مننآتيان"ميدانفىالمظاهراتسحق، أوبلفاستفى" الدامىاألحد
عماالتقاريرجلبتالتىالصحفيةالتحقيقاتإنكارها، أويمكنالالدوليةالعفومنظمة
المتحدةاألمملجنةتلقتكما. العامالرأىإلىالعالمأنحاءمختلففىفظائعمنيجرى
أوعليهاالردالمعنيةالدولأهملتاألفراد، وسواءشكاوىمناآلالفاإلنسانلحقوق
معنيةومنظماتجديدةصحفوظهرت. للحرجعلنًاتتعرضسلبية، فإنهاردودًاقدمت

منوتركياواليونانوالبرتغالإسبانياتخلصتالسبعينياتمنتصفففى. اإلنسانبحقوق
كارترجيمىالرئيسإهتمالمتحدةالوالياتوفى. تقريبًاواحدوقتفى، الشمولىالحكم
أنلبثمادولية، ولكنحملةإلىوحولهامسبوقةغيربصورةاإلنسانحقوقبأجندة
، الذينكيركباتريكوجانأبرامزإليوتأمثالمنالمحافظينالجمهوريينتحفظاتواجه
وحدهاالسياسيةالحقوقعلىالتركيزاألمريكية"، بمعنىبالطريقة"القضيةمعالجةرأوا
الماركسية،األنظمةإلحراجأداةالحملةتلكوكانت. جتماعيةالواقتصاديةالاالحقوقدون
منوغيرهاموزمبيقأوالشعبيةالصينجمهوريةوارسو، أوحلفدولذلكفىسواء
فىالطاولةتحتتعالجمسألةاإلنسانحقوقتعدولم. الثالثالعالمفىاالشتراكيةالدول

قتصادالافىحدثالذىالتحولضوءعلىذلكحدوثمنالبدوكان. الدوليةالسياسة
ومن. االستعمارالجديدة، وتصفيةجتماعيةالا، واآللياتاإلتصاالت، وثورةالعالمى

.التغييرهذاقيادةعنعجزتالمتحدةاألمموكاالتأنالمؤسف



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

215www.RaoufAbbas.org

بعد1975أغسطسفىالنهائىهلسنكىقانونبصدوركبيرةدفعةكلهاالعمليةأخذتوقد
أوروبيةدولة33اإلتفاقعلىوقعت، وقدوالغربالشرقبينالمفاوضاتمنعامين

مؤتمر "إسمالعمليةعلىأطلقوقد. 100المتحدةوالوالياتألبانيا)، وكنداعداماالجميع(
نيكسونبينللوفاقالرئيسيةالسماتمن)، وكانCSCE ("أوروبافىوالتعاوناألمن

 –الدولىالعامالرأىأولىوقد. فيهاألساسىالدوركيسنجرهنرىلعبالذىوبريجنيف
بالحدودرسميًاإعترفالذىاألمنىبعدهكبيرًا، وخاصةإهتمامًاهلسنكىقانون– عندئذ

تبادلبوالغربية)، والشرقيةاأللمانيتينحدودفيهابما (أوروبافىالقائمةالسياسية
بحقوقالخاصةالموادولعل. ووارسواألطلنطىلحلفالعسكريةالمناوراتفىالمراقبين
المتبادلةبالمراقبةاإلتفاقسمحفقد. سماتهأبرزمنكانتاإلتفاقيةتلكفىاإلنسان
 –كانتإهتمامًا، فقدالموادتلكيعطلمبريجنيفأنويبدو. الجانبينعلىالتقاريروإعداد

الظروفولكن. بولندافى" حرة "إنتخاباتإجراءعلىيالتامؤتمرفىالنصمثل– عنده
بلغرادفىعقدتالتطبيقلمراجعةمؤتمراتهناكأوًال، كانت: أسبابلعدةاآلنتغيرت

يلعبالحساسالمتابعةعاملعادحيث) 1983 – 1980 (مدريد)، وفى1978 – 1977(
بمساعدةHuman Rights Watch" اإلنسانحقوقمرصد "وثانيًا، أقيم. جديدمندوره

العفومنظمةتأسيسمنذالميدانفىحكوميةغيرمنظمةأهمفورد، ليصبحمؤسسة
الخاصةالموادتنفيذبمراقبةالمرصدوإختص، الزمانمنبعقدينذلكقبلالدولية

المعارضينيدعلى77ميثاقصدرعاموخالل. هلسنكىإتفاقيةفىالسياسيةبالحقوق
قبل" براغربيع "قمعأنعلىالدليلليقيم– أمريكيةبمساعدة – هافلفاسالفمثلالتشيك

البولنديةجدانسكميناءعمال، أسسبقليلذلكوبعد. أكلهيؤتلمسنواتبتسعذلك
تحديًابذلكوالسياسية، وشكلتاالقتصاديةالحقوقأجلمنللنضال" التضامنحركة"

وجود، ومعهلسنكىإتفاقيةبعدقمعهاالسهلمنيكنلم، ولكنالشمولىللنظامواضحًا
.بولندىبابايرأسهاالتىالقويةالكاثوليكيةالكنيسة

الشموليةالنظمتداعت، فقداإلنسانحقوققصةفىمتميزًاالثمانينياتعقدوهكذا، كان
أفريقيا، كوريا،بالدأوروبا، بعضالجنوبية، وسطأمريكا: العالمأرجاءمنالكثيرفى

100Sellars, op. cit.; Lauren, Evolution of International Human Rights, chap. 8; Reynolds, Our
World Divisible.
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فىقائمةظلتالنظمتلكولكن). االقتصاديةبالحريةيتعلقفيمااألقلعلى (الصينحتى
إلىسبيلمنظمًا، والدوليًاطباعًاإتخذإنتشارهاأنإلىيرجعذلكلعل. أخرىدول

،الثمانينياتأوائلوفى. عليهااإلبقاءالمعنيةاألطرافحاولتلوبعضها، حتىاستثناء
عنسنوىتقريرنشر– الكونجرسمنبتوجيه – األمريكيةالخارجيةوزارةبدأت

وإحتوتطبعًا)، المتحدةالوالياتباستثناء (العالمبالدجميعفىاإلنسانحقوقأوضاع
مذابحتناستالشيوعية، ولكنهاالبالدفىتقعالتىلإلنتهاكاتفجعرضعلىالتقارير
ذاتالسياسةمتابعةتستطعلمريجانإدارةولكن. جواتيماالجيشيدعلىالحمرالهنود

فىإندماجهادونتحولالتىالحواجزبإزالةالسوفييتالقادةطالبت، فالوجهين
.الوسطىأمريكافىالطاغيةالمستبدةالحكوماتوتدعمتشجع، بينماالدولىالمجتمع

الآلسيا، حتىآخرألمريكا، ثم، مرصدًااإلنسانلحقوقالدولىالمرصدخصصعندئذ
،1977عامللسالمنوبلبجائزةالدوليةالعفومنظمةوفازت. المراقبةمنإقليمأىيفلت
روميروأوسكاراألسقفمقتلوجاء. بهايفوزمنكلإلىاألنظارتوجهجائزةوهى
منتخلصتالتىالالتينيةأمريكافىللكاثوليكصدمة، ليسببإحتفالىلقداسقيادتهأثناء
فى، الزمنعليهعفاالحكمأنظمةمنطرازًاتمثلالشموليةوأصبحت. اليمينيةالنظم

.السواءعلىوالغربالشرق

 –1989عامىشهدهاأحداثثالثةبالمتناقضاتالحافلالمشهدهذافىالنظرويلفت
آنتيانميدانفىللطلبةمظاهرةبسحقالصينحكومةأمرت1989يونيوففى: 1990

)، وقد1968 (براغأو) 1956 (بودابستفىحدثبماشبيهعمل، وهوكينيبمن
نظامأمامهنانحن. الصينطالبلهاتعرضالتىالقمعأعمالالعالمتليفزيوناتسجلت

، ضدالدباباتذلكفى، بماحسابدونالعنفاستخداميستطيعومتماسكقوىشيوعى
وفى. الميدانفىقتلواالذينباآلالفالطالبمنعليهمقبضمنلحق، وربمامواطنيه
برلينسورتحطيم1989العامشهدأخرى، فقدوجهةيتجهالمدكانأخرىمناطق
وتفكيكألمانياتوحيدالتالىالعامفىذلكالديمقراطية، ليعقبألمانياجمهوريةوإنهيار

الباردةالحربإنتهت، وبذلكنفسهالسوفييتىاإلتحادسقوطذلكوارسو، وتالحلف
فرضعلىقامتالتىالسوفييتيةالتجربةإنتهت. والقوقازرومانياعدا، فيمابسالم
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، كانميلآالفخمسةبعدعلى101 !"العشرينالقرنأقصربالقوة، "مااالجتماعىالتغيير
فىالحكمde klerkكالركدىتقلد، فقداألربعينياتميراثمنيتأرجحنظامهناك

العنصريةالتفرقةلنظامالممنهجالهدمعمليةبدأواحدعام، وبعد1989عامأفريقياجنوب
السبعينياتسجناءبالدهمفىالحكموتولى. السوداءاألغلبيةحكمإلىيقودسوفالذى
–بعدفيما – ليعلنبوشجورجالرئيسوجاء. هافلوفاسالفمانديال، نيلسونأمثالمن

حقوقنشطاءشعر، فقدشكذلكفىعندئذ، ماكذلكبداماجديدًا"، وهودوليًانظامًا"
.القليلعملسوىيتملمبأنهتسليمهممعبالغبطة، حتىالعالمفىاإلنسان

بضغط – قرارًاالعامةالجمعيةإتخذت1990ففى، عملهتمماكللتقييماألوانآنلقد
اللجانإنتهاءبمجرداإلنسانحقوقعندولىمؤتمربعقد– اإلنحيازعدمحركةمن

علىمبكرةفيينا، عالمةفى1993عامإاليعقدلمالمؤتمرولكن. عملهامنالتحضيرية
مقوماتكلللمؤتمرتوفرتذلكورغم. سهًالأمرًايكونلنإتفاقإلىالتوصلأن

مبادئإرساءمنالمشتركبالعملالبشرىالمجتمعإهتمامعنتعبيرًا، وجاءالنجاح
،الدولرؤساءمنثمانيةتقريبًا، بينهممشاركآالفعشرةفيينافىإجتمع. "عالمية
منآالفدولة، وثالثة171منوالخارجيةالعدل، ووزراءالحكوماترؤساءمنوتسعة
".العالمأنحاءجميعمنوإعالمىصحفى2500الحكومية، وحوالىغيرالمنظماتممثلى

، وحملأيامثالثةلمدةالحكوميةغيرالمنظماتمنتدىاجتماعالمؤتمرإنعقادسبقوقد
فييناإعالن "الرسمىالمؤتمرعنوصدر". للجميعاإلنسانحقوقكل "إسمالمنتدى

،المبادئمنمجموعةعلىتحتوىمطولةوثيقة)، وهوVDPA" (التنفيذىوالبرنامج
الذىبالتقدمسنواتخمسكلتقريرإصداردوريًا، معمراقبتهاتتمالتنفيذىللعملوخطة

لألممالعامةالمفوضية "بإقامةالتوصيةالمؤتمرعنصدرماأهمومن. إحرازهتم
لألممالعامةالجمعيةبموافقةالتوصيةحظيت)، وقدOHCHR" (اإلنسانلحقوقالمتحدة

.102شهورخمسةبعدالمتحدة

Hobsbawn, Age of Extrenmes: لكتابالفرعىالعنوانهو" القصيرالعشرينالقرن"101
:فىفيينامؤتمروصفانظر102

Clarence J. Dias, "The United Nations World Conference on Human Rights" in Schechter
(ed.), United Nations – Sponsored World Conference, P. 31.
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مناختأكيدالمؤتمروثائق، وعلىأيامتسعةمدىعلىدارتالتىالمناقشاتعلىوغلبت
النظرتمفقد. البعضببعضهااألشياءربطعلىيدلالباردة، مماالحرببعدماعصر

لضمانالسبيلبإعتبارهاالتنميةللتنمية، وإلىحيويًامكونًابإعتبارهااإلنسانحقوقإلى
الرعاية، وغياباالجتماعىالتغذية، واإلقصاءوسوءالفقروإعتبر. اإلنسانحقوق

مستوىإلىتصلالفعليةاإلنسانحقوقعلى، ووباًالاإلنسانكرامةعلىعدوانًاالصحية
بينفيماعقدقدالمؤتمركانولما. البيئةعلىالعدوانوكذلكقانونىمبرردوناإلعتقال
ذلككانفقدالتاليينالعامينفىوبكينالقاهرةومؤتمرى) بعامذلكقبل (ريومؤتمر
واالقتصاديةاالجتماعيةالحقوقبينوذهابًاجيئةالمناقشاتفىالبندولوتأرجح. متوقعًا

أصحابتأييدعلىذلكساعدوقد. تحديدًااألدقوالقانونيةالسياسيةالحقوقمقابلفى
.اإلنسانحقوقلمفهوماألوسعالنظرة

، فقدلحاصلتحصيًالجاءبأنهالشعوردونفيينامؤتمرمنالخروجيصعبكانولكن
حقوقلتحسينأبعدخطواتإتخاذإلىالتنمية"، ودعواحق "إعالنعلىالوفودوافقت
وأكدت. 1995عامالطفلحقوقإتفاقيةعلىبالتصديقالدولوطالبوا. العالمفىالمرأة
البالد)، ودعوالبعض (األصليينالسكانإلىالمنتميةوالعناصرالوطنيةالعناصرحقوق

بإنهاءوطالبوا. عليهوالحصولباللجوءالمطالبةفىالمهاجرة، والحقالعمالةرعايةإلى
نظرةكلهذلكإلىنظرناوإذا. بالقسوةالمتسمةالعاديةغيروالعقوباتالتمييزأشكالكل

بجميعالحكوميةغيرالمنظماتمطالبةمنالعالمتقربالقراراتتلكأننجدشاملة
.103البشرلجميعالحقوق

منالكثيرثمةالمتحدة، كاناألممعنتصدرالتىاإلعالناتمعالعادةجرتوكما
نجدهمامعيتبايننحوالوسط، علىبالحلولالتسليمفى، والترددوالغضبالمعارضة

حدة، وأكثروالغربالشرقبينحدةأقل– عندئذ – الخالفاتكانت. الورقعلىمكتوبًا
لنفوذتتحسبوالصينآسياشرقىجنوبحكوماتكانت. والجنوبالغرببين

المتحررةالبالد، وطالبتالسياسىالطابعذاتوللمؤسساتالحكوميةغيرالمنظمات
هناكوكانت. المرأةحقوقأجندةفىتشددًاأكثربمعاييرالناميةالدولبينمناجتماعيًا

103The United Nations and Human Rights 1945 – 1995, pp 448 – 69.
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علىهجومهناكوكان. المشروطةالتنمويةالدولة، والمعوناتسلطةتحدىتجاهحساسية
حولطويلةاتمناقشعالمية، وثارتمبادئإلىالغربيةالمبادئتحويلنحواإلتجاه

خارجيةوزراءوإلتقى. وسنغافورةماليزياعندالمفضلالمصطلحوهو" اآلسيويةالقيم"
فىاألخذضرورةعلىللنصمشتركةصياغةليضعواسنغافورةفى) ASEAN (منظمة

الخاصة"،الطبيعةذاتوالسياسيةقتصاديةالواجتماعيةالواالثقافيةالظروف "اإلعتبار
بالمساواةإتصلفيما) الغربية (الليبراليةللمعاييرالخضوعيقبلونالأنهمذلكويعنى

نقدألىالحساسيةشديدةالصينوكانت. الفردىالحياةالمرأة)، وأسلوبحقوق (النوعية
السياسةفىالهيمنةلنزعة "الشديداإلنتقادمواجهةفىعندهااإلنسانحقوقلسجليوجه

دعوةضرورةالحكوميةغيرالمنظماتبعضأثارتعندماحنقًاأكثرالدولية"، وأصبحت
دعاة، أنالقولنافلةومن. اإلقتراحرفضالمؤتمر، وتمأمامخطابإللقاءالماالداالى
وحدهم)، المطالبينالشمالمنجاءوامنوليس (أصولهمإختالفعلىاإلنسانحقوق
منبقوةناضلواالهنود، قدمناإلنسانحقوقعنوالمدافعيناألفارقةمناإلنسانبحقوق

بينالنسبيةباإلختالفاتالقائلةالفكرة، وقاوموابمطالبهمإقرارعلىالحصولأجل
.الثقافات

الدوللممثلىاجتماعًاكانفيينا، ومؤتمرالدولممثلىغيرمنكانواهؤالءمعظمولكن
الحكومية،غيرالمنظماتعلىصعبًاذلكوقعكانوقد. الدوليةالمنظمةفىاألعضاء

ريو،فىتحقيقهسبقماعلىذلكفىمعتمدينكبارآمالتحدوهمفييناإلىجاءوافقد
،اإلنسانحقوقثقافةنشرفىعالمهم)، ويأملونرأوه (جديدعالمىنظامفىثقةوكلهم
قدمتالحكوميةغيرالمنظماتأنورغم. ذلكمنتمكنهملمالغاضبةالحكوماتولكن
ممثلوفعلمما، أكثرالقراراتمشروعاتمنالجديدة، والعديداألفكارمنالكثير

كانولما. القراراتصياغةلجانوفىالمؤتمرفىتمثيلهمتقلص، فقدالحكومات
منظمةمديروصفالتوفيقية، فقدالدبلوماسيةالصياغاتعلىيحرصونممثلوالدول

علىاإلنسانلحقوقالدولىالمرصدمديربالعار"، وعلق "المؤتمرمحاضرالدوليةالعفو
وفى". قرنربعكلواحدةمرةإاليعقدالالمؤتمرأنسعيد "أنهبقولهحدثالذىهذا

اإلنسانحقوقرحلةحولالتفاؤلإلىيدعومابينمنأنساخرًاعلقمعاصرمقال
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إلىالتقدمفرصةإلعاقةالحكوماتبذلتهاالتىالجهود "المتحدةاألممفىومستقبلها
رعايالعقولكسبمناإلنسانحقوقفكرةحققتهبماإعترفواهذاوبسلوكهم... األمام
".الحكوماتتلك

وماعالمىهومابينصناعهاتأرجحفيينا، حيثلوثيقةالمضنيةالصياغةذلككليفسر
األولىبالفقرةجاءماإليهالوصولاستطاعواماأحسنالدولة، وكانسيادةسلطةمنهو

:الخامسالبندمن

عادلةبطريقةالعالمىالصعيدعلىاإلنسانحقوقالدولىالمجتمعيعالجأنيجب"
الوطنيةالخصوصياتتكونأنيجبوبينما. والتوكيدالمستوىحيثمنمتساوية

واجبمناإلعتبار، فإنموضعوالثقافيةوالدينيةالتاريخيةاألسسومختلفواإلقليمية
نظمهاعنالنظراألساسية، بغضوحرياتهاإلنسانحقوقكلوترقيةحمايةالدول

".والثقافيةواالقتصاديةالسياسية

هناك، ولكنببغيتهمظفرواقدالعالميةدعاةوكأنتبدوالفقرةهذهفىالنظرأمعناوإذا
كونفىتتمثلالتىالمتحدة)، األمممؤتمراتوبالتالى (العامةللجمعيةالمزمنةالمشكلة

األعضاءالدولتعلنلموما. مبادئإعالناتمجرديعدوثائقمنعنهايصدرما
عنتعبرتصريحاتسوىنجدمعينة، الأهدافعلىموافقتهاأومعينبمبدأإلتزامها

للمرأة،المحليةاألوضاعتغييرفىيرغبالكاليمنبلدًا– مثًال – الحسنة"، فنجدالنوايا"
تلكفىدائمًاترتابالتىالصينتفعلالمرأة، وكذلكحقوقوثيقةعلىتوقيعهيضع

اإلنسانحقوقخبراءأحد– Clarence Diasدياسكالرنسيالحظوكما. الوثائق
تأخذهاال "المرأةحقوقتخصالتىتلكمثلاإلعالناتفإن– فيينامؤتمرومستشارى

إلىالحقوقتلكتأكيدمجردمنالمتحدةاألممتتحركلمالجد، مامأخذالدولمنالكثير
.104"بهااألعضاءوإلتزامالمرأةحقوقمراقبةعلىللعملفعالةآليةإقامة

إطارفى، إمااإلنسانبحقوقخاصةإتفاقياتستصدرت، فقدمنصفتعليقوهو
مجموعةسوىعليهاويصدقاإلتفاقياتتلكيوقعلم، ولكنلهتاليةجاءتأوفييناإعالن

أيضاًوانظر.Dias, op., pp 31 – 36: منمأخوذةفيينابإعالنالخاصةاإلقتباساتجميع104
Farer and Gear, "The UN and Human Rights", p. 296; Lauren, op. cit., pp. 273 – 74.
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إتفاقيةتوقيععناإلمتناعفىاألمريكيةالمتحدةالواليات، واستمرتالدولمنمختارة
والثقافية،جتماعيةالواقتصاديةالاللحقوقالدوليةاإلتفاقيةعلىتوقعلم، كماالطفلحقوق
المتحدةلألممالدوليةالمؤتمراتأصبحتفقد. للمحافظينالسياسيةللضغوطنتيجةوذلك

ماكلمنوالدائمالتقليدىبإرتيابهمعرفواالذيناألمريكيةالسياسةلصناعإزعاجمصدر
مناطقفىعنهالتعبيرتمالذىالثقافىالتايمزوجود، معولكن. الوطنيةسلطتهممنيحد

فىالمتحدة، أمريكااألممعنالصادرةالدوليةاإلتفاقياتضدالتعنتذلكأخرى، وضع
الدولجانبمنللنقدموضوعًاأصبح، بلنفسهالشئتفعلالتىالنامية، الدولمقدمة
قمةوفى. الحرالحكومية)، واإلعالمغير (المدنىالمجتمعمنظماتذاتها، وحركةالنامية

العالمفىمنتجأكبربإعتبارهاالللتوبيخالمتحدةالوالياتريو، تعرضتفىاألرض
أى" (القذرة "الصناعةمنبالحدالجنوبلمطالبتها، بلفحسبللبيئةالملوثةللغازات
السجناءنسبةإلرتفاع– بعدفيما – للنقدالمتحدةالوالياتتعرضتوقد) !! للبيئةالملوثة

تأكيدفىتمثلتسيئةنتائجكلهلذلكوكان. اإلعدامعقوبةتطبيقفىلديها، واستمرارها
عنللتعبيرالناميةللدولالفرصةالمتحدة، وإعطاءلألمماألمريكانالمحافظينكراهية
تنفيذحريةلهمتتركالذىالوقتفىاإلنسانحقوقحولعظاتمنتلقاهلماضيقها

علىأيهما: يبررهمالهسؤاًالواجهنوهنا. الدوليةاإلتفاقاتإليهادعتالتىاإلصالحات
الدولة، أواإلتفاقياتببعضتلتزملمأنهاوأعلنتفيينابروتوكولوقعتالتىالدولة: خطأ
بها ؟اإللتزامفىالنيةأوالرغبةلديهاتكونأندونالدوليةاإلتفاقياتعلىصدقتالتى

؟ ولنبدأاإلنسانحقوقميدانفىذاتهاالمتحدةاألممحققتهتقدمأىرصدنستطيعوأين
أنيجبأنهيعتقدأنهغالىبطرسبطرسالجديدالعاماألمينأعلنالمنظمة، فقدبقيادة

الحفاظبمشاكلاإلهتماميعادلبإهتمامالمستدامةوالتنميةاإلنسانحقوقأجنداتتحظى
أجندة"للسالم"، وأجندة "الصددهذافىالوثائقمنعددًابالقوة، وقدموفرضهالسالمعلى

وكاالتقيامذلكعلىترتب". الديمقراطىللتحولبأجندة) "1996عام (للتنمية"، وختمها
لذلكنموذجوأبرز (فييناقراراتبرامجهمبتضمينالعامةلألمانةالخاضعةالمتحدةاألمم

)UNICEF (للطفولةالدوليةالمنظمةوحظيت). UNDP (للتنميةالمتحدةاألممبرنامج
أهميةإبرازإلىذلكويعود. والوكاالتالمرأةلبرامجنفسهالشئكبيرة، وحدثبدفعة
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المواردلزيادةسبلعنللبحثالعاماألمينطالبالمؤتمرناحية، وألنمنالبرامجهذه
التىاألمورقائمةرأسعلىاإلنسانحقوقوأصبحت. أخرىناحيةلها، منالمخصصة

اإلقراضمؤسساتأعلنتالتسعينياتمنتصفوعند. منهاللتحققالدولىالبنكيسعى
علىالفساد، للحصولوتمارساإلنسانحقوقتنتهكالتىالدولطلباتأنالرئيسية
ترفضهاأوفييناإتفاقياتتتجاهلأنالحكوماتتستطيعفقد. اإلهتمامتلقى، لنقروض

.ذلكتستطيعالالدوليةالمنظماتصراحة، ولكن

اإلنسانحقوقإنتهاكاتحولالمعلوماتوجمعالتقاريرإعدادعملياتفييناثانيًا، دعمت
منهلنسكىبعدإتخذبماهناشبيهللمتابعة، وهوأساسيًاجانبًابإعتبارهكبيرًادعمًا

الزمنىللضغطعامًالالمؤتمرأوجدوقد. 105عالمىطابعذاتكونهارغمإجراءات
قتصادىالاالمجلسوفى (سنواتخمسكلاألعضاءالدولبلقاءقضىعندما

الدولىاإلعالنبمبادئإلتزامهامدىلمراجعة) 1998عامالعامةوالجمعيةجتماعىالوا
علىالتصديقعلىوحكوماتهاالدولبحثفيينامؤتمريكتفولم. فييناوبروتوكوالت

المحكمةإقامةفىقدمًاوالمضىبها، واإللتزام، اإلنسانبحقوقالخاصةاإلتفاقياتجميع
سنواتخمسخاللاإلنسانحقوقحقلفىموظفيهاوتدريبالدولية، وتعليمالجنائية
،جينيففىاإلنسانحقوقمركزوخاصة –المتحدةاألمممؤسساتمنطلبت، بلفحسب
وإقترح. الحقوقتلكبتطبيقالخاصةوالمؤشراتالمعاييروضع– اإلنسانحقوقولجنة

منالوكالةيخصمالتناولمكتببتخصيصالمتحدةلألممتابعةوكالةكلتقومأن
التداخلمشكلةمعالجةمعالعملجماعاتتنظيميتموأن. اإلنسانلحقوقالعالميةاألجندة

"ممثل "أو" مقرر "تعيينعادةوقدمت. دقيقًاتحديدًاوكالةكلدوربتحديداإلختصاصفى
الدينية، أو (اإلنسانحقوقإنتهاكإدعاءاتحولتحقيقما، وإجراءبلدلزيارةخاص
يتعلقفيمابالفعلقائمةكانتالتىالعادةالمعارضين)، تلكإختفاء، أوالعرقىالتمييز

فيينامؤتمرلقراراتحافزًاأفريقيا، قدمت، وجنوببميانمار، والسلفادور، وأفغانستان
يزودأنالعاماألمينعلىوأخيرًا، كان. اآلليةتلكاستخدامتكثيفإلىدعتالتى

.الصددهذافىإنجازهتمبمادوريةبتقاريرالعامةالجمعية
من1993طبعةراجعوكذلكDias, op. cit., Passim:- ومتابعتها، انظراإلجراءاتتفاصيلحول105

A Global Agenda: Issues Before the 48th General Assembly of the United Nations (New
York, 1993) pt. v. "Human Rights and social Issues, written by Charles Norchi, p. 213 ff.
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عالمستوىعلىمسئولوجوديعنىكاناإلنسانلحقوقالعلياالمفوضيةثالثًا، إقامة
الدوريةالتقاريروكتابةالمعلوماتجمعمكتبه، يتولىاإلنسانحقوقبأجندةيختص
أنالواضحومن. فيينامؤتمرمنذعملهتمعماسنواتخمسكلالشاملالتقريروإعداد

هذهفيهاتولتالتىالدورةفى، ولكنالسامىالمفوضونزاهةمقدرةعلىإعتمدشئكل
فقد. قيامخيربأعبائهاالمفوضيةقامت) أليرلنداالسابقالرئيس (روبنسونمارىالمهمة

مننيويوركمدينةفىللمفوضيةالرئيسىالمقروجود، وكانجينيفمكتبتحريكتم
مدىرصدمهاموحولت. العملميدانتوسعمعاألمامإلىدفعةالتنسيقيعطىأنشأنه

، واإلعداداإلنسانحقوقإنتهاكاتحولالمعلومات، وجمعلإلتفاقياتالدوليةاالستجابة
حيوىمركزإلىالمفوضيةالمهامتلك، حولتسنواتالخمسبعدمافيينالمؤتمر
العاملينمعنوياتمن، فرفعتوالملهمالمشجعدورروبنسونمارىلعبتوقد. للنشاط

رسالةقدمتالحكومية، وبذلكغيرالمنظماتمجتمععندبالقبولمعها، وحظيت
.واضحة

مواجهة) معهاوتعاونوامعهمعملتومن (الجديدةالوكالةهذهتستطعلملألسفولكن
مهمة) OHCHR (اإلنسانلحقوقالعلياالمفوضيةإلىأسندتفقد. بشاعةاإلنتهاكاتأكثر

، وفىاإلنسانلحقوقالتامالتطبيقسبيلفىالتحدياتومواجهةالراهنةالعقباتإزالة"
التىالسنواتولكن". العالمأنحاءمختلففىالحقوقلتلكالدائمةلإلنتهاكاتحدوضع
وإنتهاكاتالعرقىالتطهيرحاالتأبشع، شهدتأعقابهوفىفيينامؤتمرحولوقعت
فىاليوغوسالفىاإلتحادتمزقفقد. العشرينالقرنمنالثانىالنصففىاإلنسانحقوق

العملنيرانبذلك، لتشتعلاالستقاللوكرواتياسلوفينيامنكلبإعالن1991عام
مريعًا،األبعادثالثىالدماءسفككان. األهليةالحربنيرانوتأججالصربىالعسكرى

منالمالييننزوحإلىاإلثنىالتعايشإنهياروأدى. األكبرالنصيبالمسلمونمنهتحمل
مئاتبضعبعدعلىكلهذلكحدثأخرى، وقدإلىقريةمنالفظائعوتضاعفت. ديارهم
الحروبمنتخلصتقدأنهاشعوبهاإعتقدتالتىالقارةفيينا، وفىشرقىجنوبىاألميال

.األذهانفىماثلةذكرياتهامازالتالتىالعرقيةوالتصفية
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حقًا،. أفريقيافىالكثيرينببالتخطرالالتىاألمورمنالسالمدوامإفتراضكان
منالكثيرفىاإلنسانحقوقفىتقدمصاحبهامدهشةديمقراطيةتحوالتالقارةشهدت

1989ينايرفىهناككانت "المتابعينأحديذكروكما. قصيرزمنىمدىفىالبالد، 

وصفهايمكناألفريقيةالكبرىالصحراءوراءفيماتقعدولة47بينمندولخمس
بوتسوانا، وجامبيا،: هى) الكرمبالغةمعاييراستخداممع (تعدديةحزبيةنظمذاتبأنها

الدولمنالفئةهذهأصبحت1994العامنهايةوعند. وزمبابوى، ، والسنغالوموريشيوس
أوروباشرقىفىحدثمانحوعلىالديمقراطيةنحوكبيرًاتحوًالذلككان". دولة38

البالدبعضاستطاعت، بينماولكن. 106الوسطى، وأمريكاالسابقالسوفييتىواإلتحاد
البعض، عانىاإلقتراعصناديقطريقعنالفاسدةالحكوماتمنالتخلصاألفريقية

سالحًاأعطتوبذلكاإلنسانبحقوقتعترفالالتىالدكتاتورياتحكمتحتاآلخر
بإلقاءشبيهألفريقياالمساعداتإعطاءأنيرون، الذينالشمالفىللمحافظينماضيًا

).المجارى (الصحيةالمصارففىاألموال

تقارنالالواحدالحزبوحكوماتالدكتاتورياتيدعلىاإلنسانحقوقإنتهاكاتأنغير
فىإريتريادخلتاإلفريقىالقرنففى. األخرىاألفريقيةبالبالدلحقتالتىبالكوارث

القتلىمنضحاياالصراعهذاعنإثيوبيا، ونتجمعذلكبعدثمجيبوتىمعحدودصراع
النظام، شنالسودانوفى. فيينامؤتمرأدانهاالتىالفظائعمنذلكوغيروالالجئين
ولم. 107الجنوبفىوالوثنيةالمسيحيةالقبائلضدإبادةحربالشمالفىالحاكماإلسالمى

عليها، علىالضوءيسلطلمالغربىاإلعالمألنمحدودًاإهتمامًاإالالصراعاتتلكتنل
كان، فقدالتسعينياتأوائلالصومالفىاألهليةللحروبأوالهالذىاإلهتمامعكس

ضحايامناآلالفمئاتمناظرمساءكليعرضهناكحاضرًااألمريكىالتليفزيون
على –األمريكيةاإلدارةدعاممامواطنهممنفرواالذينواألطفالالمجاعة، والنساء

إقرارعملياتإطارفىأفريقياإلىاألمريكيةالقواتإرسالإلى– وكلينتونبوشعهد

:منمأخوذةأفريقيافىالديمقراطىالتحولحولاإلحصائيات106
)Reynolds, op. cit,. p 601 pp. 621 – 24 (البلقانفىللصراعوافياًملخصاًنفسهالكاتبويقدم.

فىالسياسىالصراعآخر؟ فيصورضدطرفنظروجهةتبنىبالعاليةالقامةهذهلهمؤرخيقومأنغريباًأليس107
صورةإتخذوالذى، الجنوبفىالتنميةلمشروعاتبالخرطومالمركزيةالحكومةإهمالضدبالجنوببدأالذىالسودان
.وحدهالدينىالتعصبمبعثهاعرقيةتصفيةحملةأنهودولية، علىإقليميةقوىتأجيجهفىساهمتالذىالمسلحالعصيان

).المترجم(
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ضربةتوجيهإلى– الثالثالفصلفىأشرنامانحوعلى –المهمةهذهفشلوأدى. السالم
إلىالمتحدةالواليات، ودفعتالسالمإلقراراإلنسانيةبالمهامتتعلقفكرةلكلشديدة

كانتحيثوبوروندىرواندافىالسالمحفظلقوةاألمنمجلستفويضعلىاإلعتراض
.كمبوديافىبلغتماالحجمحيثمنالمذابحفيهاكبرى، بلغتمأساةاألفقفىتلوح

والصومالوسربرتشياكوسوفوفىالجماعيةوالمذابحالفظائعتلكوقوعأنشكوال
حولالمؤتمرفىيدورالجدلكان. مفزعةمصادفةكانفيينامؤتمرأعقابفىورواندا

الخطيرةاإلنتهاكاتمعظمولكن. الفرديةأوالدوليةالحقوقمواجهةفىالدولةسيادة
للدولتابعةفوضويةقواتأيدىعلىتمتالتسعينياتمنتصففىاإلنسانلحقوق

الصراعأطرافتبادلتمأهليةحربسياقفىتمتورواندا، أوالصربمثلاإلنفصالية
ليسبالدفىوالقبائل" الحروبأمراء "بهاقامالبوسنة، أوفىكمافيهاالفظائعإلرتكاب

إلى) كينيا (نيروبىمنعاليًااإلرهابيةالهجماتمدكان. الصومالفىكماحكوماتبها
لهايكنلمجماعاتالفظائعهذهإرتكبتأخرى، وبعبارة. وراءهاومااليمنجنوب
فيها،إنعقدالذىالمؤتمرمكانها، وموضوعيومًاتعرففيينا، ولممؤتمرفىوجود
نظامحالعندئذكانتكيف. المتحدةاألممنظمتهمؤتمرأىقبلمنتشهدلمولعلها
قامتطبيقها؟ فإذاأمرالحكوماتعلىركزتبصورةصنعالذىالدولىاإلنسانحقوق
إلىممثلبإرسال) OHCHR (اإلنسانلحقوقالدوليةالمفوضيةأوالعاماألمين

؟يتفاوضمنبوروندى، فمع

المفترضةذاتها، وقدرتهاالدولةطبيعةحولالهامةاألسئلةبعضإثارةفىذلكتسببلقد
بظاهرةمهمومًاالدولىالمجتمعكانالتسعينياتمنتصفوفى. مواطنيهاحمايةعلى

بعضوذهب. المتحدةلألممالمؤسسيناآلباءبخلديدرلمأمرالدول"، وهوإنهيار"
الدوليةالوصايةتحتتوضعأنإلىتحتاجالفاشلةالمجتمعاتتلكأنإلىالمعلقين
أفكارجديد، وهىمنتفعيلهيجبالذى) رسميًايلغلمالذى" (الوصايةمجلس "بمعرفة
الصعبمنكانولكن. وأفريقياآسيافىالخارجيةوزاراتمنللعديدإنزعاجًاسببت
الحكوميةغيرالمنظماتوراحت. التحدياتتواجهمازالتالوطنيةالدولةسلطةأنإنكار

إلىتدعو– فيينامؤتمرفىجانبًانحيتقدأنهاشعرتالتى – األخرىوالجماعات
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.1995عامالمتحدةلألممالخمسينىالعيدحلولمعوخاصةدوليةسلطةإلىالحاجة
القانونية، والحركاتغيرالمخدراتوكارتالتاإلثنية، العناصر، وقادةالحروبفأمراء

للمالالسريعالكوكبىوالنمو. ضعفهاعلىبالحفاظإالبالدولةإهتمامًاتبدىاإلرهابية، ال
معظمقوةتفوققوةذاتالوطنيةاإلنتماءاتمتعددةالمؤسساتمنيجعلوالتجارة
تايالندمثل – وموحدةقويةتبدوبالدأركانتقوضأنيمكنها، بحيثالعالمحكومات
أنإلىالخبراءبعضويذهب. الوطنيةبعمالتهاالضررإلحاقطريقعن – وماليزيا

.108الحدوثفىآخذودنياعليامؤسساتأيدىإلىالدولعنبعيدًا" السلطةترتيبإعادة"
حقيقةعلىللوقوفالسياسةعلمفىالجدلهذاتفاصيلفىالخوضإلىحاجةفىولسنا

لحقوقدولىنظامعلىبمكانالصعوبةمنفعًال، ويصبحضعفقدالحكوماتنفوذأن
.فعليًاتقدمًايحقق، أنالمعاهدات، وتحركهالدولحوليتمركزاإلنسان

فييناإعالنبأعباءمحملةوالعشرينالحادىالقرنإلىالمتحدةاألمموكاالتودخلت
اإلنسانلحقوقالدوليةوالمفوضيةعنهالصادرةالدوليةواإلتفاقاتاإلنسانلحقوق

)OHCHRإلىوتقفز. الوسطىوأفريقياالبوسنةأحداثمنتعانىمازالت)، ولكنها
اإلتجاهدعاةبينالجدليشعلهاالتى" الخلفإلىوخطوةاألمامإلىخطوتان "نظرةالذهن
المنظمةقدراتفىومنتقديها، فالمرتابونالمتحدةاألمم، أنصارواإلنعزاليينالدولى
الكثيرونوهناك. والكوارثالفشلنقاطإلىصالحيتها، يشيرونفىوالمشككونالدولية

أعمالاألمريكية، وأنالحرياتيهددماالمتحدةاألممأهداففىيرونالذينأمريكافى
نقيضوعلى. ترددبعدالمتحدةالوالياتفيهاتشتركعندمافقطنجاحًاتلقىالسالمإقرار
رصيدإلىاإلشارةيفضلونلهاوالمؤيدينالمتحدةاألممعنالمدافعين، نجدذلك

نامبيبيا، إلىإلىالوسطىأمريكا، مناألعمالأداءالوئيد، وحسن، والتقدمالنجاحات
.ذاتهالجديداإلنسانحقوقنظام

108James Rosenau "The Relocation of Authority in Shrinking World", comparative politics
(April 1992), passim.
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الضفةفىتسوءاألحوالبدأتوالعشرينالحادىالقرنمطلع، فمعحقعلىكالهماكان
109)اللهوحزبحماسمثل (النضاليةالفلسطينيةالجماعاتغزة، وأخذتوقطاعالغربية

المستوطناتالعدوانية؛ هدمالسياسةذاتاإلسرائيليةالحكومةمعصداهاوتيرةمنتزيد
اإلعالنمعتمامًايتنافىما، وهوبالركابمكتظةحافلةفىاإلنتحاريةالهجماتوحوادث
أنالمفروضمنكانالذى1993أوسلوإتفاقذكرعن، فضًالاإلنسانلحقوقالعالمى
الحقوقالعربيةالدول) كلوليس (معظمرفضت. المقدسةاألرضإلىالسالميجلب

غيرالمظالمبإرتكابحسينصدامالعراقديكتاتوروأمر. للمرأةوالسياسيةاالجتماعية
مباءةإلىأفغانستانالمتعصبطالباننظامالشعبية، وحولواألغلبيةاألكرادضدالمعلنة

تحتيعيشونسوءًا، فالسكانأكثرالشماليةكوريانظاموكان. اإلنسانحقوقإلنتهاكات
قمعفىالصينواستمرت. الصحيةالجيد، والرعايةالطعاموندرةالدعايةوطأة

عدوانيةبهجماتمواطنوها، فردالشيشانفىالقمعسياسةموسكوومارست. المعارضين
استمرار، معللجميعأسوأأفريقيافىاإلنسانحقوقسجلوكان. موسكوفىبالقنابل
فىالمذابحأفريقيا، واستمراروشرقىغربىفىالواحدالحزبذاتالدكتاتوريةالنظم

.وروانداالسودانفىالعرقىلها، والتطهيرالمجاورةالبالدإلىإمتدتالتىالكونغو
لمنظمةالسنوىالتقريرأوالسنوىاألمريكيةالخارجيةوزارةتقريرنقرأأنويكفى
.110اليومعالمفىتحدثقدالفظائعتلكمثلأنلندركسابقةسنةأىعنالدوليةالعفو

فىapartheidالعنصرىالفصلنهايةجاءت، فقدالموتأوالفشليعنىالالتعثرولكن
لألقليةالتعرضبعدممانديالحكومةقرارصدورمعموحية، وخاصةأفريقياجنوب

منالقديمةالجراحتضميدعلىأفريقيا)، والعملشرقىفىحدثمانحوعلى (البيضاء
".والتوفيقالحقيقةعنالبحثلجنة "خالل

بإشراف – أفريقياجنوبفىاألولىالحقيقيةاإلنتخاباتبهاتمتالتىالسهولةكانتوقد
،التصويتفىحقهملممارسةأياملعدةالمصطفينالناخبينمنوالماليين– المتحدةاألمم

يالحظ، كمافلسطينفىوجوداللهلحزب، فليساأللوانبعمىالمؤلفإصابةالعربىالقارئفطنةعلىيخفىال109
الجرائمعنشيئاًيذكر، والالسالمتقدمإعاقةعنالفلسطينيينبمسئوليةيوحىعندماوالجالدالضحيةبينمساواته

).المترجم (الكتاببدايةمنذالصهيونىللكيانالمتحيزلموقفهإمتداد، وهوإسرائيلترتكبهاالتىالعنصرية
.نفسهالعامفىنيويوركفىنشرالذى2001للعامالدوليةالعفومنظمةتقريرمراجعةيمكن110

Amnesty. International Report 2001.
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الكوبيةالقواتغادرت. القارةشبهبالدبقيةفىإنساحتعاليةمدموجةبمثابةكانت
األممبإشرافاإلنتخاباتفيهاناميبيا، وأجريتواستقلت. المرتزقةالجندوإختفىأنجوال، 
ثمالوسطىأمريكافىاإلنسانحقوقعلىجارتالتىالحروبوتباطأت. المتحدة
لمدلجهودهتقديرًانوبلجائزةعلىOscar Ariasأرياسأوسكار، وحصلتالشت
الديمقراطىبالحكمكوستاريكاإنفردت. (جاراتهاإلىكوستاريكافىالديمقراطىالنموذج

الحكمعلىالستالوسطىأمريكادولجميع، حصلت1995، وفى1978عام
،كلهذلكفوقولعل. والبرازيلاألرجنتينفىالجنراالتحكموإنتهى. 111)الديمقراطى

والسوقالمفتوحالمجتمعبنظاماألخذإلىوالبلطيقأوروباشرقشعوبإندفاعيأتى
وبولنداالمجرفىوالفالسفةواإلعالميونفالمثقفون. اإلنسانحقوقوكافةالحرة

للمنظمينسمح، كماشئأىفىبالحديثاليوملهميسمحوأوكرانياالتشيكوجمهورية
كانروسيا، وإنعلىنفسهالشئويصدق. والشراءالبيعبحريةالبالدتلكفىالوطنيين

نيويوركمنتتخذالتىFreedom Houseالحريةبيتمحررويرصد. أقلحدودفىذلك
يالحظونأنهمالمدنية، رغموالحرياتالديمقراطيةتقدمعامكلفىلها، يرصدمقرًا
اإلنتهاكاتمنحاالتووجودالبالدتلكفىاإلنسانحقوقسجلفىتراجعوجودأيضًا
.الحقوقلتلك

إنهيارفإن. المتحدةاألممدورعنالنظر، بغضالحدوثواردكانذلكمنالكثيرولعل
السريع، والتقدمالسوقاقتصادإلىالصينوارسو، وتحولوحلفالسوفييتىاإلتحاد
تأخذالبالدمنالمزيدجعلفىجميعًا، ساهمتواألسواقاإلنتاجمجالفىللكوكبة
سيادةمجاالتفى، بلفحسب) البورصات (الماليةاألسواقمجالفىالغربية، البالنظم
علىالرقابةالعرقية، وتخفيفواألقلياتالمرأةحقوق، والشفافية، وتوسيعالقانون

لجهودها،نتاجًاجاءالتحولذلكأنالزعمتستطيعالالمتحدةاألممإنيقالوقد. اإلعالم
،السالمحفظمهامبعضبأنالقولالمنطقىمنإذ. فيهمبالغلألمورتبسيطذلكولكن

والرأىالسياسيينالقادةإقناعفىتأثيرهالهاالوطنية، كانالدوللبناءبذلتالتىوالجهود
.اإلنسانحقوقنظاموإقامةالديمقراطيةتجاهأوسعبتحركالقبولالخيرمنأنالعام

:، راجعالتسعينياتفىوغيرهاالوسطىأمريكافىالسياسىالتحولعلىللوقوف111
Reynolds, op. cit., chap. 16.
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 –وناميبياأفريقياجنوبفىالديمقراطىالنظامإلىالشمولىالنظاممنالتحولتموقد
المنظمةفيهبدتعمل، وهوالبلدينفىلإلنتخاباتالمتحدةاألممبمراقبة– أشرناكما

،اإلقتراعصناديقلحراسةغيرهاالشرعيةلهمن.. ترى. صورهاأحسنفىالدولية
بصورةاإلنسانحقوقتقدم؟ ويرتبطوالتوجسالريبةتسودهابالدفىاألصواتوإحصاء
، أوالدولىالمجتمعمنضخمةماليةموارديتطلبأمر، وهوالسالمحفظمعمتوازية

هذامنالثالثالفصلفىرأينامانحوالتحدى، علىهذابمواجهةبادرتالتىالدولمن
فىاإلنتخاباتعلىالزرقاءالخوذاتذوىمنألفًاعشرينمنأكثرأشرففقد. الكتاب

فىالسالمعلى) الناتو (األطلنطىشمالحلفقواتمنألفًاستونحافظكمبوديا، بينما
فيهافوضهاالتىالمهمةأسترالياوتحملت. المتحدةالوالياتمنربعهمالبوسنة، جاء

تيمورفىاإلنتخاباتوإجراءالنظامإلقرارالجنسياتمتعددةقوةلقيادةاألمنمجلس
المتحدةاألممتحالفقيادةأسندت، بينماسيراليونعمليةقيادةبريطانياالشرقية، وتولت

معينةنقطةعلىالضوءألقىكلهالمشهدهذا. المتحدةوالوالياتنيجيرياإلىليبيريافى
التىالدوليةالمؤتمراتعناإلعالناتصدوربمجردتتقدمالاإلنسانحقوقأنمؤداها
المدنىالمجتمعمؤسساتتنظمهاالتىالمظاهراتخاللمنأوالمتحدةاألممتنظمها

الدولحكوماتلدىالنيةتوفرذلكيصاحبأنيجبالحكومية، ولكنغيروالمنظمات
ولما. األشرارمنالعالم، وتخليصالهدفهذالتحقيقالالزمةالمواردلتقديمالرئيسية

تعريفهناكيكونأننتوقع، فالواأليديولوجياتبالثقافاتيرتبطاألشرارتحديدكان
.النهائىالقرارإتخاذعاتقهمعلىيقعالذيناألمنمجلسأعضاءعليهيتفقلذلكمحدد

كانإعتبارنا؟ هلفىنجاحاتمنالمتحدةاألممحققتهمانضعال، لماذاولكن
الشرقيةتيمورعلىقبضتهاإرخاءعلىاألندونيسيةالحكومةإقدامتصورباستطاعتنا

علىواإلشرافاإلقليمفىبالوجودستراليااقادتهاالتىالسالمحفظلقوةوالسماح
وراءهائلةدوليةضغوطهناكتكنلمالتعبير، ماحريةأمامالطريق، وفتحاإلنتخابات

المتحدة؟األممتدخلدونكمبوديامثلمضطرببلدفىممكنةالتسويةكانت؟ وهلذلك
الدولية؟ هذهالمنظمةتدخلدونموزمبيقأوناميبيافىسياسيةتسويةتصوريمكنوهل
.المتحدةلألممتحسبإنجازاتكلها
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الحادىالقرنمطلعففى، بالثباتتتسمالاإلنسانحقوقأجندةأنذلكإلىيضاف
الذينلألفراديعطىالذى" الحمايةحق "بفكرةأنانكوفىالعاماألميندفعوالعشرين

مبادئإلىعود، وهولهمالدولىالمجتمعحمايةاإلنسانية، حقحقوقهمحكوماتهمتنتهك
لحقوقالدوليةالمفوضيةوتصدر. اإلنسانلحقوقالعالمىواإلعالنروزفلتإليانور
لحقوقالدولىالمرصدتقارير، ولكنبإنتظامالدوريةتقاريرها) OHCHR (اإلنسان
والكاثوليكيةالكويكريةالكنائسحدة، وتعطىأكثر) Human Rights Watch (اإلنسان

تسجيلعنالدوليةالعفومنظمةتكف، والاإلنسانلحقوقاإلنتهاكاتتلكلتعميمثقًال
بحقوقالمساسدولةأىباستطاعةيعدلموالعشرينالحادىالقرنقدومومع. اإلنتهاكات

تسلمولم. المتاعبلهاوتسببالدوليةالمدنىالمجتمعمؤسساتتفضحهاأندوناإلنسان
بسببالعالميةالحكوميةغيرالمنظماتجانبمنمرًاإنتقادًاتواجهالتىأمريكاذلكمن
.المعاملةسوءمنباجرام، وسجنغريبوأبوجوانتاناموسجناءيلقاهما

حقوقفكرةإلىبالنسبةكبيرتقدمالسيئة، حدثوالممارساتاإلنتكاساتوهكذا، رغم
منسابقةفترةبأىالمنصرمة، مقارنةعامًاالستينمدىعلىوالدوليةالمحليةاإلنسان
مقارنةالسويدفىالمواطنبهايتمتعالتىالحقوقبينالفجوةولكن. العالمتاريخ

هناك، وأناآلنذلكنعرفجميعًاأنناهناالمهمولكن. واسعةمازالتمثًال، بالسودان
توصلبماالفصلهذاننهىأنالمناسبمنولعله. الفجوةهذهلتضييقتبذلدوليةجهودًا

اإلعالنصدورمنعامًاخمسينخالل: "الزمانمنعقدقبلنتائجمنلوريناألستاذإليه
اإلنسانبحقوقالخاصةاألفكارلتحويلحقيقيةثورةالعالم، شهداإلنسانلحقوقالعالمى

غيرعمًاليعدالسابقةالمستعمراتشعوبإلىالحقوقتلكوإمتدادواقعة، حقيقةإلى
منالحقوقملزمة، وحمايةوإتفاقياتإعالناتخاللالمعاييروضع، وكذلكمسبوق
تلكفىعليهاينصلمالتىاإلجراءاتمن، وغيرهااإلتفاقياتتطبيقآلياتخالل

خاللمنالحقوقبتلكواإلرتقاء، واإلعالمالتعليمخاللمنللحقوق، والترويجاإلتفاقيات
منالناسفيهايعانىالتىالميادينفىالفنيةوالمساعداتاالستشاريةالخدماتتقديم

112".اإلنتهاكات

112Lauren, Evolution of International Human Rights, p. 280.
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ومازالتمستمرةفاإلنتهاكاتبعد، غايتهاتبلغلمالثورةتلكأنإلىيفطنلورينولكن
الشر، والتحيز،قوىفمازالت، عليهخالفالأمروهو. متفاقمةباقية، والمشاكلالمقاومة
يسدلأن– 1948العاممنذ – منهاالكثيريستطيعالفعلها، ولكنتفعلالقديمةواإلحن
.حالأىعلىطيبةبدايةالسيئة، وتلكأعمالهعلىالستار

السابعالفصل
غيروالمنظماتوالحكوماتالديمقراطيةالعالمشعوبنحن

الحكومية
تاريخهاطوالالمتحدةاألممإليهتسعىماأهموالديمقراطيةالنيابىالتمثيلموضوعيعد
الحاضرفىالعالمتواجهالتىاإلشكالياتأكثرمنوهو. اليومحتى1945العاممنذ

العراكضوءوعلى. والتناقضاتواأللغازالتوتراتمنبالعديديرتبطه، ألنوالمستقبل
مناألخيرة، يصبحالعقودفى) األمنمجلسفىوخاصة (األعضاءالدولبيننشبالذى

،اإلرتيابوسيادتها، شديدةبقوتهاالمزهوةالكبرىالدولبأناإلعتقادبمكانالصعوبة
:بعبارةبينهما، يستهليربطالذىالميثاقجعلتفرانسيسكو، قدسانفىإجتمعتالتى

الميثاقديباجةمنتجعلأنأرادتالدولتلكحكوماتأنويبدو". العالمشعوبنحن"
الذىالجديدالعالمىالنظاموتهوراتحماقاتتتضحأناللفظية، قبلالبالغةمنقطعة
تلك، ختمتكلوعلى. الكتابهذامنالمتواليةالفصولفىالمختلفةمطارقههوت

تقيموهى... الميثاقهذاعلىحكوماتنا، وافقتلذلكوتبعًا": التاليةبالعباراتالديباجة
تأكيدعلىالديباجةمنالتاليةالقليلةالصفحاتإحتوتوهكذا، ". المتحدةاألمم... بهذا

تعبيراتمنالديباجةبهاستهلتما، رغمالشعوببتمثيلوالحكوماتالدولإنفراد
.المشروعإلىاإلنسانيةوالنظرةبالجرأة

أن، فعليناالتهاونحدعلىقليًاليزيدكانالميثاقبأنيوحى1945العامبعدحدثوما
،النيابى، والديمقراطية، والتمثيلالحكمإلىأشارتالتىوالعباراتالجملتلكأنندرك

المتحدة، ولهااألممتطورطوالوحاضرةماثلة، استمرتالشعوبعنوالتعبير
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يدركالقارئأنشكوال. 113والمستقبلالحاضرفىالدوائرمنالعديدفىمرجعيتها
وثيقةفى" الشعوب "عنالتصريحاتمنالهائلالكمذلكعنالناشئةالكثيرةالتناقضات

.114الثانيةالعالميةالحرببعدماعالمفىالحكوماتعليهاإتفقتالتىبالتسوياتتتعلق
فىتحسمهاأنللمنظمة، دونالدوليةالسلطةمواجهةفىالدولحقوققضيةأثارتفقد

األهدافمنمجموعةاإلعالنوضعفقد. سنواتثالثبعدصدرالذىالعالمىاإلعالن
مختلففىالمتحدةاألممقصةبالوحدة، وتلكالمتسمالعالمىالواقعمواجهةفىالسامية

تعالجلمالتىالصغرىبالدولالكبيرةالدولعالقةاإلعالنتجاهلفقد. المجاالت
مساويًا) نسمةمليون108 (ناميبيامثلصغيرةدولةصوتيكونواضحة، فهلبصورة

الخاصةالموادفىجاءمانحوعلىنسمةالبليونذاتالهندلصوتالمتحدةاألممفى
مماأكبربقوةوفرنسابريطانياشعوبتحظىالسيادة ؟ وهلذاتالدولبينبالمساواة

أضعاف ؟بعشرةالدولتينسكانعنسكانهاعدديزيدالتىالدوليةالمنظمةفىللهند

ينتسبونالممن" الشعوب "ممثلىأمامالفرصةالديباجةتلكأخرى، أتاحتناحيةومن
،، واألقلياتالحكومية، واإلعالمغيرالمنظمات: مثلبآرائهملإلدالءالحكوماتإلى

علىقاصراألمرأنالشعوب"، أم "عنيعبرواأنيمكنالمقاومة، فهلوحركات
.الحلوليسالمشكلةتمثلالوطنيةالدولةبأنيشعرونمنذلكإلى؟ ويضافالحكومات

ظاهرةعنمنفصلشكل– األقلعلى –أوللديمقراطيةجديدشكلطرحعلىذلكوشجع
.عامكلخريففىتنعقدالتىالعامةالجمعيةاجتماعفىنفسهاعنتعبرالتىالحكومات

منكثيروفى– الكبرىالدولعنبعيدًا – المتحدةاألممقصةالفصلهذايعالجثمومن
ذلكيمتد، بلوحدهمالكباراألعضاءنتجنبلنالفصلهذافىسنتناولهاالتىالمجاالت

إلحتاللسعتالتىوالحركاتواألفكارالمطالبيعالجفالفصل. ذاتهاالحكوماتإلى
الهياكلللصعود، ويعالجتجاههاافىمستمرةومازالت، الدولىالمسرحعلىموقع

.المدنىبالديمقراطية، والشرعية، والمجتمعالخاصةواإلفتراضات، والتطلعاتوالمفاهيم

Inis Claude, Swords into Ploughshares, chaps. 18 - 19: فىمستفيضةمناقشةهناك113
فىمختلفينكانااللذينوبوتسداميالتامؤتمرىبينفيماعقدفرانسسكوسانمؤتمرأننتذكرأنالطريفمنلعله114

المفاوضاتمنالثالثالحلقاتهذهتدخلولكن. المتحدةاألممميثاقبهاصيغالتىاللغةفىوموضوعاتهماطبيعتهما
القراراتكانتطالما. العامةالجمعيةعنالكثيريتضمنالميثاقلتركالكبرىالدولدعتالتىاألسبابفهمعلىيساعدنا
.وحدهمآخر، وبمعرفتهممكانفىإتخاذهايتمسوفالحقيقية
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،بالتداخلحافلفصلالقمة، فهومنوليسالقاعدةمنالتغيير– أيضًا – الفصلويعالج
.األهميةإلىيفتقرالولكنه

أولها،: متداخلةولكنهامنفصلةحلقاتثالثإلىالقصةتقسيماألفضل، فمنلذلكونظرًا
المتحدة، وثانيًا،األممإطارفى" ديمقراطية "هيئةبإعتبارهاذاتهاالعامةالجمعيةدور

إلىفسعتالعامةالجمعيةأداءعنترضلمالتىالحركاتمنللكثيرالمتواضعالتاريخ
النموعالمية، وثالثًا، قصةحكومةإطارفىحقيقىتمثيلوتحقيقالدولىالنظامتجاوز
غيرالمنظمات" (العالمىالمدنىالمجتمع "عنتعبرأنهاترىالتىللجماعاتالبارز

تحديًاوجودهايمثلالتىالجماعات، واإلعالم)، وهى، والمؤسساتالحكومية، والكنائس
إلىبأقرعملهاطرقتنوعبحكمتكون، وقدالعالمىللنظامأساسًا" الدولة "إلعتبار

.الحكوماتمن" العالمشعوب "جماهير

،الثالثالحلقاتهذهأدوارأطولالمتحدةلألممالعامةالجمعيةتلعبهالذىالدورويعد
القولويمكن. الحكومىبالخطابيتعلقكلهذلك، ألنللخالفومثارًاوضوحًاوأكثرها

خمسينمنأعضائهاعددإرتفعبعدمااإلنسانبرلمانإلىقربًاأكثرالعامةالجمعيةإن
علىقائمةأنها، كماوالعشرينالحادىالقرنمطلعمعدولة191إلى1945عامدولة
كونعنالنظربغض (بإسمهاويتحدثونبالدهميمثلونفيهاالمندوبينألنالتمثيلمبدأ

الكونجرسأعضاءعليهيتفققدجدليثارهنا). ديمقراطيًامنتخبةالدولتلكحكومات
أنيؤكدون، فهمبينهمالبيناإلختالفمنالرغمالهنود، علىوالبرلمانيوناألمريكى

تهتمأوالمنتخبةللمجالسإهتمامًاتولى، والالحكوماتمنمجموعةتمثلالمتحدةاألمم
المستقلةالبالدأعدادتزايدتعندمااإلتجاههذانبرةزادتوقد. العالميةالحكومةبفكرة

الوطنيةالسيادةعلىحرصًايقلونالالمتحدة، فهماألممإلىنضمتاالتىاالستعمارعن
بنفسهاوقعتالدولهذهأنمقولةإلىاألنظارتتجهثمومن. عمرًااألقدمالدولمن

أوالعيرفىلهفليسغيرها، أماالثمنتدفعالتىالدولية، وهىللمنظمةالعضويةطلبات
.النفير

:مختلفةنواحفىاإلرتياحعدممنوتزيدالمشكالتمنالكثيرتتركالنظرةهذهولكن
حيثمن (تشابههرغم" عضولكلصوت "العامةالجمعيةتتبعهالذىالمبدأأولها، أن
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الضعفمنالكثيرعانىفرد"، قدلكلصوت "نائب"، أولكلصوت "مبدأمع) الشكل
وتمثل. الدوليةالقوةبحقائقمنهاتصلاما، وخاصةالميثاقمنأخرىأقسامفى

لهذانقيضًااألمنبمجلسالعضويةدائمةالخمسالدولبهاختصتاالتىاإلمتيازات
المجلسبهينفردالذىوالدورالواسعةالسلطاتنتذكرعندما، وخاصةالديمقراطىالمبدأ
والبرازيلأستراليامثلالحجممتوسطةالدولعتراضاأسبابمنذلكوكان. ككل

الهندعتراضاأسباب، ومن1945عاماألمنبمجلسالخاصةالموادعلىوالمكسيك
بالعضويةللقبولاستعدادهمارغم (األمنمجلسفىالتوازنختاللاعلىاليوموالبرازيل

).لهمامنحتإذاالدائمة

إتصلماكلكان، إذاالكونجرسأوللبرلمانمناظرةالعامةالجمعيةتكونكيف.. ترى
المتصلةالمسائلفىقراراتهاتكونإختصاصها؟ وعندمافىيدخلالالعالمىباألمن
القانونجانبمنلهاسندال– األوسطالشرقبشأنالمتكررةقراراتهامثل – باألمن

،بالذاتماليةصالحياتلهاتكونالعندما؟ أواألمنمجلسبقراراتمقارنةالدولى
سدادعنالماليةمواردهافىالمساهمينكباريمتنععندماأزمةتواجهقدولكنها

الوكاالتمنالتقاريرخاللهاتتلقىعامكلقصيرةلفترةتجتمععندما؟ أوحصصهم
تكونقدميزانيةعلى، وتصدقالقراراتالمتنوعة، وتصدروالبرامجواللجانالمتعددة

األمنمجلسيجتمعحين، (علىذلكبعداجتماعهاينفض، ثمكذلكتكونالواقعية، وقد
لإلنعقاد)؟دعوتهمنساعاتبعدشاءمتى

تفاقيةاأقامتهاالتىالمستقلةالمؤسساتلصالحقتصاديةالاصالحياتهاتآكلتوعندما
عتراضاإلىعامأمينتعيين، أوالميثاقتعديلمحاوالتتتعرضوودز؟ وعندمابريتون

العضوية؟دائمةالخمسالدولإحدىجانبمن) فيتو(

حولتقريرينشرأوكتابيصدرعندماالعامةالجمعيةدورذكريرد، قلماالسببولذلك
بهاتدارالتىالطريقةتغييرإلىالساسةبعضيدعوعندماالمتحدة"، أواألممإصالح"

المتحدةاألممإطارفىأهميتهاسياقففىالعامةالجمعيةذكرتالدولية، وإذاالمنظمة
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ماالعددحيثمنتفوقاألمنمجلسعنالكتاباتولعل. 115أدائهاتحسينإلىوالدعوة
دورعنعددًاأكثركتاباتأيضًاوهناك. واحدإلىمائةبنسبةالعامةالجمعيةعنكتب

يمكنوال. العالمىاإلعالم، أوالجنسياتمتعددةالشركاتالحكومية، أوغيرالمنظمات
إدخالإلىالحاجةوعدمعنهاالرضامبعثهالعامةالجمعيةلدورالتجاهلهذايكونأن

إلىبالحاجةاإلحساسعدمبها، أواإلهتمامعدمإلىذلكيعودماعليها، بقدرتغيير
الجمعيةفتقارابالجميعويعترف. بهاالجهلإلىذلكيعودربماوضعها، أوتحسين
ملموستأثيرهناكوليس. بذلكيجهرونقلماالحقيقية، ولكنالسلطاتإلىالعامة

Lulaسيلفاادلوالالبرازيلرئيسأطلقهاالتىتلكمثلالعامةبالجمعيةالخاصةللدعوات

da Silvaمسئولياتتتولىأن) "2003سبتمبر (العامةالجمعيةأمامألقاهاالتىالخطبةفى
116".العالمىوالسالماألمنعلىالحفاظفى

بها، كماالخاصةالميزانيةتقرالتىفهىالجدوى، عديمةالعامةالجمعيةأنذلكيعنىوال
، ولهاالسياساتبرسمالخاصة، والبرامجالوكاالتمنالعديدعملعلىاإلشرافتتولى

،جتماعىالواقتصادىالاالمجلسخاللمنوذلكالمتخصصةبالوكاالتوثيقةصالت
البيروقراطيةاإلختصاصاتتداخلمنهيكلهاويعانى. لهاالتابعةالرئيسيةالستواللجان

الالعالمفىبرلمانأوحكومةنجدأنالصعبمنولكن– قبلمنأشرنامانحوعلى– 
بعضودمجأحوالهاتحسينالعامةالجمعيةتحاولاألقلالمشكلة، وعلىهذهمنيعانى

.األعضاءالدولمنبضغوطالوكاالت

يحتشد، حيثالعالمىالعامللرأىمقياسًاعتبارهااهوالعامةللجمعيةاألبرزالدورولكن
يلقونوالحكوماتالدول، ورؤساءالعالمأنحاءمختلفمنالوفودالسنوىجتماعهاافى

للجمعيةالتمثيليةالصفةضعفأسباببينمنأنالقوليمكنولكن. أمامهاخطاباتهم
نتقادًااوتواجه. ديمقراطيةنتخاباتاخاللمنتأتلمالتىفيهاالممثلةالحكوماتالعامة
تولىإلىيؤدىقد، مماوالوكاالتاللجانعضويةفىالتداولبمبدأتمسكهابسببشديدًا
السنواتفىحدثلها، مثلماالتابعةالهامةالمؤسساتإحدىرئاسةمناسبةغيردولة

تماماًأهملالذىالتالىالقرننصففىالمتحدةاألممعنفوردومؤسسةييلجامعةعنالصادرتقريرنافعلمثلما115
.العامةالجمعية

.2003سبتمبر23، والخمسينالثامناإلنعقاددور116
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االقتصادىللمجلسالتابعةاإلنسانحقوقلجنةرئاسةليبياتولتعندمااألخيرة
غبيةقراراتتصدرأنالعامةالجمعيةباستطاعةأنكما. شهورستةلمدةواالجتماعى

فى" للعنصريةمناظرةالصهيونية "عتبراالذىالقرارإصدارهامثلالمطلقةباألغلبية
بتنفيذالدولىالقانونإلزامسلطةإلىالجمعيةإفتقارغبائهمنزادالذى1975نوفمبر

117.قراراتها

فقد. بسهولةالعالمىالعامالرأىعنكمعبرالعامةالجمعيةدورإنكاريمكن، الولكن
رغم (وروديسياأفريقياجنوبفىالعنصريةالتفرقةنظامضدقراراتإلصدارسعت
لبثتالصين)، ومافىتونجماوتسىإرتكبهاالتىالفظائعإزاءالسكونإلتزمتأنها

 –اآلسيوية (الناميةالدولعضويةإتساعمنالعامةالجمعيةتستمدهاالتىاألغلبية
الوالياتوخاصة (الغنيةالدولإحراجإلىأدتأن) الالتينيةاألمريكية – األفريقية
إلنهاءبريتورياضدالدوليةالضغوطفىالمشاركةإلىفإضطرتوبريطانيا)، المتحدة
فىدورًا– منهااإلقليميةالكتلةباألحرىأو – العامةالجمعيةلعبتكما. العنصرىالنظام
حولتصريحاتبإصدارالعاماألمينطالبتماوكثيرًا. الوسطىبأمريكاالسالمعملية

حمايةعندوليةمؤتمراتتنظيموراءالمحركةالقوةكانتالحرجة، كماالعالميةالمسائل
أشرنامانحوعلىالتسعينياتفىاإلنسان، والمرأة، وحقوق، والمخدراتالبيئة، والسكان

تغييراتمنعليهاترتبوماالمؤتمراتلتلكالنسبيةاآلثاروجاءت. السابقةالفصولفى
"الناعمة "األجنداتعلىجهودهاتركزعندماباإليجابيةيتسمالعامةالجمعيةأداءأنلتؤكد
.المتحدةلألمم

تجدحيثاألمنيةبالقضاياتنشغلعندماالقليلإالتحققأنالعامةالجمعيةتستطيعوال
ناحيةمنالميثاقنصوصناحية، وصرامةمنالطموحةتطلعاتهابينممزقةنفسها

الدوليةالعدلمحكمةقدمت2004يوليوففى، لذلكحديثًامثاًالنوردأنأخرى، ويكفى
عازلجدارببناء) شارونإرئيلبرياسة (اإلسرائيليةالحكومةقرارإزاء" استشاريًارأيًا"

المحكمةاستشارةالغربية، وجاءتبالضفةاإلسرائيليةوالمستوطناتالفلسطينيينبين
فىمكانمنأكثرفىالصهيونيةعلىعطفه، ويتجلىالصهيونىللكيانالمؤلفتحيزإلىالترجمةمقدمةفىأشرنا117

، ثم1991ديسمبر16فىإلغائهبعدإالبالألمريكايهدألمالذىالقرارلهذاالسياسىاألثرهنايتجاهل، ولكنهالكتاب
والذى، 2004أكتوبر16فىبوشعليهصدقالذى" الساميةلمعاداةالعالمىالتعقبقانون "األمريكىالكونجرسأصدر
).المترجم (للساميةمعاداةللصهيونيةالعداءيعتبر
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الصراعبشأنالطارئالعاشراالجتماع (العامةبالجمعيةاألغلبيةعليهصوتتبقرار
المحكمةقراروجاء. دستوريًافيهالحقلهاإجراءالفلسطينى)، وهو – اإلسرائيلى

شارونحكومةسياسةينتقد) بالمحكمةاألمريكىالقاضىلرفض (1 – 14بأغلبية
المحكمة، وهوقرارعلىيوافقالمالطرفينولكن. الفلسطينيينمنازلبهدمالخاصة
عتبارهافىيضعلمالعامةالجمعيةقرارأنالدولية، كماالعدللمحكمةأساسىمطلب

السابقةاألمنمجلسقراراتجميعأنتجاهلنفسها، كماعنالدفاعفىإسرائيلحق
.العازلالحائطفيهيقامالذىالموقعتحديديتملمالحدود، وبذلكحولالتفاوضإلىدعت
مجلسإختصاصفىتدخلباألمنتتعلقمسألةفىالعامةالجمعيةأعضاءتورطوبذلك
الدستورية، رغمالحدودتجاوزاقدالدوليةالعدلومحكمةالعامةالجمعيةأن، كمااألمن

العاليةالمعنويات "عنوتحدثالمحكمةلقرارمؤيدًامعظمهفىكاناإلعالمأن
الحكومةأحرجدولية، كماعزلةفىإسرائيلجعلالمحكمةقرارأنغير". للفلسطينيين
يفعلهكانماتوقفلمالفلسطينية، ولكنهاالقضيةفىتورطهازادالتىاألمريكية

، ألنلهقيمةالالقرارهذاأنالواقعيةالنظرةأصحابيخبرناوسوف. اإلسرائيليون
كلعلىالطريقيقطعسوفاألمريكىالفيتو، وأناألمنمجلسإختصاصمناألمر

.األخرىالمحاوالت

،ذلكضوءعلىالدستوريةالناحيةمنالعامةالجمعيةموقفتحديدبمكانالصعوبةومن
عندأهميتهاالعامةفللجمعية. حكومىإطارفى" العالمشعوب "تمثيلإدعائهاحيثومن
فىلهادورالالتىوالسويدكندامثلالحجممتوسطةالغنية، والدولالنامىالعالمدول

الدولبعضأن، كمالآلخرينصوتهمفيهيسمعونالذىالمكانوهى. األمنمجلس
عنللتعبيرمنبرًاالعامةالجمعيةمنيتخذون) ونيوزيلنداسنغافورةمثل (حجمًااألصغر

العامةالجمعيةقراراتكانتلووحتى. األمنبمجلسالعضويةدائمةغيرالدولآراء
تلككانتاألهمية، طالمامحدودأمر، فهواألمنمجلسلقراراتالتىالقوةإلىتفتقر

مارقةدولةضدالعقوباتبفرضيطالبونالذيناألعضاءأغلبيةرأىعنتعبرالقرارات
قرارًاأصدرتعندماوحتى. 1990فىللكويتالعراقغزوعندحدثإدانتها، مثلماأو

لهالقرارذلك، فإناإلسرائيلىالعازلالجدارمسألةفىالدوليةالعدلمحكمةباستشارة
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الجمعيةتظلوسوف. قانونيةمآخذمنالمحكمةقرارعلىأخذمماالرغم، علىتأثيره
ومشاعرأفكارعن، والمعبرالحكومىالمستوىعلىالكلمةالمسموعالمنبرالعامة
يكونلنالعامةالجمعية، فدونقانونىسندلهاليسصالحياتلنفسهاإدعت، وإنالعالم
.فعلىوجودالمتحدةلألمم

أنهاالواضحمن، فإنإنجازاتمنحققتهوماالعامةالجمعيةلدورتقديرناكانومهما
إلىالمفكرينبعضعادوقد. إقامتهاعندالكثيرونعليهاعقدهاالتىاآلمالتحقق

ثالثمجلسإقامةحتمالاإلىذهبتربماالتى" العالمشعوبنحن "عناألولىاألفكار
طرازمنعالميًابرلمانًا، يعداألمنومجلسالعامةالجمعيةجانب، إلىالمستقبلفى

فكرةوهى. المباشرالديمقراطىاإلنتخاببطريقأعضاءهالعالمشعوب، يختارخاص
منالكثيروتتسم. الضبابوسطسفينةمثلالعامالخطابفىوهناكهناتطفو

عالم "كتابلذلكاألولىاألمثلةومن. واقعيةأسانيدإلىوتفتقربالغموضاإلقتراحات
طافرجلعملوهو) إليهاإلشارةسبقتالذى (Wendell Willkieويلكىلونديل" واحد

إلىتدعوحملةلينظمالمتحدةالوالياتإلى، وعاد1943و1942عامالمعمورةأرجاء
،الوقتذلكفىواسعًاجدًالذلكواألمم"، وأثاراألعراقبينالفرصفىالمساواة"

 –تدعومازالتالتى، 1947عامأسستالتى" الدوليةالفيدرالية "لحركةدفعةوأعطى
.الكوكبسكانمنالمواطنينيضمعالمىديمقراطىلنظامهيكلإقامةإلى– اليومحتى

The" (الكوكبيةالحاكميةلجنة "على؟ كانالهيكلهذاعليهيقومالذىالشكلماولكن

Commission on Global Governance (الذى1995عامتقريرهافىذلكتتناولأن
أنمنالرغم، علىولكن". Our Global Neighborhood" "الكوكبىجوارنا "عنوانحمل

الدولةنظاممنجعلتالتى، العالمىالصعيدعلىحدثتالتىللتحوالتعرضالتقرير
التغييرأجلمنتضغطلمفهىبإطراد، تأثيرًاأقل1945بعدماومنظماتالوستفالية
وشغل. حقيقيةتشريعيةصالحياتلهثالثمجلسصورةفىالدستورىأوالنظامى
إلىذلكيعودوربما" (العالميةالحكومة"و" الكوكبيةالحاكمية "بينالفرقبمناقشةالتقرير
الكونجرسمجلسفىالجمهوريةاألغلبيةجانبمنالمتحدةاألممإلىالسلبيةالنظرة
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األعضاءعددكزيادة! تقليديةإقتراحاتأمامالقارئالتقريرتركثمومن. 118)عندئذ
لتولىالوصايةمجلسالعامة، وتنشيطالجمعيةفىالحيوية، وبعثاألمنبمجلسالدائمين

،واالجتماعىاالقتصادىبالمجلساالقتصادىاألمنمجلس، واستبدالالعالم" عامة "أمر
.أمورمنذلكغيرإلىالمتطوعينمنالمتحدةلألممدائمةعسكريةقواتوتأسيس

ومجموعاتالحكوميةغيرالمنظماتيضم" المدنىالمجتمعمنتدى "إقامةالتقريرقترحاو
الكثيرأنورغم. العامةالجمعيةإلىبطلباتالتقدمحقلهيكوناألخرى، وأنالمواطنين

أجلمنجديدةمحاولةتبذللماللجنةصالحة، فإن– تزالوال – كانتاألفكارتلكمن
بصورةتعملوجعلهاالقائمةالهياكللتحسينأفكارًاقدمت، ولكنهااإلنسانبرلمانإقامة

.أفضل

هاممقالففى. وتطويرهاالبرلمانىالمجلسفكرةإبرازإلىآخرونباحثونوإتجه
إلىالباحثان)، ذهبForeign Affairs) 2001بمجلةنشرشتراوسوأندروفوكلريتشارد

، وخاصةالعالمىالمدنىالمجتمعأماممهيأةالظروفتجعلالكوكبةتجاهابالضغوطأن
منللحدعالمىبرلمانإلقامةاألعمالرجالالحكومية، وكبارغيرالمنظماتنشطاء

هذامثلإقامة "أنإلىوذهبا. الحاليةالمؤسساتتواجههاالتىالديمقراطيةالمصاعب
الدوليةللمنظماتديمقراطيةرؤيةيقدمسوف– البدايةفىضعيفًاكانلوحتى – المجلس

الصحفىوذهب". الدولىوالبنكالعالميةالتجارةومنظمةالدولىالنقدصندوقمثل
العالمىالنظامبفسادعدةمناسباتفىالقولإلىمونبيوتجورجالراديكالىالبريطانى

األمن)،بمجلسالعضويةدائمةالخمسالدول (الدولمنمحدودلعدد، لمحاباتهالقائم
يضمعالمىبرلمانبهيستبدلأنيجبعامة، وأنهاألبيضالكبرى، واإلنسانوالشركات

هذهالناسمنالكثيرنسمة، ويأخذماليينعشرةمنهمواحدكليمثلعضوستمائة
.119الجدمأخذالفكرة

بالحكومةبها، والمقصودوتلتزماألطرافجميعبهاتقبلعالميةومؤسساتقواعدإيجادهوبالحاكميةالمقصود118
:، انظركلهالعالماإلختصاصنطاقيشملولكنالوطنيةالحكومةيماثلماالعالمية

The Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance, p. xvi.
119Richard Falk and Andrew Straus, "Toward Global Parliament", Foreign Affairs 80, no 1

(January – February 2001), 212 – 20; Gorge Monbiot, The Age of Consent: A Manifesto for
a New World Order (London 2003), chap. 4.; www.worldparliamentgov.net/constitution.html

فىالفكرةمناقشةفىالكثيرونشارك، وقدالعالمىالبرلمانحركةإلىاإلنضمامعلىالقراءيشجعاألخيروالموقع
.التليفزيونيةوالبرامجالصحافة

http://www.worldparliamentgov.net/constitution.html
http://www.worldparliamentgov.net/constitution.html
http://www.worldparliamentgov.net/constitution.html
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العالمىمتعددة؛ فالمجلسالطوباوىالفكرمنالنوعلهذاوالسياسيةالعمليةوالمشكالت
معارضًايكونذاتها، قدمنأهميتهاتستمدالتىالحكوميةغيرالمنظماتيضمالذى

فىالتشريعيةالهيئاتفىمقاعدهمعلىالحصولأجلمنناضلواالذينالبرلمانيينلجميع
البرلمانأنبالمالحظةوجدير. الحقةالديمقراطيةتمارسمجالسهمبأن، ويعتقدونبالدهم

أنمرشحاستطاع، إذاكلوعلى. محدودةصالحياتلهديمقراطيًاالمنتخباألوروبى
الباسفيك")، "الهادىوالمحيطالكاريبىجزردولذلكفىبما (مواطنماليينعشرةيمثل
ذلكيستطيعون، فهلبأصواتهملإلدالءالمحددالمكانفىللتصويتيرسلهمأنفعليه
،العالمىللبرلمانالوطنيةسيادتهاعنتتنازلأنعليهاالتىالوطنيةالدولةمساعدةدون
مبرمةإتفاقيةوجود، ودونوينظمهذلكيحددماالمتحدةاألممميثاقيتضمنأنودون
التصور؛حدودخارجالمشروعلهذااألخرى؟ والتعقيداتالشأنبهذاتتعلقالدولبين
سوفمواطنماليينعشرةيمثلمنهمكلعضوًا600يضمالذىالعالمىالبرلمانففى

خمسةعلىوفرنسامقعدًا، وبريطانيا120علىوالهندمقعدًا140علىالصينتحصل
علىاألمريكيةالمتحدةمقعدًا، والواليات14نحوعلىمنهما، وروسيالكلمقاعدستةأو

.التاريخمهمالتسلةمآلهطبعًا، ولكنمثالىاإلقتراحإن. مقعدًا27حوالى

التمثيلدائرةتوسيعتستهدفالتىالهيكليةالتغيراتحولالمجادالتتستمروهكذا، بينما
الهياكلإلىالنظرتجاوزت" الشعوب "بإسمتشنحمالتالديمقراطية، ثمةالرقابةوتحقق

،العشرينالقرنختاموعند. جددالعبينإلىتتطلعالعالمية، وراحتللحاكميةالتقليدية
المنظماتمنمختلفةمجموعةيضمالذىالعالمى"، المدنىالمجتمع "مصطلحترديدإزداد
يمثلجعلتهبصورةبروزهوإزداد، ، واإلعالم، والمؤسساتالحكومية، والكنائسغير

إلزدهارنموذجًافيهاالمنظماتهذهمؤيدوورأى. شعوبهاعلىالحكوماتلسلطةتحديًا
حولوالصوتالمنبإسممباشرةتتحدثالتى، المواطنونيقودهاالتىللسياساتطبقى

، وجماعاتنتخابهمايتملموسطاءتمثلالمنظماتتلكأنمعارضوهايرىبينما. لهم
،المدنىالمجتمعجماعاتبعضيلىفيمانعالجوسوف. صنعهامنأفكارًاتتبنىمصالح
نجاحمنحققتهمازعمهم)، ونرصدحدعلى (العالمصياغةإعادةأجلمنوكفاحها
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الديمقراطيةأجلمساحة، ومنأكبرشفافيةأجلمنحمالتهافىتقدمها، ومدىوإخفاق
.العالمىالمجتمعوخدمة

العددمحدودةبدأتالتىالحكومية، غيرالمنظماتهىالجماعاتتلكأشهرأنشكوال
الصعبمنوأصبح. األخيرةالسنواتفىواسعًاإنتشارًاوإنتشرتتوسعتنسبيًا، ثم

بعضعملها، وتزعمميادينرسمية، وتشعبلجهةخضوعهاعدمبسببعددهاحصر
مميزة، ألمأهدافالمنظماتولهذه. اليومألفًاالثالثينبلغالمنظماتتلكعددأنالمصادر

حكومية؟غيرمنظمةبريطانيافىعشرالتاسعالقرنفىالرقمناهضةحركةتكن
، وسمح1945عامفرانسيسكوسانمؤتمرفىوجودالمتنوعةالعامةللمنظماتوكان

األمريكية، والجماعاتالمحاميننقابة: وهى (الوفودعلىنظرهاوجهاتبعرضلبعضها
معلنةأهدافذاتجمعياتإقامةفكرةتعودثمومن). الدوليةالفيدراليةالنسوية، ودعاة

المجتمعوقيامالديمقراطيةبنشأةترتبطقديمةفكرةالعامة، إلىالسياسةعلىتأثيرهالها
التى) 71 (المادةفىالعالقةهذهأقرالمتحدةاألممميثاق، أنذلكإلىأضف. المدنى
الترتيباتيتخذأنلهيجوز "المتحدةلألممجتماعىالواقتصادىالاالمجلسأنأعلنت

دائرةفىتدخلالتىبالمسائلتهتمالتىالحكوميةغيرالمنظماتمعللتشاورالمناسبة
.المنظماتبتلكعترافًااكانأنهإالالنصهذاغموضورغم". إختصاصه

مجالتساعاوالحكوميةغيرالمنظماتأعدادتضخمهواليومعالمفىجدوما
أرجاءمختلففىالعامةاإلحتجاجاتنتشاراإلىحركتهاإزدهارويعود. هتماماتهاا

الكثيرعتبرافقد. 120العشرينالقرنمنالستينياتفىللحركةالتلقائىواإلنتشار، العالم
فىذلككان، سواءالزمنعليهعفىقدالسلطةهيكلأن– الشبابوخاصة – الناسمن

فىالمدنيةالحقوقحركةولعبت. المتحجرالشيوعىالشرق، أواألنانىالرأسمالىالغرب
مطالبعمقالعالمية، بسبباإلحتجاجلحركةوالمشجعالمحفزدورالمتحدةالواليات
.سياسيةإنجازاتمنحققتهصاحبتها، وماالتىالواسعةبها، والدعايةنادتالتىالتغيير
أخرىقطاعاتجديدة، ونظمتطاقةوأمريكاأوروبافىالمرأةحقوقحركةفإكتسبت

حركةقمعوأدى. العالمأنحاءبقيةإلىواسعًاإنتشارًاوإنتشرت، الديمقراطىالمجتمعمن

.Suri, Power and Protest, passim: ، راجعالستينياتعقدفىحدثماحول120
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إلىوارسو، أدىحلفدولفىالمعارضةحركات، وكبت1968عامفى" براغربيع"
وبدأ. خارجها" اإلنسانحقوقمراصد "وإنتشارالبالد، تلكفىالسريةالجمعياتإنتشار
نظمتكما. فيهنعيشالذىالكوكبمصيرأجلمنحمالتهمالبيئةعلىالحفاظدعاة

.جديدعالمىقتصادىابنظامللمطالبةأخرىجماعات

معقدة، يصعب، ولكنهابالتفاصيلغنيةوالفكريةجتماعيةالاالتحوالتهذهوقصة
أساليبتختلفبينًا، كماإختالفًاأغراضهاتختلفالمنظماتتلكمنالعديدتصنيفها، ألن

السياسىالتغييرأجلمنالحمالتقادواالذينالنشطاءببعضاألمرنتهىاو. عملها
، وليخهافلوفاسالفمانديال، نيلسون: مثل (بالدهمحكوماترئاسةإلىاإلنسانوحقوق

أجلمنيناضلونالذينأولئكعنتختلفأخرىفئةفىبذلكيدخلونفاليسا)، فهم
ضرورةفىاإلعتقادهوالجميعفيهيشتركماولكن. مثًالالبريةالحياةعلىالحفاظ

التغييرعلىالموافقةعلى– إجبارهمحتىأو – المحليينالساسةحثعليهمالتغيير، وأن
.المقترح

مثل (أهدافهاتحقيقأجلمنالمباشرالعملالحكوميةغيرالمنظماتبعضفضلتلذلك
صندوقمثل (قائمةمؤسساتخاللمنالعملأخرىاألخضر)، ورأتالسالمجماعات

طبيعةله، بعضهاذاتهالمتحدةاألممنظامخاللمنالعالمية)، أوالبريةالحياةحماية
جمعيةمثل (محددةدائرةعلىيركزاآلخرحدود)، وبعضهابالأطباء: مثل (خاصة
تلكمنالكثيرويرتبط. واسعةأجندةخاللمناآلخرونيعملالصحفيين)، بينماحماية

والتنمية)، وتحاولللسالمالكاثوليكيةالجمعياتالكويكرز، أومثل (بالكنائسالمنظمات
بمصيرمعنيًااألخرىالمنظماتمنالكثيرزالوما. السياسيةالصراعاتعنتبتعدأن
وهذه). األمازون، قبائل، التبتتايوان، األكراد، إسرائيل: مثل (واحدشعبأوواحدبلد

،الحكوماتعنبعيدًاعملهابحكمالمركزوليساألطرافعلىتقوم– عامة – المنظمات
.والبيئةاإلنسانحقوقأوضاعبالتغيير، وتحسينتطالبفيها، وألنهاالدائموإرتيابها

يساريًا، فاألساقفةخطابًاتستخدمأواليسارنحوجميعًاتتجهالأنهاالمؤكدمنولكن
قتصادية،الواجتماعيةالاالعدالةتحقيقأجلمنيضغطونالالتينيةأمريكافىالكاثوليك

المنظماتإليهماتدعوأمران، وهماالنسلتحديدويقاوموناإلجهاضيعارضونولكنهم
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الفلسطينيينبيوتهدمعلىإحتجاجهااإلنسانحقوقجماعاتوتعلن. األمريكيةالنسوية
القيامفىحقهاعنإلسرائيلالمؤيدةالجماعاتتدافع، بينماإسرائيليدعلىغزةفى

كانومهما. الذاتىاإلنتشارعلىنادرةقدراتاألمريكى" المسيحىاليمين "، وأظهربذلك
منليسالقاعدة، ولذلكمنتبزغمؤثروزنذاتحملةكلفإناأليديولوجيةشأن

الحكومية،غيرالمنظماتظاهرةإزاءاإلرتياحبعدمالتقليديونالساسةيشعرأنالغريب
الخضوعتقبلالالمنظماتفهذه. الجماعاتبعضمعشديدحترامابتعاملوالوحتى

.والحرجالمتاعبلهاسببتماتوجيهها، وكثيرًاأوالحكوماتلسيطرة

اإلعترافبداالمتحدة، وقداألمممعبالتعاونالحكوميةغيرالمنظامتمنالكثيروتعمل
العامةللجمعيةاألولاالجتماعمنذالمنظماتهذهعددزيادةفىالدوليةالمنظمةبفضل

مناالستشاريةالصفةعلىالحكوميةغيرالمنظماتحصولساعد)، فقد1946لندن(
علىالتأثيرفى" الدوليةالصفة "استخدامهاعلىواالجتماعىاالقتصادىالمجلسجانب

كانتوإن. الثقافىوالتفاهمالسالميسودهعالمىنظامإلىالدعوة، ونشرالحكومات
لفحصتخضعجتماعىالواقتصادىالاالمجلسإلىالمنظماتتلكمنالمقدمةالمقترحات

منتدرجالمنها، وغالبًاالكثيررفضت، وقدللمجلسالدائمةاللجنةجانبمندقيق
المرتبةفىالمصنفةالحكوميةغيرالمنظماتجانبمنتأتىالتىتلكإالالمقترحات

كاناألمنمجلسأوالعامةبالجمعيةالمنظماتتلكتصالاولكن. المجلسعنداألولى
فىيقفالذىالحاجزدوريلعبجتماعىالاوقتصادىالاالمجلسيجعلمستحيًال، مما

.121وهمومهالمدنىالمجتمعإهتماماتوجه

التقدمحقلهالحكوميةغيرالمنظماتتلكمن– نسبيًا – القليلكانلو، حتىولكن
أتاحالذىجتماعىالواقتصادىالاالمجلسإلى) كلمةألفىعلىمنهاكلتزيدال (بوثائق

الديمقراطيةالمشاركةطريقعلىقصيرةخطواتذلكمثلاالستشارية، فقدالصفةلها
المنظماتحركةأمامأبوابهفتحالمتحدةباألمماإلعالمقسم، أنذلكإلىأضف. العامة
غيرمنظماتوهناك. منهاعتمدةالمبالمنظماتطويلةقائمةالحكومية، ووضعغير

121Benjamin Cohen, "Of the people, By the people, for the people", in the United Nations:
Constitutional Development, Growth, and possibilities (Cambridge, Mass., 1961) pp. 129 –

37.
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أندونونيروبىوفييناجينيففىالمتحدةاألمممكاتبلدىمعتمدةأخرىحكومية
قتصادىالاالمجلسموافقةعليهاالحصوليتطلبالتىاالستشاريةالصفةلهاتكون

المجلسلدىإمامسجلةحكوميةغيرمنظمة3900وهناك. المتحدةلألممجتماعىالوا
المنظماتمناآلالفوأخيرًا، تحصل. وحدهاإلعالمقسملدىأوجتماعىالواقتصادىالا

يكونالمتحدة، حيثلألممالدوليةالمؤتمراتلحضورتراخيصعلىالحكوميةغير
الصغيرة،للدولوالعونالمعلومات، وتقديمالحكوماتممثلىعلىالتأثيرباستطاعتهم

.مشهودًاحضورهامنتديات)، وتجعل (للمؤتمراتموازيةأنشطةوتنظيم

األمموخارجداخلأعمالمنالحكوميةغيرالمنظماتبهتقوممماالرغموعلى
المنظماتألن. واإلعالمالعامالرأىعلىيقعاألكبرتأثيرهاأنالواضحالمتحدة، فمن

علىيؤثرسوفعملهاأنليقينهابهاالخاصةاإلعالموسائلإيجادعلىجهودهاتركز
هذاوفى. األفضلإلىالعالمأحوالتغييرعلىيساعد، مماالعامالرأىمنواسعةدوائر
غيرالمنظماتأنواعمختلفمننماذجختياراعلىتحليلنافىنركزسوفالسياق

.تتبعهاالتىوالسياساتالحكومية

حقوقمجالفى) Amnesty International (الدوليةالعفومنظمةهواألولوالنموذج
اإلنسانلحقوقالبشعةاإلنتهاكاتإنهاءعلىالنشاط، تركزشديدةالمنظمة، فهذهاإلنسان

تعملللتمييز، وهىالخضوعوالتعبير، وعدمعتقادالاوالعقلية، وحريةالبدنيةالسالمةفى
لحقوقالعالمىباإلعالناإللتزامعلىاالستبداديةوالسلطاتالحكوماتإجبارأجلمن

بيترالبريطانىالمحامىدعا، وعندما1961عاممتواضعةنشأتهاوجاءت. اإلنسان
نخبلشربهماطالبينلسجنهاالبرتغاليةالحكومةضدحملةإلىPeter Benensonبننسون
فى، تضمالظالل، وافرةالفروعمتعددةعظيمةشجرةاآلنالمنظمةوأصبحت. الحرية

المصادرمختلفمنالمعلوماتدولة، وتتلقى160فىعضوالمليونمنأكثرعضويتها
نجدأنالنادرومن. اإلصالحأجلمنالحمالت، وتنظماإلنسانحقوقنتهاكاتاعن

اإلتحاد (بأخرىأوبصورةالدوليةالعفومنظمةتقاريرمنالحرجتعانلمحكومة
المتحدةأولستر، والوالياتإلنتهاكاتالمعارضة، وبريطانيالقمعهماوالصينالسوفييتى

القتللحوادثالمرأة، وسيراليونحقوقوإنكارللتعذيبالعربيةالشرطة، والبالدلعنف
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إخفاءسببغزة، وإندونيسياقطاعفىالقوةاستخدامفىلتجاوزهاغيلة، وإسرائيل
.122للسالمنوبلجائزةعلى – 1977عام -المنظمةحصلتوقد). السياسيين

إصدارفى، تفرطالدولشئونفىالتدخلكثيرةأنهاإلىالدوليةالعفومنظمةنقادويذهب
مدفوعةتكونقدالتىالسلطاتلرأىتكترثالضحايا، والأقوالعلى، وتركزاألحكام

حماسكسبعلىحرصهاوأن. عرفيةأحكامحالةوجودأمنية، مثلألسبابلذلك
الدوليةاللجنةناقضتماوكثيرًا. جرأتهاحدوديفوقلنفسهاوالترويجالمحليينالمواطنين
إنسانيةمنظمةاألحمرفالصليب. الدوليةالعفومنظمةبتقاريريردمااألحمرللصليب

الحكوماتبرعاية) األحمرالهالل: اإلسالمىومقابلها (تحظىآخر، وهىطابعذات
ذلكورغم. الدولحكوماتوكذلكلهاالتابعةالوطنيةاللجانمنماليًادعمًاتتلقىوهى
أفزعهمالذينسويسرامواطنىجانبمنخاصةمبادرةإلىاألحمرالصليبنشأةتعود

.1859عامسولفرينومعركةفىالجرحىالجنودإهمال

ممثلوهاقامالثانيةالعالميةالحربففىبحيادها، الدولىاألحمرالصليبمنظمةوتفخر
الشئوالبريد، وفعلواالطعامحامليناأللمانمعسكراتفىالبريطانييناألسرىبزيارة

زمنأصًالعملهامجالوكان. البريطانيةالمعسكراتفىاأللماناألسرىمعذاته
الداخليةالعنفأعمالفىالضحايامساعدةليشملعملهامجالوسعت، ثمالحروب
عدافيماللسجونزيارتهاعندالتامةالسريةتلتزموهى. اإلغاثةجهودمعوالتنسيق

منالحربأسرى، وحمايةالعائالتشملجمععلىالصارخة، وتعملاإلنتهاكاتحاالت
المستبدة،القمعيةالنظممعالتفاوضإلىأحيانًاتضطرأنهايعنىوهذا. األطرافمختلف

.أعمالهاإدانةفىالمتحدةالوالياتفىالمحافظونأوالدوليةالعفومنظمةتترددالالتى
المستبدحتى – الحكوماتأن– الحاالتتلكفى – األحمرالصليبمنظمةوتفترض

مصلحةهواألحمرللصليبالنهائىمحايدة، فالهدفمنظمةمعبالتعاونتقبل– منها
.آسريهأواألسيرجنسيةعنالنظرالمطلقة، بغضاألولويةعندهاتحتلالتىاألسرى

، فلم2003عاماإلنسانحقوقأوضاععن2007عامالدوليةالعفومنظمةتقريرفىالدوللفهرسمسحبإجراءقمت122
.اإلنتقادمنتسلملمفنلنداحتى. ، وهولندا، ونيوزيلنداوأيسلندا، والنرويج، لكوستاريكا، والدانماركذكراًأجد
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المتحدة،األممأهدافمعاألحمروالصليبالدوليةالعفومنظمةمنكلبينتالقوثمة
، ولكنهمااإلنسانلحقوقالساميةالمفوضيةبدوروثيقًاإتصاًالعملهايتصلوكذلك
القدمخاطروسطتندفعالحركةسريعةإحداهما. تمامًامختلفةبطريقةعملهمايؤديان

، مناشدةلذلكالحاجةدعتكلماللمواجهةدائمًافيها، تستعدالخوضعلىالمالئكةتقدم
مانشرعلىدائمًابالطاقة، تحرصيزودهاأنقضاياها، وتسألهلتأييدالدولىالعامالرأى
34فىيقعالمتحدةالوالياتفى2005عاممطبوعاتهاكتالوج (العامالرأىعلىلديها

قيدًايشكلالحتىحكومىتمويلأىعلىالحصولالكبيرة)، وترفضالقطعمنصفحة
نفسهالنبيلاإلتجاهفى) ICRC (األحمرللصليبالدوليةاللجنةوتسير. حركتهاعلى

،ديارهممن، والمشردينالجرحىإلىبالنسبةالسياسيةاإلنسانحقوقبحماية
دبلوماسيةأكثربطريقةأغراضهالتحقيقتسعى، ولكنهاالحروب، وأسرىوالمضطهدين

جينيف)، وتحصلبوتوكوالتوخاصة (الدوليةاإلتفاقاتوضعتهاالتىبالقواعدوإلتزامًا
الحيادإلتزامالمتحدة، وتحاولباألمماألعضاءالحكوماتمنضخمةوهباتمنحعلى
.التام

يؤيدهما، والمناألحمروالصليبالدوليةالعفومنظمةفىوالعاملينالنشطاءمنولكل
الصراعاتفيهتتنوعالذىاليومعالمتعقدضوءعلىاآلخرعلىأحدهماتفضيليمكن

تكون، وقدمعينوضعفىأفضلاألحمرالصليبتدخلكانوربما. اإلنسانيةواآلالم
معًاالمنظمتينتحرككانآخر، وربماوضعفىتأثيرًاأكثرالدوليةالعفومنظمةحمالت

األخرىاإلنسانحقوقمنظماتمنغيرهمامعبالتوازى – الحمالتبعضفى
إلقناعمطلوبيناألسلوبينفكال. أساليبهتغييرعلىقمعىنظامإلرغاممطلوبًا– واإلعالم
الخارجيةوزاراتأنريبوال. معينةكارثةلمواجهةالتحركبضرورةالعالمىالمجتمع

بالحكمة، ولكناألمورمعالجةفىاألحمرالصليبأسلوبتفضلالعالمبالدجميعفى
الدولية،العفولمنظمةكثيرًاتتحمسالمدنىالمجتمعمؤسساتوباقىوالبرلمانييناإلعالم

.موقعهاألحمرللصليبظلوإن

وأساليبهاالخاصنهجهافلها) Medecins sans Frontieres" (حدودبالأطباءمنظمة "أما
1971عامالمنظمةتأسستوقد. نفسهتجاهالافىتمضىكانت، وإنالعملفىالمختلفة
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مناطقفىالطبيةوالمساعداتالخدماتلتقديمالفرنسييناألطباءمنمجموعةيدعلى
الصليبشأنذلكفىشأنها – الحيادلتلتزمجهدهاتبذل، وهىوالكوارثالحروب
فىاإلنسانلحقوقنتهاكاتامنإرتكابهيتممافضحفىدائمًاترغبأنهاغير-األحمر
دارفورفىمؤخرًافعلتهماوهو. الدوليةالعفومنظمةشأنذلكفىعملها، شأنهامجال
المنظمةتعاونت، وقدهناكالعملمناألجانبالمراسلينالسودانيةالحكومةمنعتحينما

إلىالدولىالعامالرأىتنبيهفىهناكالعاملةالكنسيةالمؤسساتمع– الصددهذافى– 
ذاتها، أوالمتحدةلألممتنبيهحدود"، كآلةبالأطباءمنظمة "تعملوبذلك. هناكيجرىما

عادةفهىحكومية، غيرمنظمةأنهاعلىإصرارهامنالرغممبكر، علىإنذاركجهاز
شفافة، ترمىأهدافها، ألنوالمجاعاتالنزاعاتمناطقفىاألطرافكلترحيبموضع

اإلغاثةأعمالمنذلكالصحية، وغيرالطبية، والغذاء، والتسهيالتالخدماتتقديمإلى
إكتسابإلىتميلالمنظمةوهذه. العالمفىوالمضطهدةالمنكوبةالمناطقمختلفإلى

الروسىالرئيسرئيسهاطالب1999العامففىاألحمر، الصليبمنأكثرشعبيةصورة
أطباءمنظمةفازتوقد. الشيشانفىالمدنيينقصفعنبالكف– علنًا – يلتسنبوريس

التوعيةفىالجائزةقيمة، واستخدمتللسالمنوبلبجائزة– نفسهاالسنةفى – حدودبال
.والمالرياالسلمثلمكافحتهاأهملتالتىاألمراضمكافحةإلىبالحاجة

تحيطالتىالمخاطرتمامًايدركون "متطوعيهابأن" حدودبالأطباءمنظمة "ميثاقويفخر
أخطارمنلهيتعرضونقدعمابالتعويضالمطالبةفىالحقلهم، وليسبرسالتهم
2004عاموفى123"لهمتقدمهأنالمنظمةتستطيعماغيربخدماتهمالمنتفعينأوألنفسهم

)، والفنييناألطباء، والممرضاتمن (متطوعًا2500بالمنظمةللعملالمتطوعينعددبلغ
.الطبيةالخدماتتقديمفىدولة، ثمانينفىالمحليينالعمالمنألفًاعشرخمسةعاونهم

فىلهاالتابعالعملفريقمنخمسةقتلعندمامؤلمةلضربةالمنظمةتعرضتوقد
إلىالمنظمةفإضطرتاألمريكية، لإلمبرياليةبالعمالةإتهموا)، 2004يونيو2 (أفغانستان

من1400عملعضوًا، وأنهتثمانينمنالمكونالدوليينالمتطوعينفريقسحب
عامًا،24لمدةأفغانستانفىتعملالمنظمةوكانت. 124البلدذلكفىالمحليينالعاملين

www.doctorswithoutborders.orgالمنظمةوقعمنمستقاةالمعلوماتهذه123
مناألحمرالصليبإنسحب، كمامماثلهجوموقوعمنخوفاًباكستانفىنشاطهابتخفيضالمنظمةقيامذلكأعقب124

.أمنيةألسبابالعراقفىالعمل

http://www.doctorswithoutborders.org
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تعرضالذىالقتلحادث. المنكوبةالبالدتلكإلىاألدويةنقلفىالدوابتستخدموكانت
أىتستطيعهل: هوالفصلهذافىسنعالجهسؤاًاليطرحبالمنظمةالعملفريقله

فىالشكمنتسلمأننيويوركأوجينيفأولندنأوباريسمنتدارإنسانيةمنظمة
بهتهاجمالذىالنحوعلى– األصقاعتلكفى – وراءها، فتهاجمأجنبىنفوذوجود

اإلنسانىالغوثوكاالتتستطيعهل: آخرسؤالبذلك؟ ويتصلالغربىالتدخلعمليات
أطرافمختلفحترامابتحظىأنالحكوميةالمنظماتمنوغيرهااإلنسانوحقوق

.125ضدها؟هجماتمنحدثماضوءعلىالصراع

قضايافىالعملفيهركزتالحكوميةغيرالمنظماتلنشاطآخرمتسعمجالوهناك
أحيانًا، ويتقدمهاالمجالهذافىالمتخصصةالمتحدةاألمموكاالتنشاطمعيتوازىالبيئة
الحكومية، لعلغيرالمنظماتمناآلالفتضمكبرىحركةأمامفنحن. أخرىأحيانًا

فىاألولىللمرةاإلعالموسائلهتماماجذبتالتى" األخضرالسالممنظمة "نشاطًاأكثرها
الحكوماتإحراجإلىتهدفمسبوقةغيرجتماعيةابأعمالقامتعندماالسبعينياتأوائل

يتعلقسؤالإثارةإلىذلكأدىوقد. 126بالبيئةالضارةاألنشطةلوقفالتجاريةوالشركات
بإسمالكالمحقلنفسهاتعطىأناألفرادمنمجموعةتستطيعكيف: المنظماتهذهبمثل

تجاهلبضرورةشعروا؟ وقدالحيتانوصيدوالغاباتبالبيئةيتصلفيماجميعًاالشعوب
االجتماععلىقيدًاتضعالتىالقوانين، أوالطرقعلىالحركةبإعاقةالخاصةالقواعد

كما، تمامًاالقانونعلىخروجًايعدذلككانولو، حتىأهدافهمتحقيقأجلمنوالتجمهر
"مدنيًاعصيانًا "فعلوهماكل. قبلمنالمتحدةالوالياتفىالمدنيةالحقوقحركةفعلت

.البحارأعالىإلىنتقلا

أجلمنلألخطارأنفسهملتعريضاستعدادعلىعلىاألخضرالسالمنشطاءكانوهكذا
يعترضونالتىالسياساتتغييرعلىالسلطاتإجبار، أوقضيتهمإلىاألنظارجذب

وأالسكا،كندافى) البحرعجل (الفقمةذبحعمليةإعتراضذلكأمثلةمنوكان. عليها
النوويةالتجاربمنطقةوسطبسفينتهمالبحار، واإلبحارأعالىفىالجائرالصيدومقاومة

28بتاريخThe GuardianصحيفةفىSara Leftمقالانظرأفغانستانمناإلنسحابحدودبالأطباءقرارحول125
.2004يوليو

www.greenpeace.orgموقعهامنمأخوذةاألخضربالسالمالمتعلقةالتفاصيل126

http://www.greenpeace.org
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فىلألشجارالعشوائىالقطععلىواإلحتجاجالباسيفيك)،  (الهادىالمحيطفىالفرنسية
الدولية،النفطشركاتجتماعيةالالحركتهماألساسيةاألهدافمنوكان. المطيرةالغابات
ذلكإلىأضف. واليابانالنرويجفىالحيتانصيدالكبرى، وصناعةاألخشابوشركات
المخابراتقيام، مثلالسلطاتجانبمنعنفألعمالاألخضرالسالمنشطاءتعرض

إلىاإلبحارمن، لتمنعها1988عامRainbow Warriorالمنظمةسفينةبإغراقالفرنسية
الحكومةإنكارورغم. الهادىالمحيطجنوبفىالفرنسيةالنوويةالتجاربمنطقة

مكنتعليهاترتبتالتىالعارمةالغضبموجة، فإنبالحادثلهاصلةأىالفرنسية
التجارببإيقافطلباتعلىالعالمأنحاءمختلفمنالتوقيعاتماليينجمعمنالمنظمة

منالحدعلى– فرنساوخاصة – الكبرىالدولإرغامفىكبيرحدإلىالنووية، ونجحت
الشرقبينالعالقاتمناخالباردة، وتغييرالحربإنتهاءأنشكوال. النوويةتجاربها
ولكن). 1996عام (النوويةللتجاربالشاملالحظرمعاهدةإبرامعلى، ساعدوالغرب

فىهامًادورًالعبتالخطر، قدناقوسدقتالتىالمنظمةبأنالقولالمبالغةقبيلمنليس
.العامالرأىإتجاهفىالتحول

منالعديداليومتستخدم" األخضرالسالم "رمزى، فمنظمةحتجاجامجردذلكيكنولم
غيرهاشأنذلكفىقضيتها، شأنهاخدمةأجلمن) اللوبى (الضغطوجماعاتالمحامين

لحقما، وفحصالمنتجاتلفحصالعلماء– أيضًا – وتجند. الحكوميةغيرالمنظماتمن
المحليةالمجموعاتشبكةخاللمنمتقدمةدعايةحمالتأضرار، وتنظممنبالبيئة

فىعارمةحملةوقادت. للمعلوماتالدوليةالشبكة، واستخداموالمتطوعينإليهاالمنتمية
تلوالواحدة – الشركاتوراثيًا، وأجبرتالمهندسةالمحاصيلضداألخيرةالسنوات
خاللمنبغيتهاتحقيقإلىأيضًاتنبهتوقد. الميدانهذامناإلنسحابعلى– األخرى
إلىالحكوماتمنالعديدحشدوأدى. الدوليةواإلتفاقاتالدوليةوالهيئاتالدولىالقانون

حمالتوأدت. للغاباتالعشوائىلقطعهاليبيرياعلىالعقوباتبفرضالمتحدةاألممقيام
المستخدمةالضوابطمنتشددالدوليةالبحريةالمالحةمنظمةجعلإلىللمنظمةأخرى

سبتمبرفىوأعلنت. البلطيقبحرفىالخطرةالموادنقلسفنالنفط، وفىناقالتفى



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

250www.RaoufAbbas.org

خاللمناألخضرالسالم "تحقيقفىنجحتأنها–الثالثينعيدهابمناسبة – 2001
...".الملتزمالدائبالنشاط

بواشنطونأقيمالذى)The World Resources Institute (WRIللمواردالدولىالمعهدماأ
تنظيمفىاألخضرالسالممنظمةنجحتوبينما. المواجهةإلىإتجاهًا، فأقل1982عام

الدولىالمعهددولة، ركزثالثينمنأكثرفىالمستقلةالجماعاتمنسلسلةمننفسها
العلماءمنالمائةعلىيزيدقدمامقرهيضمواحد، حيثموقعفىنشاطهللموارد

ينتشرون، الذينالمتخصصينمنوغيرهمالخرائطورسامىوالمستشارينوالمهندسين
البيئية، كماالظروفتحسينإلىتهدفالتىالمتعددةالمشروعاتفىللعملالعالمفى

التىوالمطبوعاتالنشراتسلسلةخاللمنالبيئىالوعىنشرعلىالمعهديعمل
هتمامها"، ولكنWorld Resourcesالعالمموارد "السنوىتقريرهيصدرها، وأهمها

التمويلتدبيريتولى، وعادةالنامىالعالممؤسساتمعشراكةعالقةإقامةهوالرئيسى
أنكافيًاكانوربما. الشمالدولفىوالمؤسساتالحكوميةالوكاالتمنلذلكالالزم
الدولىالمعهد، أعلن2004يونيوففى. 127للمواردالدولىالمعهدلنشاطمثاليننورد

المحافظةالصناعاتدعممشروعاتفىمعًاتعاونهماالهندسيةالصناعاتوإتحادللموارد
صاحبةالهندأنعتبارناافىوضعناإذااألهميةبالغحدثالهند، وهوفىالبيئةعلى
فىيساهمالمتنامىالكبيرالصناعىإنتاجهاالصين)، وأنبعد (آسيوىاقتصادأكبر

يقومالذى – الخضراءلألعمالجوردجمركزويحصل. الحرارىحتباسالاظاهرة
ومؤسسةبراديشأندراواليةحكومةمندعمعلى-للمشروعالميدانيةبالدراسات

المعهد، أعلننفسهالشهروفى). USAID (الدوليةللتنميةاألمريكيةوالوكالةجوردج
علىالمحافظالحضرىالنقل "لدراسةاآلسيوىالتنميةبنكمعتعاونهللمواردالدولى
لهذاأقيمتالتىالقابضةالمؤسسةبتمويلللتنميةالسويديةالوكالةوقامت. آسيافى" البيئة

للموارد،الدولىللمعهدالتابع" والبيئةالنقلمركز "تمويلشلمؤسسة، وتتولىالغرض
.المجالهذافىالمشورةبتقديميختصوالذى

وخاصة.www.wri.org: للمعلوماتالدوليةالشبكةعلىالمعهدوقعممنالمثاالن127
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com

http://www.wri.org
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com
http://newsroom.wre.org/newsrelease_text.com
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إلىجهودهاتصرفالتىالخاصة، تلكالطبيعةذاتالحكوميةغيرالمنظماتبينومن
وحقوقالكرامةتوفيرعلىتعملفهى، حقوقهنوحمايةوالبناتالنساءأوضاعتحسين

التىالناميةالبالدفىنشاطهاالمنظماتهذهوتركز. البشرنصفمنألكثرالمواطنة
بينتداخلعلىلألوضاعالمراقبيقعوهنا. األساسيةحقوقهنالنساءعلىمعظمهاينكر

عائقًايمثلالخلاالتدهذاالذاتية، ولكنالنشأةذاتالمنظماتمنالعديدأنشطة
الصعبومن. المدنىبالمجتمعالنهوضالمنظماتهذههدفكانطالمابالضرورة

الحصر،تفوقيجعلهابإطرادتنموالتىالمجالهذافىالجديدةالمنظماتتأسيسمتابعة
وعلى. المرأةحقوقعلىوالتعدياتاإلنتهاكحاالتأعقابفىمنهاكلتقومماوغالبًا
1983عامالمتحدةالوالياتفىالنسوياتالناشطاتمنمجموعة، سافرتالمثالسبيل

مماتأثرن، وقدواألطفالالنساءعلىالكونتراحربآثارعلىللوقوفنيكاراجواإلى
يصفهاالتى) MADRE (منظمةبتأسيس، قمنعدنحينإنهنحتىشديدًاتأثرًاشاهدن
المرأة،لحقوقدوليةمنظمة "بأنهاللمعلوماتالدوليةالشبكةعلىبهاالخاصالموقع
الالتينيةبأمريكاخاصإهتمامالمنظمةولهذه" والعائالتللمرأةاإلنسانبحقوقتطالب
الحكوماتتسببهمابرصدسياسيًا، وتهتمهناكالنسويةالحركاتمععالقاتتقيمحيث

تلحقأضرارمن) NAFTA (مثلالتجاريةواإلتفاقاتالكبرىوالشركاتاألمريكية
تأسستالتى) Equality Now" (اآلنالمساواةمنظمة "هناكثم. لإلقليمجتماعىالابالنسيج

القانوناستخدامخالل، منالعالمفىللمرأةالحقوقىبالمستوىللنهوض1992عام
المحامينإئتالف "نفسهاالمنظمة، أسستسنواتبتسعذلكوبعد. الوطنىوالقانونالدولى

إلىبلدمنالرسالةهذهلحمل)Lawyer's Alliance for Women (LAWالنساءأجلمن
أخرىمنظمةوهناك. األخرىالعامةالهيئات، وأمامالمحاكمفىالشهاداتآخر، وتقديم

منذجمعالذى)" Global Fund for Women (للمرأةالعالمىالصندوق "هىتمامًامختلفة
من2300لتمويلدوالرمليون32بلغتالمانحةالجهاتمنكافيةأمواًال1987العام

جديدمشروعاألربعمائةنحوتدعم، وهىالعالمأنحاءمختلففىالنسائيةالجمعيات
فىباإلمتنانتستقبلولكنهاالشمالأهلنظرفىصغيرةتبدوقدالتىسنويًا، بالمنح

.استحقاقهاميدان
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منالطاقاتوإهدارالنشاطهذاحققماذا.. ترى: التساؤلالنقادلبعضيعنوقد
أهدافذاتالمنظماتهذهمنفالكثير. تمامًامختلطةالنتائجأنالواضح؟ منإنجازات

ماكلفىقواهاتبديدإلىالسياسة، وتميلحسنإلى، وتفتقرالغضبمتفرقة، شديدة
تعكسبرامجنا "أنصراحةتقرمثًال) MADRE (فمنظمة. جميعًاأهدافمنإليهترمى
التى، الشعوبوحاجاتاإلنسانحقوقمنطلقمنللتنميةاأللفيةاألهدافلتحقيقالسعى
واإلرتقاء، العالمفىاألساسىالتعليم، وتأمينوالجوعالمدقعالفقرإنهاءإلىتهدف

، والرعايةاألطفالوفياتمنالمرأة، والحدالجنسين)، وتمكينبين (النوعيةبالمساواة
األحوال، وتحسيناألمراضمنوغيرهماوالمالريااإليدز، ومكافحةلألمهاتالصحية

منطويلةقائمةيمثل– شكدون – وهذا128."التنميةفىعالميةشراكةالبيئية، وتطوير
.ذاتهاالمتحدةاألممذلكفىبماتلبيتهاعنمنظمةأىتعجزالتىالطلبات

.نشاطهاوكذلكمختلفًاأداءهايجعلمحددة، ممارسالةعلىفتركزاألخرىالمنظماتأما
كينيا، وهىفىاألخضرالحزامحركةمؤسسةماثاىوانجارىاألستاذةحالةإلىفلننظر

نوبلبجائزةفازتالتى، الدكتوراهدرجةعلىتحصلأفريقياووسطشرقىفىإمرأةأول
التىتلكمنبدًالأشجاربزراعة1977عامحركتهابدأتوعندما. 2004عامللسالم

،ذلكعلىالكينيةالحكومةإعترضت، الغاباتألشجارالعشوائىالقطعضحيةراحت
شعرتالزمانمنعقدبعدالنساءبسواعدشجرة600تضممشاتلزراعةتموعندما

الحزامحركةعارضتوعندما. بالقلقموىأرابدانيالللرئيسالفاسدةالحكومة
،الحاكمالسياسىللحزبمقرًالتصبحنيروبىفىطابقًا62منعمارةبناءاألخضر
،األقلعلىمراتثالثللضربماثاىالدكتوروتعرضت. العنفإلىالحكومةجنحت
وراءبثقلهاالدوليةالنسائيةوالمنظماتاإلنسانحقوقمنظماتألقتأنذلكنتيجةوكانت
مؤسساتبعضبالقضية، وقدمتالعالميةالصحافةوإهتمتاألخضر، الحزامحركة
التىاألشجارعددبلغوقد (األشجارزراعةلمشروعللحركةماليةمعوناتالشمال
منالعديدعلىوحركتهاماثاىحصولشجرة)، وجاءمليونعشرينالحركةزرعتها

2002عاموفى. التراجعإلىكينياحكومةليدفعالعالمأنحاءمختلفمنوالجوائزالمنح

:التاليةاإللكترونيةالمواقعمنالمنظماتبهذهالخاصةالمعلوماتعلىحصلنا128
www.madre.org; www.equalitynow.org; www.globalfundforwomen.org.

http://www.madre.org
http://www.equalitynow.org
http://www.globalfundforwomen.org
http://www.globalfundforwomen.org
http://www.globalfundforwomen.org
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ذلكوقبل. وزاريةحقيبةإليها، وأسندتبالبرلمانعضوًاماثاىوانجارىاألستاذةإنتخبت
منعالمستوىذات "أنهاإلىإستندبالطالقحكمعلىزوجها، وحصلهجرهابسنوات
عليها..."، ولوالالسيطرةعنيدة، تصعب، وهىوالنجاحالقوةمندرجة، وعلىالتعليم
129.شيئًاالمناضلةالمرأةهذهحققتلماالصفاتتلك

فقد. الكثيريعنىالكانللقوة؟ ربماالعالميةالهياكلصعيدعلىكلهذلكيعنىماذاولكن
المرأة، فغالبيةحقوقبأجندةتلتزملمموقفها، ولكنهامنالكينيةالحكومةغيرت

الالمرأةوحقوق. البيروقراطيةأجهزتهاحالوكذلكالرجالعليهايسيطرالحكومات
للمنظماتالحقيقةالقوةومفاتيح. أفريقيابالدومعظماإلسالمىالعالمفىلهاعتبارا

بعثإذا، ولكنالدولىوالبنكالدولىالنقدوصندوقاألمنمجلسأيدىفىتقعالدولية
غيرالمنظماتوضعيدهشه، فسوفاألربعينياتفىالعالمىالعملنشطاءمنأحد

.بارزحضورمنلهالما، ويعجباليومعالمفىالحكومية

مثلاألخرىالحكوميةغيرالمؤسساتعننفسهالشئقوليمكنمدىأىإلى.. ترى
؟ الالعالمىالمدنىالمجتمعبتنميةيتعلقالخيرية، فيما، والمؤسسات، واإلعالمالكنائس

تأثيروغيرها، لهاوالبوذيةوالمسيحيةكاإلسالمالمؤسسىالطابعذاتالدياناتأنشك
معالتداخلالحقيقةهذهتعكسهلالبشر، ولكنمنالباليينوأفكارحياةعلىكبير

واألفراد، فالعائالتبالنفى– األرجحعلى –فيها ؟ اإلجابةوالتأثيرالعالميةالمنظمات
لألممجتماعىالواقتصادىالاالمجلستغييرأجلمنيصلون، والاللهإلىتقربًايتعبدون
بسببالدوليةالسياسةعلىكبيرةتأثيراتلهتفعلهأوالكنائستقولهماأنغير. المتحدة

التغييرتحقيقأجلمنفيهااألعضاءوالدولالمتحدةاألممإلىتلجأأتباعها، ولكنهاحجم
.الدولىالصعيدعلى

اإلغاثةلخدماتالكويكرز، فجمعيةمحضسياسىللكنائسالعامالدورأنذلكيعنىوال
أنظارتجذبما، ونادرًاالعالمأرجاءمختلففىالمنكوبينإلغاثةوكفاءةبهدوءتعمل

عشرالتاسعالقرنمنتصففىتأسستالتىللخدماتاألمريكانأصدقاءولجنة. اإلعالم

موى،الرئيسنظامضدهاشنهاالتىالبلطجةأعمالوجهفىالحركةصمدتكيفالمتميزاإللكترونىالموقعيبين129
www.greenbeltmovement.org: راجع

http://www.greenbeltmovement.org
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أعقابفىألمانيافىاإلغاثةبأعمالأيرلندا، وقامتفىالبطاطسمجاعةضحايالمساعدة
لذلك)،تقديرًا1947عامللسالمنوبلجائزةعلىوحصلت (العالميتينالحربينمنكل

،موزمبيقفىالفيضاناتضحايافساعدتدولة22فىوتعملعالميًادورًااآلنتلعب
منالكثيروتقوم. الشيشانفىالعنف، وضحايااألفريقىالقرنفىالمجاعاتوضحايا
هناكثم. العالميةالساحةعلىمشابهةبخدماتالتبشيريةوالجمعياتاإلسكندنافيةالكنائس
الطابعذاتالمنظمات، وبعض1943عامتأسستالتىالكاثوليكيةاإلغاثةخدماتجمعية

دولة،94فىاإلغاثةخدماتتقدمالتىبريطانيافى) CAFOD (منظماتمثلالوطنى
التعليمية، والقروضالصحية، والخدماتاإليدز، والرعايةلضحاياالتمريضوخدمات

الدينىالتوجهذاتالمنظماتهذهأنمنالرغموعلى. السالمدعائمالصغيرة، وإرساء
منبعيدةأصقاعفىالمدنىالمجتمعومنظماتالمتحدةاألمموكاالتجانبإلىتعمل

.130العالمىالمجتمععنتعبرأنهاإالالعالم

غيرللمنظماتيتوفرالما، وهوالحكوماتتحريكعلىبالقدرةالكنائسوتتمتع
نشرتعندماسياسىحشدمناألمريكيةاليهوديةالطائفةبهقامتماذلكمن. الحكومية

شديدهزالمنعليهكانوابالبوسنة، ومااإلعتقالمعسكراتفىالمسلمينالسجناءصور
Newجريدةفىكاملةصفحةاألمريكيةاليهوديةالمنظمات، فنشرت1992أغسطسفى

York Timesالبيتإلىمسيرةالموت"، ونظموامعسكراتأوقفوا "عنوانتحمل
قامعامًاعشربإثنىذلكوبعد. التحركإلىاألمريكانالسياسةصناعدفع، ممااألبيض
عملياتبوقفباولكولنالخارجيةوزيربمطالبةأمريكافىالكاثوليكاقفةساألمجلس

الخارجيةوزارةجعلدارفور، ممافىالسودانيةالحكومةتمارسهاالتىالعرقيةالتصفية
الجنوبفىالبروتستانتيةالكنائسطالبتعندماإهتمامًا، وخاصةاألمرتولىاألمريكية

.131ذلكالضرورةاستدعتإذااإلقليمفىاألمنومجلساألمريكيةالحكومةبتدخل

www.catholicrelief.org: موقعالمثالسبيلعلىراجع130
تورطعنكشفالذىدارفورفىاألحداثتطورعنهأسفرعماالستارتزيحالمؤلفيسوقهاالتىالنماذجلعل131

أهليتحركلملماذاترى. السودانتقسيممخططاتفىالمشبوهودورهااإلقليمفىالصراعتأجيجفىالتبشيريةالجمعيات
تمارسهاالتىالعنصريةلألعمالحدوضعلطلبكنائسهاوأساقفةأمريكايهودمنالرحيمةالقلوبوأصحابالتقوى

).؟ (المترجمالعراقفىاألمريكانمارسهاالتىالعرقيةاإلبادةأعمالأوالفلسطينيينضدإسرائيل

http://www.catholicrelief.org
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جيلفقبل. إشكاليةأحيانًا، ويمثلللجدلمثيرالدوليةالسياسةمعالكنائسسياسةوتداخل
الوسطىأمريكافىيقعوالدولةالكنيسةبينالعالقةفىالعاصفةمركز، كانكامل

يميلونالكنيسةقادةوكان. لهنظيرالبنفوذالكاثوليكيةالكنيسةتحظىوالالتينية، حيث
قدومولكن. الديكتاتوريةالنظميؤيدونكانواالمحافظ، وغالبًاالجانبفى– تقليديًا– 

التىاألهليةالحروبفترةخاللراديكاليونأساقفةالجديدة، وظهور" التحررية "األفكار
، الذينالجزويتوخاصةالشبانالقساوسةمنجديدجيل، وبروزالوسطىأمريكاتمحط

المناخغيرذلكوالدستورى، كلجتماعىالواقتصادىالااإلصالحإلىعظاتهمفىدعوا
وعندما. باهظًاثمنًاأحيانًاكلفهامماالراديكالىالسياسىبالجناحالكنيسةرتبطتاو. كله

أنإلىجواتيماال، ذهبفىاإلنسانحقوقإنتهاكحولتحقيقبإجراءالكنيسةقامت
علىالقبضإلقاءاألمن"، تمقوات "إرتكبتهااإلنتهاكحاالتمنألفًا55من% 79

26 (الموتحتىبالهراوات، وضربالنهائىالتقريرأعدالذىجيراردىيوحناسقفألا

أوسكارالسلفادورفىاألساقفةكبيرإغتياللحادثتكرارًاذلك)، فكان1998أبريل
لألممتابعةحقائقتقصىلجنةحققتوقد. كنسىلقداسقيادتهأثناء1980عامروميرو
قضيةولكن. الجريمةإرتكبواالذينالجناةروميرو، وحددتمقتلفى1992عامالمتحدة
هذاوفى. الدوليةالعفومنظمةأمرهاوتولتأوروباإلىأنصارهنقلهاجيراردىاألسقف

.معًاالحكوميةغيروالمنظماتوالكنائسالوكاالتتعاونتالنموذج

األخرى، فرغمالمسائلتجاهموحدًاموقفًاتتخذالمختلفة، لمالكنسيةالمؤسساتهذهولكن
إزاءتقدميةمواقفإتخاذإلى" أوروبالشمالالبروتستانتيةالكنائس "إتجاهعنعرفما

كنائسعلىيصدقالذلكلليبرالية، فإنإعتناقمنعنهاعرفالعالمية، بماالقضايا
وتنظيمباإلجهاضيتعلقفيماالدوليةالوكاالتدورتجاهالمحافظةالمتحدةالواليات

عليهحصلتالذىالخاصوالوضع. الفاتيكانعلى– بالتأكيد – يصدقالأنهاألسرة، كما
فرصة)، يعطيها1945منذ (العامةالجمعيةفىكمراقب) Holy See (الفاتيكاندولة

الحكوميةغيرالمنظماتمنلغيرهايتوفرالبقدرالمتحدةاألممسياساتعلىللتأثير
الدوليةالمؤتمراتفىالتصويتفىالحقبهاتتمتعالتىالمزايابينومن. أوالكنسية

خالفالأمرعنها، وهوالصادرةالقراراتصياغةفىالتأثيرثمالمتحدة، ومنلألمم
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برنامج "نصلتعديلالتدخلعلىالفاتيكانإصرارولكن. تاريخيةكحقيقةتقبله، يتمعليه
مشروعصياغةأنبحجة (1994عامبالقاهرةللسكانالعالمىالمؤتمرخالل" العمل

، والشذوذللجنسالمراهقينالرغبة، وممارسةحسباإلجهاضعلىتشجعالبرنامج
النسوية،والمنظماتالوفودمنالكثيرضايقالفاتيكانجانبمنالتدخلالجنسى)، هذا

.الحكوميةغيرالمنظماتمستوىإلىالفاتيكانتمثيلدرجةبخفضالمطالبةإلىودفعها
موقفهاأن، كماالعالمفىدولةمائةمنأكثرمعدبلوماسيةعالقاتللفاتيكانكانتولما
دعوة، فإنوالمسلمينواليهودالمحافظينالبروتستانتمندعمًايلقىالقضاياتلكمن

صياغةحولأثيرتالتىالضجةتلكولعل. مجديةتكنلمالحكوميةغيرالمنظمات
الليبراليةالمنظماتحركاتأنتبينالصياغةتلكفىالتوفيقية، والنزعةالعملبرنامج

منلهانمو، ومامنبلغتهماتجاوزها، رغمتستطيعالالتىحدودهالهاالحكوميةغير
.132وتأثيرمسموعصوت

منكثيرًااستفادتقدالحكوميةغيرالمنظماتمنالكثيرأنفىللشكمجالالأنهغير
الديمقراطيةعجلةدفعفىأساسًا، والليبراليةاألمريكيةالخيريةالمؤسساتإنتشار
منأنشئماأولRockefellerوروكفلرCarnegieكارنيجىمؤسستاوكانت. العالمية

معًا،الخيرىوالعملبالضرائبتتصلألسبابالعشرينالقرنمطلعفىالمؤسساتتلك
منتزيدأنالمؤسساتتلكاستطاعتوقد. 1936عامFordفوردمؤسسةبهماولحقت
،ذلكعندقيقةإحصاءاتعلىنقفأنبمكانالصعوبةومن. شتىبطرقالماليةقوتها

لمؤسسةالواحدالسنوىالتقريرفىحتىعاديةغيربصورةهناتتضارباألرقامألن
سنوية، وأنتقاريرالخاصةالمؤسساتإصداربضرورةاألمريكىالقانونيقضى (بعينها
األصولقيمةبلغت2002العاموفى.  )السنويةأصولهامن% 5عنيقلالماتنفق

دوالر، وأنفقتبليون435الخاصة، األمريكيةالمؤسساتمنألفًا65يقارببماالخاصة
السلفادورأولزيمبابوىالقومىالناتجإجمالىيعادلرقمدوالر، وهوبليونثالثينسنويًا

إلىاألمريكيةالمؤسساتتنفقهاالتىالمبالغمناألكبرالقسطويذهب. السنةتلكفى
:علىهناإعتمدنا132

C.A. Mclntosh and J. L. Finkle, "The Cairo Conference on Population and Development: A
New Paradigm ?", Population and Development Review 21, no. 2 (1995), 233 – 60; Yasmin
Abdulla, "The Holy See at United Nations Conferences: State or Church ?" Colombia Law
Review 96, no. 7 (November 1996), 1935 – 75.
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تنفقذلكورغم. الطبية، واألبحاثالمدن، ومتطلباتكالمدارس: محليةأمريكيةهيئات
جذبًاأكثرهاوخاصة" الدوليةالشئونبرامج "عليهيطلقماعلىالكثيرالمؤسساتهذه

نزعتهافيمبالغالمؤسساتهذهمنالكثيرأنيرىالسياسىاليمينأن، وخاصةلإلهتمام
إلىتفتقرالتىالنخبويةالسمةالراديكالىاليسارفيهايرىالمدمرة، بينماالتقدمية

الخارجىللتدخلأدواتالمؤسساتهذهالنامىالعالمبالدمنالكثيرالديمقراطية، وتعتبر
.133ترحيبمحلتقدمهاالتىالمنحكانتلوحتى

المدنىالمجتمععلىالخيريةالمؤسساتعبرهماتؤثررئيسيينطريقينثمةأنويبدو
.اإلنسانلحقوقالعالمىواإلعالنالمتحدةاألممبأهدافتتصلأن، يمكنوالعالمى
ونشروالتدريبالبحوثالدراسية، وبرامج، والمنحالثقافىالتبادلميدانفىأولهما، 

الهدفكاناليونسكو، طالمابأجندةشبيهنحوالدولية، علىالقضاياحولالمعلومات
التىالعلميةالمؤتمراتتمويلولعل. الشعوببينوالتفاهمالمعرفةترقيةهوالمعلن
العديدبينمن – لذلكمثاًاليصلحالباردةالحربزمنوالغربالشرقعلماءبينتجمع
.المواجهةمنبدًالالتعايشسياساتلتنميةالفرصةإتاحةتبريرهفىوقيل– األمثلةمن
والستينياتالخمسينياتفىأوروباغربىعلىالمؤسساتأموالمنكبيرجانبتدفقوقد

الثقافةتذوقالتعليمية، وتشجيعللمؤسساتوالمعوناتالمنحوتقديمالصحفلدعم
اإلتحادإلىالتطلعدونوللحيلولةاألمركةنزعةمناألوروبىالنفورلتقليلاألمريكية
أموالالستثمارنموذجًاالناميةالبالدفىالمكتباتتمويلكانكذلك. السوفييتى

)USAID (األمريكيةالدوليةالتنميةوكالةكانتولما. الخاصةاألمريكيةالمؤسسات
منالكثيريشكأنالغريبمن، فليسنفسهالشئتفعل) CIA (المركزيةوالمخابرات

ذراعًاالخاصة، ويرونهااألمريكيةالمؤسساتنشاطفىوحكوماتهماألجانباألفراد
المرحلةتلكفىتتبنىكانتالمؤسساتتلكأناألمريكية، رغملإلستراتيجيةأخرى

صرامةمنبهتسمواامؤسسوها، بمايتخيلهأنيمكنمماوليبراليةتقدمًاأكثرأجندات
.وتحفظ

:المؤسساتلمركزاإللكترونىالموقععلىموجودةاألمريكيةالمؤسساتعنالمتاحةالمادةمعظم133
www.fdncenter.org

:فورد، هومؤسسةعنقديمهاممقالوهناك
Peter D. Bell, "The Ford Foundation as a Transitional Actor", in International Organization
25, no. 3 (Summer 1971), 465-78.

http://www.fdncenter.org
http://www.fdncenter.org
http://www.fdncenter.org
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الخيريةالمؤسساتدعمفىيتمثلالعالمىالمدنىالمجتمععلىالمؤثراآلخروالطريق
الزراعة،وتحسينالبيئةعلىالحفاظلمشروعات، وتمويلهااإلنسانحقوقلجماعات

التدفقهذا. والتجاربالحارةالمناطقبطبالخاصةالبحوثتمويلخاصةوبصفة
فىرائدةروكفلرمؤسسة، وكانتالثالثالعالمإلىاألولالعالممنيأتىالمعوناتألموال

إنشاءمولت1932عام، وفى1916عامالهندإلىالمنحتقديمبدأت، فقدالمجالهذا
فىرائدةروكفلرمؤسسةكانتكما". العامةوالصحةالطبيةللوقايةالهنديةالمدرسة"

أنورغم. الكاريبىوحوضالالتينيةأمريكافىالمجتمعيةالمشروعاتلدعمالمنحتقديم
تخصيصقررت، فقدالخمسينياتفىإالجديةبصفةالمجالهذاتدخللمفوردمؤسسة
تعاونتوقد. الهنديةالقارةلشبهالدوليةالشئونبرامجتمويلمناألكبرالجزء

فى" الخضراءالثورة "سمىمادعمفىهامدورلعبفى) وفوردروكفلر (المؤسستان
.الزراعىاإلنتاجفىالتوسععلىالبالدتلكساعدتاآسيا، حيث

:الكبيرتينللمؤسستينالسنويةالتقاريرالمالية؟ تعطيناالناحيةمنذلكيعنىماذا.. ترى
9.97فوردمؤسسةألصولاإلجماليةالقيمةبلغت. ذلكعنفكرةGatesوجيتسفورد، 

يقلمادوالر، وهومليون489قيمتهابلغتمنحتقديرمنمكنها2003عامدوالربليون
أهمطبعًا، ولكنهاالدولىالبنكأو) USAID (األمريكيةالمعونةلوكالةيتوفرعماكثيرًا
الحكومةجانبمن (السياسىبالتدخلتتقيدمناًال، والأيسركونهاحيثمنكثيرًا

مكسيكو،فىمكاتبصغيرة، فلهادولةإلىتكونماأقربالمؤسسةوتعد). األمريكية
،أبيب، والقاهرة، وتلونيروبى، وجوهانسبرج، والجوسوسنتياجو، جانيرو، دىوريو

).الخارجفىمكاتبهاأكبريقعحيث (دلهىوهانوى، وجاكرتا، ونيو، وموسكو، وبكين
لالدوالراتمنالماليينمئاتفوردمؤسسة، خصصت1995و1951عامىبينوفيما
فىيتدفقونالذينالزواررؤيةالهند، ويكفىفىمختلفةلمشروعاتقدمتمنحة2500
منعددتفوقالزوارحركةأننطباعابللخروجدلهىنيوفىمكتبهاعلىكبيرةأعداد

.الكبرىالقنصلياتأوالسفاراتعلىيترددون

مؤسسةأكبرالزمانمنواحدعقدبعدأصبحتالنشأة، ولكنهاحديثةجيتسومؤسسة
.مايكروسوفتشركةمنهائلةمكاسبمنجيتسعائلةحققتهمانتيجة. العالمفىمانحة
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السنويةالمنحعلىدوالر، وتنفقبليون27جيتسمؤسسةأصولبلغت2003العاموفى
عامعليهأنفقتالذى" العالمصحة "تسميهماهومشروعاتهاوأكبر. دوالربليونقيمتهما

كاإليدزالقاتلةاألمراضمكافحةإلىمعظمهادوالر، ذهبمليون576وحده2003
التىاألموالتتجهحيثأفريقيافىاإليدزمكافحىأكبرمنوالمؤسسة. والمالريا
لهذهليسولذلك. باإليدزللمصابينالصحيةوالرعايةالطبيةالبحوثإلىلذلكتخصصها
أمواًالتنفقفهى، العالمأنحاءمختلففىومكاتبإنتشارمنفوردلمؤسسةماالمؤسسة

على، تقومعامطابعفذاتفوردمؤسسةسياسةأما. محددةكبيرةمشروعاتعلىطائلة
تحسينعلىللعملالقرىإحدىمبادرةمثلمعينةلمشروعاتالصغيرةالمنحتقديم

النسويةللمشروعاتالصغيرةالقروضالنقية، وتقديمالشرببمياهقريةتزويدالبيئة، أو
ماالنامية، وغالبًاالدولفىاإلنسانبحقوقاإلرتقاءفىمتميزًادورًالعبتكما. اإلنتاجية

العسكرىالنظامتدخلوعندما. وإحراجهاالسلطويةالنظمغضبإثارةإلىذلكيؤدى
علماءفوردمؤسسة، ساعدت1966عامأيرسبيونسجامعةلقمعاألرجنتينفىالحاكم

الحكومةمارستوعندما. األخرىالالتينيةأمريكادولإلىاإلنتقالعلىاألرجنتين
، أقامتالعالىالتعليمفىاألفارقةاألساتذةضدالتمييزأفريقياجنوبفىالعنصرية

اآلنالمؤسسةوتقوم. Yaleييلجامعةفىأفريقياجنوببحوثبرنامجفوردمؤسسة
منهماكلبوجوتا، يناضلفىللجزويتفكرىللقضاة، ومنتدىالكولومبيةاللجنةبدعم
الكثيرولكن. المجالهذافىاإلنتهاكاتفيهاترصدتقاريروتعداإلنسانحقوقأجلمن
إتباعأواإلدارةسوءبسببفيهاالتصرفيساءالخيريةالمؤسساتتقدمهاالتىالمنحمن

المجالهذافىالمادىالعونمنقرنلنصفاإلجماليةالنتائجكانتخاطئة، وإنأساليب
بالقضاياالوعىدائرةوإتساعالدولىالتعاونعرىتوثيقعلى– شكدون – ساعدتقد

.العمالية

مؤسسة: أخرى، مثلبالدفىمماثلةخيريةمؤسساتهناكتكونأنالطبيعىومن
، ومؤسسةاليابانفى) Sasa Kawa (ساساكاواألمانيا، ومؤسسةفى) Krupp (كروب
علىالمحلية، أوالمشاريععلىيركزمعظمهابريطانيا، ولكنفى) Leverhulm (ليفرولم
،وغالبكاسحالمجالهذافىاألمريكيةالمؤسساتووجود. والتعليمىالثقافىالتبادل



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

260www.RaoufAbbas.org

علىمنهاكلأصولتزيدالتىالعالميةالخيريةالمؤسساتعددقدرسنواتبضعفمنذ
.أمريكيةمنهاوعشرونتسعكانتمؤسسةوثالثينبإثنيندوالرمليونالمائة

ميدانفىأيضًاموجودةالطاغيةالغربيةالسيطرةهذهأن– األولىللوهلة – يبدووقد
اإلنطباعذلكويؤيد. المتحدةباألممالمتصلةالدوليةلألجنداتاإلعالميةوالتغطيةاإلعالم
اإلذاعةلهيئةالمختلف، والدورCNNاألمريكيةالتليفزيونيةالشبكةدور: هماحالتان

المنظمتينمنأىأنفىيجادلأنأحديستطيعوالBBC World Serviceالبريطانية
والمعلوماتلألنباءنشرهماالعالم"، ولكنشعوبنحن "العالميةالحملةرأسعلىكانت
هذهكلوجودمعبأنهالقائلةالفكرةدعمالعالمأنحاءمختلففىالبالدمنالكثيرعلى

ماعلى) الشبابوخاصة (المواطنينمنمتزايدةأعداد، تتعرفالعالمبالدبينالخالفات
"CNNتأثير "يسمىدورًالعبتCNNأنذلكإلىأضف. العالمأنحاءمختلففىيجرى

الدولعنها، وخاصةبنفسهاتنأىالدولية، أواألزماتفىطرفًاتدخلالدولجعلفى
اآلليةإن: "بقولهالظاهرةلهذهViggo Jakobsenجاكوبسوناألستاذعرضوقد. النامية
للمعاناة) والمتلفزةالمنشورة (اإلعالميةالتغطية: يلىفيماتكمنCNNلتأثيرالمسببة

شيئًا)،تفعل (بأنالغربيةالحكوماتالرأىوقادةالصحفيونيطالبحيثوالمظالم
األمثلةوكانت134".شيئًاالغربيةالحكوماتتفعلهائًال، والالعامالرأىضغطويصبح

،كوسوفو، والصومال: التسعينياتمنتصففىحدثتالتىالثالثاألزماتلذلكالرئيسية
الخارجيةوزيرمساعد – John Shattuckشاتوكتعبيرحدوعلى. بوروندى – ورواندا

إلىاإلعالمبنادفعلقد: "الحينذلكفى– والديمقراطيةاإلنسانحقوقلشئوناألمريكى
متعجبًاالمتحدةلألممالعاماألمينغالىبطرسبطرسوقال". منها، وأخرجناالصومال

الفعلرديثبتلماستنتاجاألزمات"، وهوتجاهالعالمفعلردمنالتليفزيونغيرلقد"
.مصداقيته2004ديسمبرفىالهندىالمحيطتسونامىلكارثةالعالمى

134Peter Viggo Jakobsen, "National Interest Humanitarianism or CNN: What Triggers UN
Peace Enforcement after the Cold War?", Journal of Peace Research 33, no. 2 (1996), 205 –
15; Jakobsen, "Focus of the CNN Effect Missing the Point", Journal of Peace Research 37,
no. 5 (2000), 547 – 62; Jonathan Mermin, "Television News and American Intervention in

Somalia: The Myth of Media – Driven Foreign Policy", Political Science Quarterly 112, no. 3
(1997), 385 – 403.



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

261www.RaoufAbbas.org

فالفظائع. كلهاالقصةعنيعبرالذلكحقًا، فإنمؤثرًااإلعالمىالدوركانوإذا
أناألخرىالشبكاتوحاولت (بتغطيتهاCNNشبكةقامتالتىاإلنسانيةوالكوارث

بتغطيتها، مثلالشبكةتهتملمالتىتلكمنأكثرالعامالرأىإهتمامجذبت) حذوهاتحذو
منوغيرها، وكشمير، وغيرهاوناجورنوكاراباخ، وليبريا، أبخازيا، وأنجوال، والسودان"

فىمنهالتسعينياتأوائلفىبشاعةأكثرالسودانفىالوضعكانلقد. األزمات
كانت، ولذلكالسودانعن، وغابتالصومالغطتCNNشبكة، ولكنالصومال
التغطيةأنكما135.المتحدةوالوالياتالمتحدةاألممتدخلإحتذبتالتىهىالصومال

حقوقإنتهاكاتكانتإذا، وخاصةللمتلقىإثارةاألكثرالحدثإلىتميلالتليفزيونية
بتكلفةعملفريقإرسالإمكانيةمدىعلىيتوقفاألمرأنصادمة، كمافيهاإلنسان

مابمتابعةإهتمتالتليفزيونيةالشبكاتمنوالقليل. مثيرًايكونالقدحدثلتغطيةعالية
.رواندافىالمأساويةاألحداثإنتهاءبعدالتعميرمتابعةمثلاألزماتبعد

الحكوميةللمواقفأساسىأووحيدكمحركCNNتأثيربهحظىالذىاإلهتمامولكن
ذلكفىبماالدوليةاألحداثمسرحعلىاآلخرينالالعبيناإلعتبارفىيضعالدولية، ال

–اإلنسانحقوقمنظمات – الحكوميةغيرالمنظمات (قبلمنذكرهمعلىأتينامن
 –الدوليةللمنظمةالعاماألمينإلىتقاريرهاتقدمالتىالمختلفةالمتحدةاألمموكاالت

منيحدثماحولالتقاريرلحكوماتهميقدمونالذينالميدانفىالعاملونالدبلوماسيون
تكنلمCNNشبكةأنالواضحومن). الكنسيةوالمؤسساتالكنائس – ومآسىفظائع
الوزراءرئيسيكنولم. رواندافىبالتدخلوالكنديةالفرنسيةالحكومتينإقناعوراء

الخاصةالقواتمنألفينإرساليقررحتىإعالمىضغطإلىحاجةفىبليرالبريطانى
فىالكاثوليكاألساقفةيكونأنالممكنومن. سيراليونإلىالملكيةللبحريةالتابعة

ممابالسوداناإلهتمامإلىباولكولنالخارجيةوزيردفعفىتأثيرًاأهمالمتحدةالواليات
األميركىالكونجرسأعضاءأنكما. الصددهذافىتأثيرمناإلعالمدورعلىترتب
فىيقعفيماالتدخلأجلمنباستمرارحكومتهمعلىالضغطفىهامًادورًايلعبونالسود

إطارهفىالحدثيضعالبينماالتليفزيونىالتأثيرحدودفىالصومالفىاألمريكىالتدخلالمؤلفيختزلأنعجيب135
نهايةبعداإلستراتيجىاألمنىمشروعهاإطارفىاألفريقىالقرنلتضعالمتحدةالوالياتتحركتحيثاإلستراتيجى

هذهخدمةفىالتغطيةفىCNNدوراألوحد، وكانالقطبأصبحتأن، بعدالعالمعلىبالهيمنةوإنفرادهاالباردةالحرب
منكبيرقدرومضللة، بهاساذجةCNNالـلمعجزةهنايرسمهاالتىالصورةتبدوهنالها، ومندافعاًوليسالسياسة

)المترجم. (الفجةوالمبالغةالمغالطة
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فىمساندًادورًايلعبالغربىاإلعالموالخالصة، أن. أحداثمناألفريقيةالقارة
أوالسالمبخططالمتصلةالجاريةالهامةاألحداثمنالمواقفوتحديدالسياسىالخطاب
.بذلكينفردالاإلنسانية، ولكنهالطبيعةذاتالقضايا

الرأىساحةعلىمختلفًادورًاBBC World Serviceالبريطانيةاإلذاعةهيئةوتلعب
هذهتأسستوقد). وحدهالبريطانيامحليًاتبثالتىBBCإذاعةغيروهى (العالمىالعام
تبثأولهما، أن: بمبدأيناإللتزام– البدايةمنذ – نفسهاعلى، وأخذت1922عامالهيئة

،السواحيلى (وحدهاباإلنجيلزيةالبالد، وليسمختلفبلغاتكلهالعالمإلىبرامجها
تلكأبناءمنمذيعونإذاعتهايتولى) العربى"، وغيرها"، ووالتركىوالهاوسا، والهندى، 

أنالبريطانيةاإلذاعةهيئةبهإلتزمتالذىاآلخروالمبدأ. بريطانياإلىالمهاجرينالبالد
على، وذلكاإلمكانمجتزأة، بقدرغيرشاملةبصورةالعالميةاألنباءعنتقاريرهاتقدم

.الزمانمنالقرننصفعلىيزيدماقبلالنازيةألمانياتفعلهكانتمانقيض

المصداقية، وخاللمنهائلبرصيدالعالميةالبريطانيةاإلذاعةتمتعذلكنتيجةوكانت
فىالمستمعينومنالسوفييتالمستمعينمنالماليينعشراتالباردة، تابعالحرب
.والعالمبالدهمفىيجرىماحقيقةعلىالبريطانية، للوقوفاإلذاعةالشرقيةأوروبا
منمليونًاوستينبتسعةيقدرمايوميًاالبريطانيةلإلذاعةالمسائيةالنشراتيتابعواليوم

بهتقومماعلىيؤخذقدمارغم. آسيافىمليونًاوأربعينأفريقيا، وثمانيةفىالمستمعين
%55و، النيجيريينمن% 64أنتدعىفهىللرأى، استطالعاتمنالبريطانيةاإلذاعة

بصورةوالمعلوماتاألخبارلهمتقدم "العالميةالبريطانيةاإلذاعةأنيرونالهنودمن
الرئيسيةاألمريكيةأمريكا"، والشبكاتصوت "معذلكويتناقض". وموضوعيةمحايدة

عندوخاصة (بالذاتواإلعتدادوالتغالىالمباهاةشدةاألجانبالمستمعونفيهايرىالتى
Paul Krugmanكروجمانبولالحظوكما) العالمأمريكا، وليسفىلألحداثمعالجتها

الحربأثناءحتى، أنه2003مايوفىساخرًاتايمزالنيويوركفىاألعمدةكتابأحد– 
األخبار،علىللوقوفالبريطانيةاإلذاعةإلىيستمعوناألمريكانمعظم، كانالعراقفى
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وراءالحقائقوأخفتاألمريكىبالعلمإلتحفت "فوكسمثلاألمريكيةالشبكاتألن
.136"الوطنيةالدعاية

وهىالكومنولثبالدفىالمستمعينمنقدربأكبرالعالميةالبريطانيةاإلذاعةوتحظى
عنقولهيمكنماذاغانا، ولكنفىإذاعيةمحطةأكبرتعدوهى. الدهشةتثيرالظاهرة
عندماأسبوعيًا؟ أومستمعمليون1.8إلىالعراقفىإليهاالمستمعينعددوصولحقيقة
إلىيستمعون) أفغانستان (كابولفىالمستمعينمن% 80% - 60بينيتراوحماأننعلم
عندماعبادىشيريناإليرانيةالمحاميةقالتهمانسمععندماالبريطانية، أواإلذاعةهيئة
الفارسىالقسمإلىنستمعنحن: "الصحفيةالمقابالتإحدىفى، للسالمنوبلجائزةنالت

عندنا،اإلعالموسائلفىنجدهاالالتىواآلراءاألنباءعلىلنقفالبريطانيةباإلذاعة
أحديعتقل، وعندماأحداثمنبالدنافىيجرىماأنباءإذاعةإلىسباقةاإلذاعةفهذه

خدمةهناكليستالبريطانية"؟ ببساطةاإلذاعةمنمرةألولالخبرأعرفزمالئنا
يقومونبهاالعاملينأنعلمناإذاالبريطانية، وخاصةاإلذاعةتضاهىعالميةةيإذاع
الشبكةعلىينشروإذاعية، وماتليفزيونيةوكالةآالفثالثةعلىيزيدمابمسحيوميًا

.مختلفةلغةمائةإلىيصلبماinternetالدوليةاإللكترونية

واردة، فهناكالعالمىالصعيدعلىBBCوCNNتأثيرتقديرفىالمبالغةتظلولكن
الهامةالصحفمنالعديدبهاالتىالهندففىدورها، لهامحليةإعالميةمؤسسات

%1.7سوىبهاالعالميةالبريطانيةاإلذاعةإلىيستمع، الوالتليفزيوناإلذاعةومحطات
يسمحمحلية، التليفزيونيةمحطة3500يوجدحيثالصينوفى. البالغينالمستمعينمن

الالتينيةبأمريكاالكبرىالمدنمنالكثيروفى. اإلخباريةالبرامجببثاألجنبيةللشبكات
الناسالمحلية، يستطيعالشبكاتعلىحظرهناكيكونحيوية، وحينماإعالميةخدمات

إلىالمستمعينغالبيةكونحقيقةأنغير. لهمالمجاورةالبالدإذاعاتإلىاإلستماع
، منمستمعمليون146بـيقدرونالذينالغربىالعالمخارجالعالميةالبريطانيةاإلذاعة

،2004 – 2003عنبتقريرهاجاءتمختلفةمقاالتمنالبريطانيةاإلذاعةبهيئةالخاصةالمعلوماتاستقينا136
www.bbc.co.uk/worldservice/usLannualLreview

:عنوانيحملالذىبالعمودجاءفقدكروجمانمالحظاتعنأما
"The China Syndrome" The New York Times.

2003مايو13عدد

http://www.bbc.co.uk/worldservice/usLannualLreview
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الخدمةهذهيتابعونمنأنالسياسية، تعنىباألمورالمعنيةوالطبقةوالمهنيينالمتعلمين
شبكةبهتتمتعماذلكإلىنضيفأنويجب. األرضسكانمن% 1.5يمثلواإلذاعية

مصدرًاالعربمنالماليينيعتبرهاحيثالعربىالعالمفىكبيرتأثيرمن" الجزيرة"
والمتشدديناألمريكانالمحافظينمنحادةإنتقاداتبالثقة، وتواجهيحظىلألنباء

وأخيرًا،. للطاولةقلببةابمثيعدأيضًا، مماباإلنجليزيةاآلنتبث، وهىاإلسالميين
العالمية، أنالشئونتطورفىالثقافىواإلتصالاألخبارمكانفىالمتعمقالبحثيتطلب
اإللكترونيةالشبكةبهاتتميزالتىللقومياتوالعابرةالمؤثرةالطبيعةإعتبارنافىنضع

، واستشرتالعشرينالقرنمناألخيرالعقدفىسريعًانموًاحققتالتىinternetالدولية
وسيلةإلىالتوصلبمكانالصعوبةوالهند، ومنالصين: العمالقينالبلدينفىشعبيتها

الوسيلةهذهأنإعتبارنافىنضعأنالواجبمنالعميقة، ولكنلتأثيراتهاجيدةقياس
وجهازالكهربيةالطاقةلهتتوفرمنكليدعلىاستخدامهايساءأويحسنقداإلتصالية

.الغربيةبالسيطرةجدًاالتأثرقليلةأداةتصبحكمبيوتر، وقد

غيرالمنظماتمنالدوليةالساحةعلىالالعبينإلنتشارالعرضهذاإطاروفى
:فكرتانالمراقبتتنازعالمختلفة، قدالمحرضة، والوكاالتالحكومية، والجماعات

.حقيقىعالمىمدنىمجتمعإقامةبإمكانيةيتعلقسلبية، فيماإيجابية، واألخرىإحداهما
علىغلبتالمتواصلوالتعاونالدأبإلىنزعةظهورفىتتمثلاإليجابيةوالظاهرة

والكنائسواإلعالمالحكوميةغيروالمنظماتالخيريةالمؤسساتعملتفقد. كلهالمشهد
معتتداخلما، وغالبًاواسعنطاقعلىالبعضببعضهاإتصالعلىكانتمعًا، أو

لألممالتابعةالمتخصصةالوكاالتمعالمتحدة، وكذلكباألمماألعضاءالدولحكومات
بهتهتمالدولية، كماالصحافةهتمامايجتذب– مثًال – أفريقيافىاإليدزفإنتشار. المتحدة

حولالمناقشاتالعالميةالبريطانيةاإلذاعةوتبث). أحيانًا (الدوليةالتليفزيونيةالشبكات
تذيبالموضوععنتحقيقاتوهناك. الهاوساولغةوالسواحليةباإلنجليزيةالقضيةهذه

القراءالفرنسية، تحضلوموندالبريطانية، وصحيفةالجارديانصحيفةنشرتهاالقلوب
جيتسمثلالخيريةالمؤسساتوتلعب. الخطيرالداءهذامكافحةفىالمساعدةعلى

التمريضبخدماتالكاثوليكيةاإلغاثةالمادى، وتقومالدعمفىبارزًادورًاوروكفلر
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قوى، وساهمتكالعبالميدانالدولىالبنكودخل. والمحتضرينللمصابينوالرعاية
إلى) WHO (العالميةالصحةمنظمةمن: المتخصصةالمتحدةاألممووكاالتمؤسسات
)،UNDP (للتنميةالمتحدةاألممبرنامجإلى) UNICEF (العالميةالطفولةرعايةمنظمة
137.إضافيةإعتماداتالغنيةالحكوماتوقدمت

عنالناشئةالكوارثأواإلنسانلحقوقالكبرىاإلنتهاكاتعلىأيضًاذلكويسرى
المحليةاإلنسانحقوقومنظماتالمتحدةلألممالتابعةفالوكاالت. المجاعاتنتشارا

هذهفمثل. الميداننحومدفوعةنفسهاتجدالخيرية، والمؤسساتوالدولية، والكنائس
ذلك)، ومعظمحاولتإذا (معالجتهاعلىالحكوماتقدرةتتجاوزوالنكباتالكوارث

هذهمنالكثيرأنكما. المسئوليةمنيعفيهاالذىالمبررلهذارتياحالباتشعرالحكومات
التىالدوليةالمؤتمراتبأعمالالمشاركةفىهامًادورًاتلعبوالمؤسساتالمنظمات
 –السكان – الصحة (تغطيتهاعلىوحرصهابأجنداتهاإلهتمامهاالمتحدةاألممتنظمها
مختلفبين– طبعًا – وتكرارتداخلهناكيكونأنوالبد). المخدرات – اإلنسانحقوق

تلكمنفردة، ولكنمنهاكلتعملعندماالغذائيةالمساعداتبرامجأوالنسويةالمنظمات
يمكنهكيف: حادةمنهجيةمشكلةالمشاكلبهذهالمعنىالمؤرخويواجه. النظامطبيعة
معوكاالتهاخطواتتتوازى، عندماتقدممنتحققماوراءكانتالمتحدةاألممإنالقول

،كاملبشكلعليهاإلجابةتصعبالسؤالهذاالحكومية؟ لعلغيرالمنظماتجهود
لدائرةتساعاوللتدخلتنوعوجودالرئيسية، قصةبالقصةمقارنةثانويًاكانوربما

العونيدمدهو: مشتركةأهدافتحقيقصوبالجميعيتجه، حيثبهالقائمةاألطراف
الحكوماتولكن. لهمالحياةمستوىتحسينعلىاإلنسانية، والعملفىإخوانهمإلى

منتشاءماتطرحأنلهاالمتحدة، يحقاألممبرامجبتمويلتقومالتىوالبرلمانات
.تساؤالت

الشمالبالدمؤسساتتمولهااألنشطةهذهمعظمأنفىيتمثلذلكفىالسلبىوالجانب
لها،قواعدالبالدتلكمنتتخذالتىالحكوميةغيروالمنظماتالكنائسالغنية، وكذلك

العالموشعوبحكوماتعلىالصعبمنلها، أليسالتابعةاإلعالممؤسساتبهاوتهتم
والكنائسالخيريةوالمؤسساتالحكوميةغيرالمنظماتبينالتعاونومجاالتأشكالترصددراسةعلىنعثرلم137

.نشاطمنبهقامعماالتقاريربإصدار – حدةعلى – طرفكلقيامعلىاألمرويقتصرالمتحدةاألممووكاالتومؤسسات
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سوىمتوازنة، تفضلية، تدخلية، وليستغيرعتبارهااباألنشطةهذهإلىالنظرالنامى
يملكونسكانهخمسوالزالوالعشرينالحادىالقرنإلىدخلالعالمأنلحقيقةتتويج
فىالمتحدةالوالياتلدورالكبيرالبروزالعامالشكهذايدعموهل؟ثروتهأخماسأربعة
األمريكيةأمريكا، والمؤسساتوصوتCNNنشاط، وكذلكاليومالعالمىالنظام

متعددةالشركاتمعتحالفهايخفىالالتىاألمريكيةالكنسيةالعمالقة، والمؤسسات
وودز، واإلستراتيجيةبريتونفىوضعتالتىالمتحدةاألمم، ومؤسساتالجنسيات

الضيقمنالكثيرتسببقداألفكارهذه؟ مثلالبنتاجونيتبناهاالتىالمهيمنةالعالمية
،الشكوكتلكوجودعدميعنىالذلكاإلغاثة"، ولكنلخدماتالكويكرز "لجمعية
هذهعنتعبيرًاونجد. اليوماإلسالمىالعالمفىإضطرابًااألكثرالمناطقفىوخاصة
منظمةفىالعاملينعلى، والهجومللقتلالغربيينالصحفيينتعرضفىيتمثلالشكوك

ثراءاألوسعالبالدبأناإلحساسولكن. المتحدةاألمممكاتبحدود، ونسفبالأطباء
نطاقعلىشائع، إحساسالعالمبالدبقيةبتدجينوإتهامها، اآلخرينعلىنفسهاتفرض
.مدىأوسع

فىشركاءمعوبالتعاونالنامىالعالمأجلمنالمنظماتهذهمنالكثير، يعملكلوعلى
لمشروعاتالمدىالطويلالدعمفىفوردمؤسسةتبذلهاالتىفالجهود. الناميةالبالد

مؤسسةبهاتقومالتىالهائلةالهند، واالستثماراتفىالمرأةوتمكينبالقرىالنهوض
، والخاليةالعونلتقديمالحقيقيةالرغبةأفريقيا، مبعثهافىاإليدزمكافحةمجالفىجيتس

الالكنائستقدمهاالتىوالتعليمالطبيةوالرعايةاإلغاثةوخدمات. آخرغرضأىمن
.البشرىالمجتمعتجاهالتاملتزامالاعلىتقومما، ولكنهانوعمنحساباتعلىتقوم
الجهلعنينمبما) أمريكيةومعظمها (اإلعالميةالمؤسساتمنالكثيرتقوموبينما

دفعإلىالدعوةتتبنىالليبراليةالصحفمنكبيرعدد، هناكالعالمبقيةعلىواإلمالء
المتحدةاألمموكاالتمعظمأنكما. العالمفىفقرًااألكثرالبالدفىالتنميةعجلة

والبيئية، واإلغاثة، والتنميةاإلنسانية، والكوارثالعالمفىالفقرقضاياتعتبرالمتخصصة
أو) كينيافى (ماثاىوانجارىمشروعإلىبالنسبةولكن. رسالتهافىالزاويةحجرتمثل

وهناك. الفقراءعلىاألغنياءتفضلذلكيعنىالهند، فالفىالصغيرةالمصرفيةالقروض
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النشطاءأعدادفيهايتزايدالتىالمواقعآالففىوالجنوبالشمالبينحقيقىتعاون
!!وبكينموسكوفىالقوةسماسرةقينتهامنقلللوحتىفعًالموجودة، وهىالمحليين

النموفىآخذهوالعالمى"؟ وهلالمدنىالمجتمع "عليهنطلقأنيمكنماهناكهل
والعلمىجتماعىالواالمادىفعالمنا: مشكلةهناكتبقى، ولكنبنعموالفاعلية؟ اإلجابة

.الطوقعنوأحفادناأوالدنايشبعندماالتامالتغيرفىيستمرأعيننا، وسوفأماميتغير
وهياكلها" الوطنيةالدولة "ستظلالتحوالتهذهمعللتعاملالرئيسيةاألداةأنغير

الدعواتتتكررلذلك. مهاممنينتظرهامالمواجهةمالئمةغيركانتلنا، وإنالمعروفة
الحشدأسبابعنناحية، والتساؤلمنالمتحدةلألممالعامةالجمعيةصالحياتزيادةإلى

المؤسساتمنوغيرهاالحكوميةغيرالمنظماتخاللمنالعالمىالمدنىللمجتمعالذاتى
لهعالمىبرلمانإلىالداعيةالحمالتسببذلكفىويكمن. أخرىناحيةمنالخاصة

عدمحالةوجودسببفىيكمن، كماغموضمنالدعواتتلكفىما، رغمالذاتىكيانه
فىماركسكارلقولحدعلى – ذلككل. السائدةالعالميةباألحوالرضاوعدمرتياحا

إقامةأجلمنالضغوطتزدادوسوف. إليهايفتقرعالمفىالروحصيحة– آخرسياق
فىاألعضاءالدولأنغير. وتماسكًاإندماجًاأكثربأعمال، والقيامأعظمعالمىميدان
الحالهذهعلىاستمرواتحديدًا، ربماالكبرىالدول، وخاصةذلكستقاومالمتحدةاألمم
.مواقفهمفىالنظرإعادةإلىالضرورةتدفعهمحتى



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

268www.RaoufAbbas.org

الثالثالقسم
والمستقبلالحاضر

الثامنالفصل
والعشرينالحادىالقرنومخاطروعود

تشقضخمةقافلةفىأعضاءجميعًاأننامؤداهوالتاريخالمنظورعنقديماستداللثمة
شكًالقممها، تتخذالجبالمنسلسلةجوانبهاأحدعلىتقعالتىالصحراءوسططريقها
منها،القافلةإقتربتكلماتمامًامختلفةتبدو، ولكنهاالجنوبمنالقادمإلىبالنسبةمعينًا

منلعل. تجاوزهامنكبيرةمسافةبعدإليهاننظرعندماأخرىمرةصورتهاتختلفثم
اآلباءأنالواضحومن. نفسهالطريقعلىالمتحدةلألممفهمنافىننطلقأنلنااألفضل

عمامختلفةبصورةالمتحدةاألمموأهدافمعنىرأواالزمانذلكوصحافةالمؤسسين
حافلةكانتالتى) 1946 – 1943 (السنواتتلكفىذلكغيريفعلون، وكيفاآلننفعل

سواء (آخرضوءفىالمتحدةاألممنرىأنالطبيعى، مناليومعالم؟ وفىباإلضطراب
ستونصنعتهضوءالدولية)؛ وهوبالمنظمةمكترثينغيرأومعارضينأومؤيدينكنا

المصالحوجماعاتالناسينظر، سوف2050عامحلولوعند. التاريخمنعامًا
ماضوءأخرى، علىبطريقةالدوليةللحاكميةالكبيرةالتجربةهذهإلىوالحكومات

.مريبًاأمرًالكانذلكغيرفعلواالقادمة؛ ولوالعقودفىوإخفاقاتنجاحاتمنتحققه

تقع، وأينتقدمفيهايحدثأنيجبالتىالمواقعتحديدعليناالعسيرمنيجعلذلك
محيرة، ولكنبصورةوالتناقضالتعقيدبالغة، فالقصةالتقدمطريقفىتقفالتىالعقبات

تكونالتىالمتوازيةالستةالفصولمنبهانخرجالتىفالرسالة. الموضوعلبذلك
يدهشهترى، من. بالتعقيديتسمالمتحدةاألممسجلأنتبينالكتابهذامنالثانىالقسم
علىالخطأ، وتعتمدمنمعصومةإنسانية، غيرقاعدةعلىتقومالمنظمةهذهمادامتذلك

الرئيسيةالمراكزحتلوااالذيناألفرادأداءسوءالقومية، وعلىالوطنيةالحكوماتأمزجة
مناألولىالستةالعقودخاللالنجاحمعدلمنخليطتحقققدكانإذاإداراتها؟ لذلكفى

مرعلىوكبواتإخفاقاتالنجاحهذاجانبإلىنرىسوفأننافتراضاعمرها، يمكننا
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والشعوباألمممنالكثيراستثمرتالمتحدة، فقدلألممتامإنهياريحدثلم. التاليةالعقود
إعادةالفورعلىتحدثأخرى، لنناحية، ومنذلكحدوثدونتحولحتىفيهاجهودها
اإلصالحمشاريعفىبهالمطالبةجاءتالذىالنحوعلىالدوليةللمنظمةدستوريةهيكلة

.بهمسلمًااستحقاقهاكانلوالراديكالية، حتى

جزئيةستكونالتحوالتفإن– فعًالذلكحدثإذا – المتحدةاألممتتغيروعندما
لذلك. كبيرةقيمةلهاستكوناألهمية، بلعديمةستكونأنهاذلكيعنىوال. وتدريجية

يتضمنالشديد، ألنهبالحرجالمتحدةاألممإصالحتجاهالليونةشديدالمدخليتسم
ممنالوطنية، وغيرهمالكبرى، والبرلماناتالدولتضعهاالتىالعوائقحولاإللتفاف
عاتقعلىعبئهيقعمستحيًال، ولكنليسفالتغيير. عليههوماعلىالحالبقاءيفضلون

كانوا، سواءالحالىالنظاممنموقفهملهمالذينالنقديةالعقلياتأصحابمنالمصلحين
العالمفىالليراليينمنالعالميةالنزعةأصحابأوالناميةالبالدفىمحليةمجموعات

هذهمثلتجتازأنويجب. تفيدأنيمكنالتىالتغيراتيقترحواأن، فعليهمالمتقدم
كبيرةتحسيناتإلجراءإمكانيةاإلقتراحاتهذهتقدمهلترى: إختباريناإلقتراحات

التىالحكوماتجانبمنالقبوللنيلفرصةلديهااإلنسانية؛ وهلاألحوالفىوعملية
الدولية؟المنظمةفىتتحكم

تمثيًال، وأكثرفاعلية، وأحسنأكثرلتصبحالمتحدةاألممإصالححولالجدلويحتل
التطوراتمثًال، بسببمضىقرنربع، منذقبلذىعناليومخاصةمرجعية، أهمية

.حدثتالتىالمتنوعة

منعليهكانتمانفساليوملهاالتىالكبرى، القوىبسياساتيتعلقاألولوالتطور
حقأعطىالحرببعدنظامأول1945تسوياتومثلت. المتحدةاألممتأسيسعندحيوية
.العظمىالحرببعدماتسوياتتعرفهلمنحوعلىتحديدًاكبرىقوىلخمسالفيتو
وسقوطأخرى، قيامبعبارةأو – التغيردائمةالطبيعةذوالدولىالسياسىالنظامولكن
فىيمضىفالعالم. ميثاقإبرامبمجرديتوقفأويتجمدأنيمكنال– الكبرىالقوى
عامالدوليةالساحةعلىرئيسيينالعبينوأسبانياالسويد؛ كانتشئعلىيعولالطريقه
1918عامالساحةهامشعلىبالكاد، ويحسبان1814عامصغيرين، والعبين1648
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لمتنظيميةمشكلةوالعشرينالحادىالقرنفىالعالمىالنظامواجهلذلك. 1945وعام
قتصاديةالافالتوازنات. معالجتهافىالتفكيرعنبعد، فضًالالوطنيونالقادةيدركها

قدالتحوالتبتلكالراهنةالتنبؤاتكانتوربما. سريعبإيقاعتتغيرالعالميةوالعسكرية
األساسيةالنقاطالتالية، تظلالعقودخاللآسيافىكبرىكارثةتحدثلمما، ولكنتأكدت

:واضحة

قوةأكبرالصينستكون2045عامالمئوىبعيدهاالمتحدةاألممإحتفالعند
.المتحدةالوالياتالحجمحيثمن، تفوقالعالمفىوإنتاجيةاقتصادية

اقتصادالحجمحيثمن، يفوقالعالمفىثالثاقتصادأكبرصاحبةالهندتصبحقد
يحقققدالذىاألوروبىاإلتحادوليس (وحدهااألوروبيةالدولمنوأىاليابان

).المتحدةالوالياتيفوققومىإنتاجإجمالى

النمومعدليفوقسريعًاروسيا، تقدمًاالمحتملوأندونيسيا، ومنالبرازيلتحقققد
.138األوروبيةالدولفىقتصادىالا

ولكن. اليومالبعضيدعىكماستسقطالسيناريوهاتهذهأنيبدوبارزة، والتنبؤاتهذه
تتغيرالقوةوتوازناتالعالميةقتصاديةالاالتوازناتأنوهىاألساسيةالنقطةتبقى

األممبقيتعشر، وإذاالتاسعالقرنتسعينياتمنذمضىوقتأىمنأكثربسرعة
أنتاريخية؛ ويجبمفارقةتلكتصبحسوف1945عامدستورداخلمتقوقعةالمتحدة
أنهاالدوليةالمنظمةلتحديثالمنطقيةاإلقتراحاتتقاومالتىوالحكوماتالبرلماناتتدرك
مهاجمةعنالتوقفعليهابالعصر، ويجبلهاصلةالالمنظمةجعلإلىتؤدىسوف
.كذلكأرادوهاالذينهمطالماالفاعليةإلىتفتقرأداةعتبارهاابالمتحدةاألمم

بالضغوطالمتحدة، يتعلقلألممالسريعالتغييرضرورةإلىيدعوالذىالثانىوالتطور
لكلمعروفةالضغوطنفسها، هذهعلىللحفاظالبشريةقدراتعلىالمتنوعةالعالمية

المحافظةالمجالتيزودونالذينالعلماءأشباهسوىينكرها، والالعالمفىالمتعلمين

138Goldman Sachs, "Dreaming with BRICS: The Path to 2050" (London 2003): Arvid
Virmani, "Economic Performance, Power Potential and Global Governance: Towards a new

International Order" (ICIER working Paper no. 150, New Delhi, 2004.
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ضغوطًانواجهأنناتبينالجوىوالمجالالبيئةعنالمتاحةفالمادة. ذلكتنفىبمقاالت
فيهامراءال، حقيقةالخصوصوجهعلىالحرارىاإلحتباسالطبيعية، وأنبيئتناعلى

فىالثلجحقولوإختفاءالسويسرية، األلبفىالثلوجتالشىمعكذلكتكونالوكيف
أفضلمعيشىمستوىتوفيربهدفآسياتصنيعبهذاالبحر؟ ويرتبطفىإنتراكاتيكا

لثالثةالرخاءتحقيقوباكستانوأندونيسياوالهندالصينتستطيعترى، كيف. لسكانها
المشكلةهذهحلنستطيعال؟ وقداألرضبكوكبالدمارإلحاقدونالبشرمنباليين
فالتحدى. وحدهذلكيستطيعالواحدًابلدًاأنالمؤكدمن، ولكنذلكعلىإجتمعنالوحتى

.عالميةبوسائلمواجهته، ويجبعالمى

يمكنوال. الدولىاإلرهابنسبيًا، ظاهرةالجديدةالظاهرةعلىسهنفىءالشويصدق
منأكبرعددًاحصدالذىباإليدزمقارنة (البشريةيواجهماأخطرتمثلبأنهاالقبول

عشوائىلهجومالتعرضمنيسلمالالعالمفىبلدأىبأننعترفاألرواح)، ولكن
يحتاجقوتها، فهوبلغتمهماواحدةدولةتواجههأنيمكنالاإلرهابأنغير. وحشى

خاليااالستخبارى، وتدميرالشرطة، والتعاونجهودبينيجمعدولىدائمعملإلى
النجاحيبدووال. اإلرهابتأوىالتىاألنظمةعلىالشديدالضغط، وممارسةاإلرهاب

، وتتقدممتفجراتتحملماإرهابيةمنظمةدائمًاهناكتكونممكنًا، فسوفذلكفىالتام
الناستمكنالتىالدرجةإلىأنشطتهممنالحديجبولكن. بهاالقبوليمكنالبمطالب

المتحدةاألممفىاألعضاءالدولعلىفإن، وإالخوفدونأعمالهمإلىالذهابمن
مقاومةاألعضاءالدولتستطيعوحتى. المنطقيةغيرالمضطربةباألوضاعالقبول

.معًاالتعاون، عليهااإلرهاب

البائسةالدولمعالتعاملتحدياتالعالمىالمجتمعأهمية، يواجهاألكثركانأخيرا، وربما
تلك، ومساعدةالكوارثمنوغيرهاوالمجاعاتفيهاالعرقىالتطهيرعلىالقضاءفى

أحداثمنتبينمانحوعلىسهالليسعملالسيادة، وهوفىحقوقهااسعادةعلىالبالد
يحتاج، فهوالعالممنأخرى، وأماكن، وأفغانستانأفريقيا، والصومالوغربىالبوسنة، 

الالمنهارةالدولمعالتعاملولكن. انتكاساتعدة، يواجهسنواتلعدةدائبعملإلى
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،واألطفالالنساءلحقوقبها، وانتهاكاتالقبوليمكنالأعماالنشهدكنا، طالمامنهمفر
.لإلرهابيينملجأالبالدتلكتوفرماالبيئية، وغالبااألحولوتردى

القوةصعود، فمؤشرات1945فىالصادرالمتحدةاألمملدستورتحدياتيمثلذلككل
ستراتيجىالواقتصادىالاالنفوذمنكبيرمستوىإلىوالبرازيلكالهندبالدفىالسياسية

ستةمدىعلىاألمنمجلسفىالفيتوحقصاحبةالكبرىالخمسللدولتحديًايمثل
منيمنعهاالحقهذاالكبرىالدولإعطاءأنالمؤسسوناآلباءرأىفقد. خلتعقود

فىحدثمانحو، علىالدولىالنظامعملإعاقةأوالدوليةالمنظمةمنالخروج
فاقإذاالحقهذامنالهندحرمانويصعب. العشرينالقرنمنوالثالثينياتالعشرينيات

التىالتحوليةالتغيراتولكن. التالىالعقدخاللوفرنسابريطانياالقومىإنتاجهامجمل
،لهمحورًاالدولةمنيتخذالذى1945عاملدستورتحديًاتشكلقبلمنلهاعرضنا

الذينالساسةوتوقعاتمخيلةعنبعيدةكانتالتحوالتتلكمثلحدوثأنلمجرد
هناكيكنفلم. فرانسيسكو، ويالتا، وسانأوكسودمبارتونوودز، بريتونفىجتمعواا

المنهارة،الدولأوالحرارىحتباسالاأواإلرهابمثللظواهر– األيامتلكفى – مكان
األعضاءالدولحاولتالذىاألساسىالسؤالمأماالعالمىالمسرحقلباليومتحتلوهى
التوفيقيمكنكيف: هوالزمانمنخلتلعقودعليهاإلجابةتجنبالدوليةالمنظمةفى
فعالةجعلهايمكنالجديد"، حتى "المتحولالعالمىالقديمة"، والمشهد "المتحدةاألممبين
؟وغدًااليومالكبرىالمشكالتمواجهةفى

فكرةيطرحونعندماالناسيقصدهماعلىنقفأنعلينا،السؤالهذاعلىاإلجابةقبل
بعناية، فسوف" باإلصالح "الخاصةالمقترحاتمختلفدرسناإذا". المتحدةاألممإصالح"

متباينة، ممامستوياتثالثةتبعتامختلفة، أوطرقبثالثستخدمتإالكلمةأنلنايتضح
.الحيرةفىالوقوعإلىيؤدى

من، والتخلصالنظامغربلةبهاإلصطبل"، ويقصدتنظيف "يعنىقداألولوالمفهوم
كبيرةرواتبيتلقونالذينالموظفينجميعالمتداخلة، وطرداإلختصاصاتذاتالوكاالت

دافعىلصالحالتكلفةخفضيتحقق، وبذلكجينيفبحيرةشواطئعلىيقيمونوهم
العقدفىعملهتمذلكمنالكثيرأنوالحق). منهماألمريكانوخاصة (الضرائب
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كبارلبعض، واستجابةاألمريكىالكونجرسأعضاءمطالبضغطتحتالمنصرم
لإلصالحالتناولهذاأنالواضحومن. اإلصالحيةاإلتجاهاتذوىالمتحدةاألممموظفى
.جديدةصالحياتيعطيهاالمتحدة، والاألممحجمخفضإلىيرمىبالسلبية، فهويتسم
لقدراتتهديدمنتمثلهوماالدوليةالحاكميةمبدأفىبالشكمفعمالفكرىتجاهالاوهذا
ضعفمنالحالىالنظامبهيتسمماذلكفىفردية، وحجتهمقراراتتخاذاعلىالدول
.إنكارهيمكنالالكفايةفى

اإلصالحإلىدعوات، فهناكاألفقمناآلخرالطرفعلىيقعلإلصالحالثانىوالمفهوم
الميثاقتغييربموجبهايتمالمتحدةاألممدستورعلىأساسيةتغييراتإدخالتتضمن

منأشرنامانحوعلىالعامةالجمعيةأعضاءمنالثلثينأغلبيةيتطلبما، وهونفسه
الفيتو)، على (النقضلحقاستخدامهاعدمالعضوية، أودائمةالخمسالدول، وموافقةقبل
الدوليةالنزعةأصحابتحقيقهاأجلمنيضغطالتىاإلصالحاتوهى. 139تقديرأقل

1995عامييلوجامعةفوردمؤسسةتقريرأوصىوهكذا. الواعدةالحكوماتوبعض

العضوية)، ووضعدائمةالدولإلىأخرىدولخمسبإضافة (األمنمجلسبتوسيع
والسالمبالحربالمتعلقةالموضوعاتعلىاستخدامهفيقتصر (الفيتوحقالستخدامحدود
أحدهمامجلسانبهفيستبدل (واالجتماعىاالقتصادىالمجلسغيرها)، وإلغاءدون

مثلأخرىتقاريروهناك). قوةتكسبهصالحياتمنهمالكلاجتماعىواآلخراقتصادى
التهديداتعنالرفيعالمستوىذاتالنقاشحلقةعنصدرالذىاألخيرالتقرير

الذىHigh – Level Panel on Threats Challenges and Changeوالتغييروالتحديات
علىاإلعتمادمنالحدالتقاريربعضوتقترح. 140الوصايةمجلسبإلغاءأوصى

العامة، ويعنىللجمعيةبإخضاعهاوودز، وتطالببريتونإتفاقيةصنعتهاالتىالمؤسسات
تلكمنكلعلى، وترتبواإلمتيازاتاإلختصاصاتفىكبيرتحولحدوثكلهذلك

أنيستطيعالذىما: هووالسؤال. اآلنحتىتتالحقالزالتالجدلمنموجاتالتقارير
التقارير؟تلكبينمنالنجاحيحرز

وكذلك"The United Nations in its Second Half Century"، انظراإلصالحمقترحاتنصعلىلإلطالع139
Our Global Neighborhoodوالتغيير، وسوفوالتحدياتالتهديداتحولالرفيعالمستوىذاتالنقاشحلقة، وتقرير

.الفصللهذامعالجتنافىالثالثةالتقاريرهذهإلىنشير
:األمنمجلسمقاعدتوزيعحولبالتقريرالواردةالمقترحاتانظر140

High – Level Panel on Threats, Challenges and Changes, recommendations, pp 67 – 68.
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المتحدة، بلاألممإضعافيريدالوسطًا، فهوموقعًا، فيحتللإلصالحالثالثالمفهومأما
الحكوماتعندقدرهايزدادوفعالياتها، حتىصالحياتهالزيادةيسعىالعكسعلى

والدستوريةالسياسيةالصعوباتيدركوناإلتجاههذاأصحابولكن. الدولىالعاموالرأى
تغييراتإجراءالدولية، وينشدونالمنظمةميثاقعلىجذرىإصالحإدخالتعوقالتى

حالةفىمستقبًالالميثاقعلىجوهريةتغييراتإدخالإمكانيةأملوعملية، علىإضافية
بعضإدخالإلىيدعونالذينأولئكالمدرسةهذهوتضم. األوليةالتغيراتتلكنجاح

إقتراحاتهمتكونأنعلىيحرصوناألعضاء، ولكنهمالدولمنالميثاقعلىالتعديالت
بهايؤمنالتى (اآلراءهذهمثل. األخرىالحكوماتمنأىمخاوفتثيرالعملية

تزعجالنضالية، كماالقدرةإلىاإلفتقارالجذرىاإلصالحدعاةفيهايرى) أيضًاالمؤلف
سهلطريقيوجدوال. المتحدةاألممصورةتحسينيبغونالذين" اإلصطبلتنظيف "دعاة

كشفتمانحوعلىوالمعوقاتالعقبات– دائمًا – هناك، بلعليهالسيريمكنلإلصالح
.سهًالأمرًاليسفالتفاوضالدوليةالمنظمةبإصالحالخاصةالدراساتعنه

بالطابعاتسامهاومدىالمتحدةلألممالممكنةاإلصالح" أبعاد "بمختلفالخاصةالنقطةهذه
وهو. األمنمجلسوصالحياتعضويةحولالدائرالجدلفىنلمسهاأنيمكنالعملى

ثالثةنرصدهنا. التغييرإلىالحاجةمسألةأثيرتكلماعليهالتركيزيتمالذىالموضوع
أىمنالمجلسأعضاءتجريدإلىالراميةالعمليةغيرالفكرةاستبعادمع (تجاهاتا

، فالترتيباتعليههوماعلىالوضعإبقاءإلى، يرمىاألولاإلتجاه): اصةخإمتيازات
المشاركونكانإذاتتحققأنلهاكان، وماشكدونمثاليةتكنلم1945عامتمتالتى
إلىيرجعذلكولكن. اليومالحالهودولة، كما191الدوليةالمنظمةإطاروضعفى

المقترحاتوكل. األيامهذهالمتحدةاألممميثاقعلىجوهريةتعديالتتمريرصعوبة
وتزيدتعقيدًااألمورتزيد) األعضاءعددبزيادة (األمنمجلسعضويةبتغييرالخاصة

،الجدلإحتدام: المقترحاتهذهعلىترتبماوكل. لمهامهالمجلسأداءصعوبةمن
تجنبيجب، إذالدولبعضبينالدبلوماسيةالعالقاتحتقاناالمشكلة، وواستمرار
منكلفىوالمسئولينالساسةمنالمنصفينأنفىونشك. الدبابيرعشمناإلقتراب

التفكيرمنالنمطهذاإلى – أنفسهمقرارةفى – العضوية، يميلوندائمةالخمسالدول
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بعضإضافةبفكرةلألخذاالستعدادحولتصريحاتإلىاستمعنالوالمحافظ، حتى
.األمنمجلسإلىاألعضاء

سابقة، فالتغيرصفحاتفىعليههوماعلىالحالإبقاءفكرةشرحناأنسبقوقد
وحدهاباإلمتيازاتالعضويةدائمةالدولتمتعمنيجعلالدوليةالقوىموازينفىالراهن
لعقدبمكانتهاالعضويةدائمةالخمسالدولتحتفظفقد. باإلحترامتحظىالمتزايدةمفارقة
العالميةالقوىبنيةكانت؟ طالماتأكيدهيريدونالذىما، ولكنالزمانمنعقدينأوواحد
مارستالسببولهذا. الفوقيةالبنيةعلىأثرهذلكيتركأاليمكنالتغيير، والفىآخذة

يصفهاوالتى (األمنمجلسفىمقعدإحتاللإلىتتطلعالتىالحكوماتمنالكثير
العضويةدائمةالدولإلىاإلنضمامإلى" المتطلعة "بالدولالمتحدةاألممدبلوماسيو
،األمنمجلسإصالحفىالبحثالمتميزة، وحلقاتالدوليةالفيتو)، واللجانبحقالمتمتعة
توسيعيرونوهم. المتحدةاألممميثاقتعديلأجلمنمؤخرًاهامةضغوطًامارست

15منالحالىتكوينهمنعضوًا، بدًال25و23بينماإلىليصلاألمنمجلسحجم

الذينالدائميناألعضاءعددفىزيادةتتضمنالعضويةفىالزيادةهذهولكن. عضوًا
التىالدولأسماءبينومن. المناوبيناألعضاءعددفىزيادةالفيتو، وكذلكحقلهم

ميزانيةفىوثالثثانىمساهمأكبربإعتبارهما (وألمانيااليابان: الدائمةللعضويةرشحت
والبرازيلكالهندالنامىالعالمفىالصاعدةالدولبعضجانبهماالمتحدة)، وإلىاألمم

،دائمكعضواألوروبىلإلتحادواحدًامقعدًاالمشروعهذايتضمنوأحيانًا. أفريقياوجنوب
أنإلىاإلتجاههذاأصحابيذهبلذلكونتيجة. بالتناوباإلتحاددولتشغلهأنعلى

.إفتقدهمااللذانواإلحترامالشرعيةالمجلسيكسبالنحوهذاعلىاألمنمجلستعديل

الفيتو،حقعلىاليابانأوالهندبحصولالصينترحيبمدىحولالتساؤالتتبدأهنا
فكرةلصالحمقعدهماعنبريطانياأوفرنساتتنازلأنيعقلالكما. فيهنشكماوهو
صغيرها – األوروبىاإلتحاددولتناوبيضمنترى، هل. األوروبىاإلتحادمقعد

،األمنمجلسسياساتفىواالستمراريةاالتساقاألوروبىاإلتحادمقعدشغل – وكبيرها
أعضاءمناألكبرالدولتبقى، بينمااليونانأعقبتهاشهور، ثملستةالدانماركجاءتلو

اليابانمنحروسياتقبلأكثر؟ وهلأوسنواتثالثلمدةالمجلسخارجاألوروبىاإلتحاد
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الفكرةإيطالياالدائمة، عارضتللعضويةكمرشحألمانياطرحتوعندما؟الفيتوحق
كما. الهندتصعيدلفكرةإرتياحًااألخرىاإلسالميةالدولوبعضباكستانتبدبشدة، ولم

وعارضت. الدائمةللعضويةترشيحهافكرة) روسياغير (اليابانجيرانيتقبللم
الالتينية،ألمريكااإلقليمىالممثلعتبارهاابالبرازيلإلىالنظرواألرجنتينالمكسيك

مصروتثير (السوداءللقارةأفريقياجنوبتمثيلفكرةمنونيجيريامصرإمتعضتكما
عتراضاتاهناكثم) بالمجلسالدائمةالعضويةفىالعربيةالدولتمثيلغيابمسألة
العضوية، إذدائمةالدولعددزيادةفكرةعلىالدوليةبالمنظمةاألعضاءالصغرىالدول
.متاعبمنالخمسالدولتسببهمايكفى

منكانفقد. حولذاتأخرىغلفها، تحفظاتأواإلقليميةالسياسيةالغيرةهذهوصحب
الخمسالدولوجودمعالسالمأوبالحربقرارًايتخذأناألمنمجلسعلىالصعب
علىقادرةدولعشرهناككانتفإذا. مشتركعملعلىاإلقدامتعرقلالتىالدائمة
باألزماتتتعلقلقراراتالمجلسإتخاذصعوبةمنذلكيضاعفالقراراتتعطيل
السالمحفظمهامعددالفيتو، قلبحقالمتمتعةالدولعددزادوكلما. المستمرةالدولية

اإلصالحدعاةيريدهماهذافهل. عليهااإلتفاقيمكنالتى) السالمفرضمهاموخاصة(
؟

بعضمتناعاإلىالعمليةوالشكوكالسياسيةالمواجهاتمنالمجموعةهذهأدتلقد
ذاتمقترحاتهمكانتولما. األمنمجلسإلصالحوسططريقعنالبحثعنالباحثين

الذينالدوليةبالمنظمةللخبراءوحتىالخارجىللمراقبمحيرةبدت، فقدتوفيقىطابع
للعامالمستوىرفيعةالبحثحلقةقدمت. المثالسبيلوعلى. جيدًاالكلماتيفحصون

الدولإلمتيازاتالتعرضعدمبينهامن، كانالبدائلمنمركبةمجموعة2005 – 2004
منالمجلسأعضاءعددزيادةمطلقًا؛ وكذلكشئأىعملاستحالوإالالدائمةالخمس

إقليميًاتوزيعًا) مقعدًا19 (المناوبةالدولمقاعدتوزعأنعضوًا، على24إلىعضوًا15
العضوية، إلخ)،دائمةمقاعدثالثةعلىلحصولهاألوروباأقلألفريقيا، وعددمقاعدستة(
مدةإقليميةمقاعدثمانيةأو). الفيتوبحقالتمتعدون (جديدةدائمةمقاعدثالثةإضافةثم

محاولةوهى. سنتينلمدةالمناوبةالعضويةجانبإلىسنواتأربعمنهاكلشغل
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للمطالبةالدائمة، واالستجابةالخمسالدولغضبإثارةبتفادى: المأزقمنللخروج
درجاتثالثتتكوناإلقليمية، وبذلكللقوىخاصموقع، وإتاحةالمجلسحجمبزيادة

الجمعيةيدفعالتعديالتبعضإدخالإمكانيةمناليأسولعل. األمنمجلسلعضوية
الدولعليهاتعترضال، قدالقبيلهذامنمقترحاتعلىالتصويتإلىمستقبًالالعامة

شبيهاإلصالحهذامثل، ولكنتمسلممتيازاتهااأنطالماالعضويةدائمةالخمس
.التناسقإلى، يفتقر1910عامالطائراتبتصميم

للجمود،، وكسرًاالعالمىللواقعتمثيًالأكثراألمنمجلسلجعلوأبسطأيسرطرقوهناك
مؤهلةيجعلها" خاص "وضعلهاالعضويةدائمةغيرالدولبعضبأنعترافالبا

عددمنيزيدالميثاقعلىتعديلإدخالالطرقهذهوأول. أرقىمرتبةإلىللتصعيد
اإلعترافيتحققوبذلك. مقعدًا19أو18إلىمقاعدعشرةمنالمناوبةالعضويةمقاعد

اشتراطعدماألخيرة، مععامًااألربعينخاللاألعضاءالدولعددزيادةمنتمبما
المناوبة،العضويةمقاعدعدد– ببساطة – يزاد، بلأعوامأربعةأولعامينالعضوية

الثانىوالطريق. المجلسلدخولاألعضاءالدولأمام– أكبربإيقاع – الفرصةتتاحوبذلك
بعامينالمناوبةالعضويةمدةبتحديدتقضىالتىالميثاقمنالثانيةالفقرة23المادةتعديل
أوسنغافورةمثلالدولإحدىقامتلو – بصراحةولكن. األعضاءأمامالفرصةإلتاحة
عضويتها، فلماذايمددواأنأصدقاؤها، وأراداألمنلمجلسجليلةخدماتبتقديمألمانيا
تمديدتمالقادمة، فإذاالسنواتفىيعمالنالمسالمينالتعديلينهذين؟ ولندعذلكمنتحرم

عضوإلىتحولهاذلكيزكى، فقدفتراتثالثأولفترتين) مثًال (أفريقياجنوبعضوية
الخمسالدولنظرفىغريبًاذلكيبدوالفيتو، فالحقعلىذلكبعدتحصل، ثمدائم

.األعضاءالدولمنغيرهمنظرفىالعضوية، أودائمة

مجردكونهامناألهمية، أكثرمندرجةعلىالتوفيقيةالمقترحاتهذهمواصفاتوليست
مجلسعضويةبشأنالمتحدةاألممميثاقعلىتعديلينفإدخال. الجمودلكسرمحاولة
تعديًاليمثل، والذاتهحدفىسابقةيمثلالصحيحاإلتجاهفىخطوةيكون، قداألمن
السفينةهذهدفةلتحريكمحاولةأىولكن. المتغيرلمنااعضوءفىحاسمًاأوفجائيًا

.بالقبولتحظىأنبعيدًا، يجبالماثلةبالصخورتصطدمالحتىالهائلة
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يعدالذىالفيتوحق، وثانيهاالخمسالدوليميزماأولهوالدائمةالعضويةإمتيازإن
عضوًاكبرىدولتكونأنيمكنالنظريةالناحيةومن. الدولتلكبينفرقةعامل

نظرىفتراضاهذاولكن. الفيتوحقلهايكونأنالممكنمنليس، ولكناألمنبمجلس
ألمانيا، (الدائمةالعضويةعلىبعينهادولحصولإلىيذهبإقتراحهناكثم. محض

، معاألمنمجلستوسيعحالةفىالفيتو، وذلكحقلهايكونأندون) الهند، وغيرهما
ذلكيؤدىولن. حقوقمن1945عامعليهحصلواوبماالفيتوبحقالخمسالدولإحتفاظ

أنالمتطلعة"، (رغم "الدولعليهعترضتاماللعضوية، وهومراتبثالثإيجادإلى
كما). ذلكسبيلفىلينموقفتخاذايقبلوقدالدائمةالعضويةعلىيحرصمنهاالكثير

وساذجة،بائسةثالثةفكرةوهناك. الدنياالمرتبةتحتلقدالتىالدولمعظمعليهتعترض
قدأمر، وهوالخمسالدولمنمعًابإثنينواحد، بلبفيتوقرارأىنقضيتمالأنترى

ولكن. أعضاءعشرةإلىالدائميناألعضاءعددزادلوالنظريةالناحيةمنمنطقيًايكون
باريسأوموسكوأوبكينأوواشنطونفىالعصبيةالحكوماتتقبلأنالمتوقعمنليس

.اإلقتراحهذابمثل

مجلسعضويةحجمعلىمتواضعةتعديالتبإدخالالخاصةاإلقتراحاتأنوهكذا، يبدو
تثير، أواإلقتراحاتمنغيرهامنأكثرالنطاقواسعقبولعلىالحصولتحتملاألمن
دائمةالخمسالدولإلمتيازاتتتعرضالكانت، طالمااإلعتراضاتمنأقلقدرًا

منالعامةالجمعيةتطلبأنالظروفهذهفىعملهيمكنماأحسنولعل. العضوية
بالحربالخاصةالقراراتفىأخيركملجأالفيتواستخداممبدأعلىالموافقةالخمسالدول

فإذا. المتحدةاألمممؤسسوعنهعبرما، وهوالقومىاألمنمصالحتمسالتىوالسالم
معينشخصضد) المثالسبيلعلى (الفيتواستخدامبالموافقة، كانالطلبذلكحظى
هذاحتى. بهيعتدال، أمرًاالدولمنكبيرعددبتأييد، يحظىالعاماألمينلمنصبمتقدم
الخمسالدولبينمنالفائقةالحساسيةذاتالدوللبعضبالنسبةيحتملالأمرًايصبح
منبيدهممابأهميةالخمسالدولتعترفأنفىاألملإاليبقىوال. العضويةدائمة

.وبهمالدوليةبالمنظمةاألذىتلحقاستخدامهإساءةرشيدًا، وأناستخدامًايقتضىإمتياز
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عاموضعاألمنلمجلس، ونظامتغييرهيصعببميثاقالمتحدةاألممتأسيسجاءحقًا، لقد
.باهظثمنلقاء1945

الجماعاتبعضإتجهت، صعوباتمنالمتحدةاألممميثاقبتعديليحيطلماونظرًا
إلىجميعًاإتجهواوقد. فاعليةأكثراألمنلمجلسأخرىسبلعنالبحثإلىاإلصالحية

تحتلمازالتوالتىالثالثالفصلفىناقشناهاالتىالحروبوصناعةالسالمحفظقضايا
أولئكبينتنقسمبالقوةوفرضهالسالمبحفظالمتصلةاآلراءكانتولما. اليومبارزًامكانًا
، ومنالمجالهذافىالكثيرتقدمأنجاهدةحاولتالمتحدةاألممأنإلىيذهبونالذين

مثلالخطورةمنلهابالمستقبلالخاصةالمقترحات، فإنالقليلإالتحققلمإنهايقولون
الكتاباتمعظمتركزأنالطبيعىومن. ألغامحقلوسطتتحركالسياراتمنلقافلةما
الكوارثمواجهةعلىالدولىالمجتمعقدراتتحسينسبلعلى) منهاالسلبيةحتى(

وموضوعات. األعضاءالدولبعضوإنهياراألهلية، وضعفاإلنسانية، والحروب
ألخرى،ةدولمهاجمةحول1945عاماألذهانفىدارتالتىتلكتتجاوزهتمامهما

التىالحدودوراءفيماالماثلةالواحدة، واألخطارالدولةفىالداخليةالحروبعلىلتركز
.الوطنيةالسيادةتتهدد

علىاالستخباراتقدرةتحسينأجلمن، الضغطلإلصالحالعمليةاألجندةهذهأمثلةومن
تسعينياتفىتفجرتالتىاألزماتمنالمستفادةالدروسمن، وهوالتهديداتمنالوقاية
المعلوماتلجمعأفضلنظامإلىالدوليةالمنظمةحاجةذلك، ويعنىالعشرينالقرن

عديدةمحليةمصادر– بالطبع – هناك. مواجهتهالسبلوتيسيرًاللكوارثتفاديًاوتحليلها
الصراعات، وتحتدمالمجاعاتتنتشرالمضطربة، حيثبالمناطقالمتعلقةللمعلومات

، والهيئاتاإلنسانحقوقالحكومية، ومنظماتغيرالمنظماتالمصادرهذهاإلثنية، ومن
البعضببعضهاترتبطالعالمية، وجميعهااألنباءوكاالتمراسلىالكنسية، وتقارير

صاحبيكونمنهواآلنالحقيقىوالسؤال). اإلنترنت (الدوليةاإللكترونيةبالشبكة
يقدمتحليلها، حتىالمادة، ويتمهذهلديهتتجمعالذى) الدوليةالمنظمةفى (اإلختصاص

بتردىعلمًااألمنمجلسإحاطةلهيتيحالذىالمناسبالوقتفىالعاملألمينتقاريره
هذاعلىمحدد؟ واإلجابةبعيدإقليمفىاألعضاء، أوالدولمنمادولةفىاألوضاع
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عملياتإدارةضمنمركزيةاستخباراتقسمالمتحدةلألمميكونأنضرورةهوالسؤال
أمريكا، بقدرفىالمحافظينالساسةشكوكيثيرقدذلكولكن. جانبهاإلىأوالسالمحفظ

اإلدارةهذهمثلوجودعلىتحتجالتىالمستبدةالنظمذاتاألعضاءالدوليثيرما
هذهترتكبهاالتىواإلنتهاكاتالفظائععنمعلوماتبتجميعقيامهااالستخبارية، خشية

الوطنيةبالسيادةالمساسهووأولئكهؤالءعندالجاهزة، والحجةالمعارضينضدالنظم
إلىماسةالمعوقة، فالحاجةالواهيةالحججبتلكاإلعتدادعدميجبولكن. المعنيةللدولة
لهاالمجالهذافىبذلتالتىوتحليلها، والجهودالدوليةالمنظمةلدىالمعلوماتتوفير

.المستقبلفىللمعلوماتمصدرًابالضرورةتصبححجيتها، وسوف

األعضاء، فإنالدولبعضإنهياريسببقدمااستشعارإلىتهدفالفكرةهذهأنورغم
اإلمساكعلىفالقدرة. لألزماتالمتحدةاألمممواجهةلسبلأفضلتنسيقًايتطلباألمر
منبالعديدمقيدةالدوليةالمنظمةمطلوبة، ولكناألولىمراحلهافىاألموربمقاليد

أنهااألزمات)، كمافىالمبكرالتدخلفىالدولبعضإرتيابمثل (السياسيةالعوامل
علىالمتحدةاألممقدراتلدعمعملهيمكن، ماولذلك. عديدةبمشكالتبالفعلمشغولة

االستجابةعلىقدراتهاتحسينإلىالدوليةالمنظمةحاجةفعالة"، يلبى "استراتيجياتتبنى
كلالعملية، لديناالناحيةومن. المجتمعاتوإنهياراألهليةالحروبلتحدياتالفورية

الخوذاتذوى (المتحدةلألممالتابعةالطوارئقوات: ذلكيستلزمهاالتىكوناتالم
، إضافةاألمن، لتوفيراألمنمجلسمنالمكلفةالعسكريةالقواتمنغيرهمأو) الزرقاء

، والقضاء، واإلدارة،المحلىالبوليستدريبفىتساعدالتىالمتخصصةالوكاالتإلى
اإلقليمية)، والبنوكUNDP (المتحدةلألمماإلنمائىوالبرنامجالدولىالبنكقدراتوكذلك
جتماعىالواقتصادىالااإلنتعاشيتطلبهاالتىاألولوياتتحددالتىالمتحدةلألممالتابعة

غيرالمنظماتمنهائلالخبرة، وكمذوواإلنتخاباتمراقبوهناكالمنكوبة؛ ثمالبلدفى
وما. المدنىالمجتمعمؤسساتمن، وغيرهاالمجالهذافىالحافلالسجلذاتالحكومية

المناسبوالتوجيهالتنسيقتتولىقياديةالسياسية، ومؤسسةاإلرادةهو– غالبًا – ينقص
أساسلديهالهاالتابعةوالوكاالتالدوليةالمنظمةأنالواضحومن. الجهودتلكلكل

سرعةتحققآليةإلىاليومتحتاج، وهىالحاالتمختلففىعملهيفضللمابناءمعرفى
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الصعبومن. األعضاءللدولاإلنقاذبعملياتوالقياماألزماتلمواجهةمستقبًالالتحرك
لألمانةالفعالةالمركزى، والمشاركةالتنسيقأشكالمنشكلوجوددونذلكيتمأن

.لهاالتابعةالمختصةاألقسامأوالعامة

عقود، هوالستةنحوخاللتمتالتىالسالمحفظعملياتمنمستفادآخردرسوهناك
إالتستغرقلنلعافيتهاالمنهارةالدولةاستردادمهمةأنفتراضافىالمتكررالخطأ
جماعة "علىللقضاءعسكريةقوةإرسالهومطلوبهوماكل، وأنالوقتمنالقليل

اإلنسحابذلكيلىالديمقراطية، واإلنتخابات، المجتمعبناءإعادةعمليةتبدأاألشرار"، ثم
شهدتالتىوالحاالت. النجاحرصيدفىجديدرقمتسجيل، بعدالميدانمنبرفق

منجديدةأمثلةأفريقيا)، وهناكغربىالشرقية، كمبوديا، ، تيمورتاهيتى (كثيرةإنتكاسات
يغلبمؤخرًاإنشاؤهاتمالتىالنظممنفالكثير) ، العراقأفغانستان (ذلكتشهدأنالممكن
.المعارضيننتقاداتالأوالمعارضةلمطالبباًالتلقى، والواإلنقسام، الضعفعليه

.الفنيةوالمساعداتالمعوناتتكفيهاوالدينية، والالعشائريةالخالفاتالسطحعلىوتبرز
أزمةمواجهةفىللعمل (الحكوميةغيروالمنظماتاألجنبيةالقواتتنسحبوعندما
شكلهوهنانحتاجهوما. اإلعالموسائلممثلىمنالكثيرمعهاعادة)، ينسحبأخرى

عنبناؤهاأعيدالتىالمجتمعاتتعجزماالمشكلة"، وهوحلبعدماخدمة "أشكالمن
تستطعلمأخرى، ماأقاليمفىالعرقىوالتطهيراألهليةالحربتقععندماعليهالحصول

الدولمنالمقدمةللمنحجاذبيةأكثرتصبحال، قدذلكحدثفإذا. مخرجًالنفسهاتجدأن
فى) مثًال (المشكلةبحلنقمألم: "تتساءلقدوالتىكاهلها، المعوناتتثقلالتىالغنية

؟".هاييتى

أنالمؤكدومن. الناسمنالكثيرعندقبوًالالمستوىالمتوسطاإلصالحيجدوقد
.واألولوياتالعملياتحولتتصارعسوفالمتحدةلألممالتابعةوالوكاالتالحكومات

هوللجدلإثارةواألكثر. باألزماتمبكرإنذاروجودأهميةحوليختلفالأحدًاولكن
تستطيع، حتىالسريع) العسكرىأى (الفعلىالتدخلعلىقدرةالمتحدةلألممتتاحكيف

فشلأدىفقد. لهنهايةالذلكحولالعرقية، فالجدلالتصفيةأعمالأوكارثةمواجهة
فىالمضطربةالمناطقفىللتدخلدوليةقوةإعدادفىاألمنومجلسالدوليةالمنظمة
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حالةعنالكشفلذلك)، إلىمثلأسوأروانداوتعد (الدماءسفكلوقفالمناسبالوقت
.األفكارمنالعديدأثارتالتىالعجز

بمهامالقيامقراراتاألمنمجلسيتخذعندماأنهفىالحقيقيةالمشكلةرأينا، تكمنوكما
عسكريةقواتإلىالحاجةمنذلكعلىيترتببمابالقوةالسالمفرضأوالسالمحفظ

بقواتهاالمساهمةمنهاطالبًااألعضاءالدولعلىالطوافمهمةالعاملألمينكبيرة، يترك
قادةاستشارةبرلماناتها، أوعلىاألمرعرضإلىالحكوماتتحتاجوقد. المهامتلكفى

تأتىثمبعيدة)، ومنميادينفىالعملإمكاناتلهتتوفرالمنهاوالعديد (جيوشها
بهاالخاصجيشهاالمتحدةلألمميكونأنيمكنهل). فعًالجاءتإذا (بطيئةاالستجابة

مختارةقواعدفىاالستعدادةبأهعلى، ويقفنفسهبالمستوىوتجهيزهتدريبهيتمالذى
مناطقإلىالجيشهذاووحداتفرقإرساليمكن؟ عندئذالعالمأرجاءمختلففى

القواتتلككانتسواء141.الشأنبهذااألمنمجلسقرارصدوربمجرداإلضطرابات
جيد،بشكلإعدادهاتماألعضاءالدولمنمقدمةوحداتكانت، أوالمتطوعينمن

، أماالقواتهذهتوفرهواألهماألمر. الزرقاءالخوذاتأصحابإطارفىوإندماجها
الكثيريوفرالدائمةالقواتهذهمثلوجودأنالمؤكدالتالية، ومناألهميةفتحتلالتكلفة

.النفقاتمن

الدول (القوةتلكفىالمساهمةعلىقادرةغيردولإلىاألعضاءنقسمأنالممكنومن
فىالراغبةكالصين)، والدول (المشاركةفىالراغبةغيرفقرًا)، والدولاألكثر

كنداتجربةولعل. العسكرىالعونتقديمفىاإلفراطأعباءمنتعانىالمشاركة، ولكنها
فى (متقدمةقوةبدقة، وأعدتالمشكلةدرستيحتذى، فقدنموذجًاتعدالمجالهذافى

الحكومةموافقةبمجردللتحركاالستعدادأهبةعلى) نيوبرونزويكبواليةفردركتاون
واحدةقطرةمجرد، ولكنهذلكأهميةفىشكوال. المتحدةلألممالعاماألمينطلبعلى
تفوقجرارةجيوشًامنهاالكثيرلدىأنكندا، وخاصةاألخرىالدولقلدتالدلو، فإذافى
مكونةالمتحدةلألممقواتتدبيرالممكنمنيكونعسكرية، فقدقواتمنكندالدىما

إقامةإلىاألربعينياتفىدعاالذىالمتحدةلألمماألولالعاماألمينTrygve Lieتريجفلىإلىالفكرةهذهتعود141
.الميثاقمن43المادةنصفىمتضمناًذلكأنالمتحدة"، ورأىاألممفيلق"



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

283www.RaoufAbbas.org

الجيشهذايصبحعندئذ142).المدربينالشرطةأفرادإلىإضافة (جندىألفمائةمن
.الطريقعلىهامةخطوةالدولى

تنتابالتىالبرانوياحالةالمتحدةلألممجيشتكوينإلمكانيةاألخرىالمعوقاتومن
الفيتواستخدامتستطيعالمتحدةالوالياتأنحقيقةيتجاهلون، فهماألمريكانالساسةبعض
على، ويصرونوالسابعالسادسالفصلينإطارفىاألمنمجلسيتخذهقرارأىضد

يحذرونالوطنية، وهمالسيادةتهددالحتىضعفحالةفىالمتحدةاألممإبقاءضرورة
وإذا. عدوانيًاعمًالذلكالمتحدة، ويعتبرونلألممجيشتكوينتجاهخطوةأىتخاذامن

إقتراحيقبعلذلك. حقيقيًاتهديدًاذلك، يصبحالكونجرسصالحياتعتبارناافىوضعنا
،األقلعلىالحالىالوقتفى، الرفعلىمنزوموقعفىالمتحدةلألممجيشتكوين
.مستقبًالفيهالنظرإعادةاألمرتطلبوربما

العملياتعلىلإلشرافمهنيةعسكريةمؤسسةإلىماسةحاجةهناكأنالواضحومن
إرسالعلىالسابقةالتحضيريةباألعمالالقيامالمتحدة، تتولىاألممقواتبهاتقومالتى

، وإقامةالمقترحالميدانفىالمحليةاألحوالالستطالعاستخبارىنظام، وإقامةالقوات
،إنقطاعدوناإلمداداتتدفقاستمرارمنالفعالة، والتأكدالقياديةالمستوياتمنسلسلة
إالتتوفرالواسعةخبرةذلكتطلبحيثماالميدانفىللقواتالعسكرىالدوروتحديد

، ولكنالمحلىالمستوىعلىالنجاحلتحقيقحيوىأمرهذا. المحترفينللعسكريين
إلىبشأنهاالتقاريروتقديمالعملياتلمراقبة) مقارنمنظورمن (عامإشرافإلىالحاجة
لألممالعسكريةاألركانلجنةاستخدامفكرةإحياءإلى، قادتاألمنومجلسالعاماألمين
منذمجمدةقائمة، ولكنهامازالتاللجنةهذهأننتذكرولعلنا. المهمةبهذهللقيامالمتحدة

:التالىالنصعلى، يقعالميثاقمن47المادةيقرأمنولكن. الباردةالحربصراعات
كلفى، األمنلمجلسوالمساعدةالمشورةلتقديمعسكريةأركانلجنةتشكلسوف"

لهنلتمسقدالمادةهذهعلىيقعالمجلس"، منيتطلبهاالتىالعسكرىالطابعذاتاألمور

اإلعداد، ولكنعلىاألمريقتصروالاألعضاءالدولتقدمهاالتىالقواتأعدادعلىيتوقف، فاألمرجزافىتقديرهذا142
إلىأوحكوماتهمإلىالرجوعدونالعملياتميادينإلىالمتطوعينمنبالقواتيدفعأنعلىاألمنمجلسقدرةمدىعلى

المتحدة، غيراألممجيشإلىلإلنضمام – بإختيارهم – جاءوامتطوعينأفرادمنالمكونة، فالقواتبالدهمبرلمانات
.قواتهاإطارفىلتعملالمتحدةاألممإلىالدولتقدمهاالتىالقوات
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فىموجودة، ولكنهاالمطلوبةميسور، فالهيئةالمشكلةهذهحلأنيتصورعندماالعذر
؟العميقسباتهامننوقظهاالبيات"، فلماذا "حالة

فى– تقليديًا – تساهمالتىالدولأولها، أن: ثالثةطرقحواجزطريقهافىتقففكرةهنا
دول – الالتينيةأمريكادول – هولندا – االسكندنافيةالدول (المتحدةاألممقوات

عليهاتسيطرأركانلجنةقيادةتحتقواتهاوضعإلىترتاحال) البريطانىالكومنولث
ثانيًا،. قبلذىمنأكثرالدولتلكإمتيازاتدعمإلىيؤدىذلكالكبرى، ألنالدول
بهاتقومالتىالعملياتعلىالتأثيرتستطيعقدالعضويةدائمةالخمسالدولبأنالشعور
،السالمحفظمهامأهدافخدمةمنأكثرالوطنيةمصالحهايخدمبماالمتحدةاألممقوات

فىالواردالنصأنوخاصة. وسبعينالسبعمجموعةدولموقف، وهوبالميثاقجاءوما
لجنةفىالعضويةدائمةغيرالدولتمثيلأنعلىتنص) 47 (المادةمنالثانيةالفقرة

المنوطةبالمهامالقيامعلىاألفرادلقدراتإختبارإجراءيتطلبالعسكريةاألركان
والبرازيلكالهند – المتحدةاألممقواتفىالكبارالمساهمينمنيجعلماوهو. باللجنة

فىباإلمتيازالحافلسجلهملهميشفعالثانية، والالمرتبةيحتلون– األعضاءمنوغيرهم
علىوالمتقدمةالناميةالدولفىالعسكريينمنغيرهممنأفضلالسالمحفظبمهامالقيام

.السواء

طليعتهاوفىالمتقدمةالدولفىالمسلحةالقواتبعضمنيأتى، الثالثواإلعتراض
تضعقدالتىالمشتركةلألركانترتيباتألىتحمسًااألمريكانيبدفلم. المتحدةالواليات
المتحدةللوالياتالعسكريةاألهدافيجعلأجنبية، مماقيادةتحتاألمريكيةالقوات
روزفلتيدعلىالطريقمنتصفتماماتاإلههذهبلغتوقد. الحلفاءلمطالبتخضع

الحربانأثبتتوقد. ذلكبعدتمامًاتراجعتالثانية، ولكنهاالعالميةالحربفىومارشال
بتعدا، كلماوحسمبسرعةيتحرك، فهوالبنتاجونتحيزالعراقضدأمريكاشنتهمااللتان
بمهاموالقيام. القرارصنعودوائرالدوليةالمشاوراتمنمتعددةبمستوياتالتقيدعن

وما. تمامًامقبولغيرالمتحدةلألممتابعةلقيادةالخضوعحاًال، ألنأسوأالسالمحفظ
مستوىعلىالقلقأنالعسكرية، كماالنظروجهةمنيبررهمالهقلقمنذلكيثيره



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

285www.RaoufAbbas.org

دائمةالخمسالدولفىالدفاعوزاراتأنأيضًا، ونفترضيبررهمالهاألداءكفاءة
).الحدةمنالدرجةبنفسعنهتعبرالكانتوإن (نفسهاالتحفظاتلديهاالعضوية

أنيمكنال– العراقعلىالحربمثل – النطاقواسععسكريًاعمًالأنالواضحومن
األمانةأواألمنمجلسيساعدالاالستنتاجهذا، ولكننيويوركفىمكتبمنيدار

إختالفعلى – السالمحفظلمهامالدوليةالمنظمةأداءكيفيةعنالبحثفىالعامة
األركانلجنةإحياءكانفإذا. والتنسيقاإلعدادسالمةتضمنبصورة– أحجامها

أمامالطريقتسدالعالمفىدولةأكبركانتالسياسية، وإذاالناحيةمنمستحيًالالعسكرية
 –المستقبليةالطوارئحاالتمعالجةيمكنالمتحدة، فكيفلألممدائمةقواتإنشاء

واألكثراألكبراألعضاءالدولتستطيعالمنظمة؟ وكيفمركزمن– الحجمهذامثلب
بإتخاذالتعهد "األولىمادتهفىجاءالذىبالميثاقاإللتزامتعهدهاتحفظأنقدره

كلعلى، والقضاءللسالمالمهددةاألخطاركلوإزالةلمنعالفعالةالجمعيةاإلجراءات
العدوانية"؟األعمال

العطاءعلىالقادرةالكبار، والدولالخمسيائسة، فالدولكانتواضحة، وإناإلجابة
بهاإلتزمواالتىالكبرىالمسئولياتتتحملأن، البدالدولىالمجتمعمناألخذمنأكثر
وجهةنتجهأنيجبذلكيحدث، حتىولكن. الدوليةالمنظمةإلىإنضمواعندماقانونًا

ذكرناوكما. المثاليةعنتمامًابعيدةإتخاذهايمكنالتىاإلجراءاتبأننقرأخرى، وأن
السبلأفضلتعدالتىالدوليةلألزماتالنمطيةاالستجابةكانت، ربماالثالثالفصلفى

–رأيناكما – التسعينياتأوائلفىالسالملحفظنمطىقالبإيجادإلىفاإلتجاه. لمواجهتها
،الضيقشديدنطاقفىجميعًا، يحصرهاالحاالتلجميعيصلح" السالمأجندة "خاللمن
الخمسالسنواتتجاربأنورغم. مقدونياعنتمامًاتختلف) مثًال (الشرقيةتيمورألن

إلىوتدعونالألزماتالنمطيةالمواجهةمنتحذرناأنهاخصبة، إالاألخيرةعشرة
تالئمها، ونشكبإستراتيجيةأزمةكللمواجهةمختلفةمتعددة، ومؤسساتأدواتاستخدام

.وحدهاالسبيلهذاسلكتقدالكبرىالخمسالدولتكونأنفى

اليومعالمفىنراهاالتىالسالمحفظمهامأشكالفىالتنوعهذاإعتبارنافىولنضع
:اإلنقساميعانىالذى
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المدى، تحتلطويلةالزرقاء"، معظمهاالخوذات "التقليديةالمتحدةاألممعملياتهناك
، معمتنازعينفريقينبينالنارإطالقوقفخطعلىاألرضمنشريطًا– عادة– 

.المؤقتالنارإطالقوقفخطتجاوزوعدمالتامبالحيادالمتحدةاألممقواتمطالبة
،النزاعأطرافبينسياسيةتسويةإلىالتوصلعنالمتحدةاألمممندوبوعجزفإذا
.، ولبنانكشمير، وقبرصفىحدثكمامواقعهمفىالزرقاءالخوذاتأصحابظل

تلكعلىاإلشراف، ويتولىالنزاعفىطرفًاليستبعيدةبالدمنعادةالقواتوتأتى
منالنوعهذا. ذاتهاألمنمجلسوبالتالىالسالم"، حفظعملياتإدارة "العمليات
إلىأقرببإعتباره، الحجممتوسطةوالبالدالمحايدةالبالدتفضلهالسالمحفظعمليات
عملياتمنالنمطهذافىالكبرىالدولمشاركةوتقل. المتحدةاألممميثاقأهداف
لها، ولكنهمحولالالعملياتتلكفىالمتحدةاألممقواتأنيعنى، مماالسالمحفظ
.قتاليةبعملياتالقياممنهميتوقعالطالماكبرىمشكلةيواجهونال

فرضالتىالمتجاورةالدولمنمجموعة، تشملالسالملحفظإقليميةجهودهناك
السالمالستعادةمحاولةفى) 54 – 52الموادنصحسب (عقوباتاألمنمجلسعليها

.العالممنالجزءذلكفىاإلنهيارأواإلضطراباتتعانىالتىالبالدفى، والنظام
األوضاعتحسينأجلمنأفريقياغربىفىECOWASدولبهتقومماذلكمثال
.ليبيريا، وغينيا، وسيراليونحدودطولعلى

مهام، وخاصةالسالمحفظ" إقامة "هوالحدوثكثيرالسالمحفظمنآخرنمطوهناك
والتىحلف)،  (إقليميةدفاعيةمنظمةإلىاألمنمجلسمنالمسندةالسالمفرض

ألنهاللجدلإثارةأكثرالمتحدة، ولكنهااألممميثاقموادإطارفىتتمبأنهاتوصف
أولمراقبةتخضعالكبار، والالخمسمنالدولبعضبهاتقومكثيفةأعماًالتتضمن
األطلنطىحلفقيامالعملياتتلكأبرزومن". السالمحفظعملياتإدارة "إشراف
كبيرةدرجةعلىقواتفيهشاركتالذىوأفغانستانالبلقانفىالسالمفرضبمهام
 –تفضلالتىالبنتاجونمنوحيويةكبيرةمساهمةذلكفىوالعتاد، بماالقوةمن

.المتحدةلألممالمباشراإلشرافعلىشئأى– عادة
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لوضعاألمنمجلسبمباركةمنفردةاألعضاءالدولمندولةبهاقامتعملياتهناك
للعملية" القائدةالدولة "ولكن. السياسىواإلنهيارالعرقية، ، والصراعاتللمذابححد

دولمنالشرطةوقواتالجنودسرايابعضبإشراكإنفراديةبعمليةقيامهاتغطى
أستراليابهقامتالذىالدورذلكمن. نفسهاإلقليمفىتقعالتىتلكأخرى، وخاصة

تكرارهاالمتوقعمنالعملياتهذه، ومثلسيراليونفىالشرقية، وبريطانياتيمورفى
.المستقبلفى

جانبإلىاألنماطهذهمنعدديعملأنالممكن، منأفغانستانمثلاألماكنبعضوفى
قدرتهاعلىبرهنتإذامناسبةتبدو، ولكنهاالورقعلىغريبةتبدوقد. البعضبعضها

لحفظمحددنمطاستخدامعنالعزوففكرةذلكويؤكد. المشتركالميدانىالعملعلى
.بهاالخاصالمعالجةأسلوب، وكذلكالخاصسياقهاحالةلكل، وأنفرضهأوالسالم

دائمةالخمسالدولإصرارضوءعلىالحاضرالوقتفىفعاليةأكثرالفكرةوهذه
والنفوذللسلطةالمتحدةاألممممارسةعدمعلى– والصينالمتحدةكالواليات – العضوية

نصوفقاألمنمجلسعلىتعرضاألزماتفكل. العالممنالحساسةالمنطقةهذهفى
ذاتهالمجلسأعضاءبينالدقيق، والتوازناألرضعلىوحدهاالظروف، ولكنالميثاق

إقليمية،استجابةصورةفىذلككانسواء: عملهيمكنماالمجلسعلىتملىالتىهى
، أواألطلنطىكحلفدفاعيةمنظمةتفويضقائدة"، أو "واحدةدولةإلىالدورإسنادأو

.مقبولةخياراتتصبحهذهما، كلعملعلىاإلقدامبعدقرارإتخاذحتى

توحيدأجلمنيناضلونمنعندذريعًافشًالالمغرضة، تعدالذاتيةالسياسةهذهومثل
الصعوبةمنيصبحوحدهاحالةكلعولجتفإذا. السالمحفظفىالمتحدةاألممدور

، ومنالجنسياتمتعددةقواتوتدريب) واإلمداداتالعتادمن (نمطيةمواردإعدادبمكان
باألعباء، وكذلكتمامًاالمثقلةالعامةاألمانةعلىاألعباءمنبالمزيدذلكيلقىأنالممكن
.مزدوجةمعاييروإتباعاألداءفىتضاربذلكعلىيترتبوقد. ذاتهاألمنمجلسعلى

)مثًال (األكرادمصيرغيرها، ويصبحعنمختلفةبطريقةكارثةكلمعالجةذلكويعنى
الحاالتمعالجةإختصاصالسالمحفظعملياتإلدارةويبقى. تشادسكانمصيرمنأهم

السياسيةاألبعادذاتبالعملياتالعضويةدائمةالخمسالدولتختصشأنًا، بينمااألقل
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الفيتولدولماتؤكدمزايامنلهاوماالمرنةاإلستراتيجيةهذه. والعراقأفغانستانمثل
محزنة،نتيجة، وهىتفعلأنالمتحدةاألمميريدونماتقريربينها، منإمتيازاتمن

كانتومهما. المنكوبةاألقاليمفىعملهيمكنالشيئًاأن، وهوالبديلتواجهولكنها
منأفضلفهىالمتحدةاألممبهاتقومالتىالسالمحفظمهامأشكالمختلفعلىالمآخذ

.شئال

،األمنمجلسيقرهالذىفرضهأوالسالمحفظأعمالومجالتحديدكانأخيرًا، مهما
وقد" (التعافى "أو" اإلنتقال "مرحلةإلىالعنايةمنالمزيدتوجيهيجبأنهالواضحفمن

إلىبالنسبةهامةالمرحلةهذه). اإليضاحمنالمزيدإلىتحتاجولكنهاقبلمنذكرناها
الطبيعية،لحالتها) األزمةموضوع (الدولةاستعادةأمدطالالدولية، كلماالمنظمةسمعة

بأنعترافنااومع. لعافيتهاالدولةالستعادةالمناسبةالعمليةوضعبمكانالصعوبةفمن
رغممشتركةإجراءاتبوجودنقرأنالمختلفة، يجبومعوقاتهاعناصرهاأزمةلكل

مؤسسةإختصاصمنالسالمحفظعمليةتصبحمتى. إيضاحإلىمنهاالكثيرحاجة
البنكالحالةلهذهالمرشحينبين؟ مناألمنمجلسمنبدًالالمتحدةاألمممنأخرى
ولكن. الدولةقتصادالالتخطيطفىالمطلوبة، وخبرتهالمورادتقديمعلىلقدرتهالدولى
هذاأناإلنهيار، طالمامنعانتبلدكلفىللتنسيقمكتبإقامةإلىاألمرإحتاجربما

علىاإلشرافيتولىمنكذلك. حجمًااألكبراألخرىالوكاالتوخبرةطاقةيفوقالعمل
الشرطةإدارةإلىالداخلىاألمنعنالمتحدةلألممالعسكريةالمسئوليةمناإلنتقال
المحليينالقادةمعالعملمسئوليةيتحملمثًال)؟ ومن (كالكونغوبلدفىالمحلية

، وإقامةالقانونسيادة، وإقراراإلنتخاباتعمليةوتنفيذلتخطيطالمختلفةوالجماعات
المهمة؟هذهتنتهى؟ ومتىالمدنىالمجتمعمؤسسات

المتحدةاألممميثاقإلىنرجعاللماذا: هىالتساؤالتهذهعلىأنيقةواحدةإجابةهناك
المعلنالهدفأننذكرالوصاية"؟ لعلنا، "مجلسمؤسساتهإحدىفىالحياة، وبعثذاته
المعنية،البالدفى" والتعليمىجتماعىالواقتصادىالواالسياسىالتقدمتحقيق "هومنه

).76مادة (شعوبهاإرادةوفق" بنفسهانفسهالتحكموتطورهاتقدمهاعلىوالمساعدة
الحاضرفىالمتحدةاألممجهودتشمليجعلهاواسعنطاقعلىالمادةهذهوتفسير
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مجلسفإنكلوعلى. وسيادتهااستقاللهااستعادةعلىالمنهارةالدوللمساعدةوالمستقبل
إلى" اإلستراتيجية "المسائلحولتقاريرًايقيمها، تقدمالتىالمحليةالوصاية، واإلدارات

تتعلقمخاوفأىذلكويعالج. أمورمنذلكغيرفىالعامةالجمعية، وإلىاألمنمجلس
143.األداءبدقة

البالدأمريتولىكانالمجلسهذاأنالفكرةهذهنجاحدونيحولالذىالسببويعود
فىماثلةالغربىلالستعماررعايتهحساسية، وستظل1945عاممستقلةتكنلمالتى

إتاحةحالةفىأنهوالحق. أخرىمرة" الوصايةمجلس "إحياءيستحيل، ولذلكاألذهان
المواد (13و12الفصلينإلغاء، يجبالميثاقفىوالحذفلإلضافةالمستقبلفىالفرصة

منعلىولكن144.معقولبقدرالميثاقحجمإنقاصإلىذلكيؤدى)، وسوف91 – 75
الممزقةالبائسةالمجتمعاتلمساعدةأفضلآلياتعلىيدلوناأنالموادهذهإلغاءيريدون

من. ستقرار، والرخاء، والديمقراطيةإلاالحكومة، وتحقيقأجهزة، واستعادةالتعافىعلى
العدلإلىيفتقرالذىالعالمىللنظاماإلنتقاداتمنالكثيرلديهالنامىالعالمأنالمؤكد

الداخليةالشئونفىالتدخلعدمفرضعلىتساعدالاإلنتقاداتهذه، ولكنوالتوازن
منالعرقية، وغيرهاللمذابحتتعرض، كماالمدقعالفقرالبشرمنالماليينتعانىبينما

بالقوة،السالمبفرضالمتحدةاألممقواتقيامبعد، حتىاإلنسانحقوقإنتهاكأشكال
ذلكفىماإيجابيةأكثرحًاليتطلباألمرإن. الميدانمنوإبعادهالهمجىالنظاموإنهاء
.ضعفمنجتماعىالواقتصادىالاالمجلسيعانيهمامع، وخاصةشك

منبلدفىنهايتهاعلىالسالمفرضأوالسالمحفظمهمةتشرفعندماأنهالجلىومن
العسكريينأيدىمن– عادة – المنكوبةالمجتمعاتمساعدةمسئوليةالبالد، تنتقل

التعمير، وتقديمبإعادةتقومالتىالمدنيةوالمؤسساتالوكاالتأيدىالعنيفة، إلىوأدواتهم
األمنمجلسيقومأولهما، أن: خطوتينإتخاذيجبهنا. المدىطويلةالمساعدات

الغرض)، وذلكلهذاخاصًامكتبًايرأس (المعنىللبلدمنسقتعيينالعاماألمينبتفويض
المتحدة، علىلألممالعامةبالجمعيةالمعنيةاإلقليميةالمجموعةأعضاءمعالتشاوربعد

.الكتابهذامناألولالفصلفىالحظاتنا، وراجعالميثاقمن13 – 11الفصول143
ففىبنفسها"، نفسهاتحكمالتىبالبالدخاصإعالن "بعنوان) 74 – 73المواد (عشرالحادىالفصلإلغاءإلىأشرلم144

.المنهارةالدولبمساعدةالخاصةالجهوديفيدماالصياغاتمنالفصلنصوص
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معللتعاونالمتحدةاألممووكاالتمنظماتجميعإلىالتعليماتالعاماألمينيصدرأن
واإلرتقاءالوطنية، لسيادتهالبلدذلكاستعادةعلىللعملالمعنىبالبلدالعامالمنسقمكتب

والمنظماتالوكاالتجهودتالقىذلكيعنىوال. المنهارةالدولةفىالمعيشةبمستوى
والمتخصصينالخبراءحشديتضمن، بلفحسبالمتحدة، وتكاتفهالألممالتابعة

غيرالمنظماتجهودإلىوودز، إضافةبريتونإتفاقيةأنشأتهاالتىبالمؤسسات
التعمير،إعادةمرحلةفىالتنسيقمنالنوعهذالمثلمحاوالتجرتوقد. الحكومية

منالمزيديضفىاألمنمجلسيصدرهالذىالحازمالتفويضأنالواضحمنولكن
.المنهارةالدولةلتعميربرنامجأىعلىوالشرعيةالصالحيات

جعلإلىتذهبالتىالمبتدعةالفكرةفىتتمثلإتخاذهايجبالتىالثانيةوالخطوة
المجتمعاتتعميرإعادةحولالنطاقواسعةاستشاريةعمليةفىطرفًاالعامةالجمعية
العامةللجمعيةالمحتملةالمساهمات، كانتالمراقبينمنالكثيرالحظوكما. المنكوبة

والجمعيةاألمنمجلسبينمشتركةبعملياتالقيامحولأفكاروثمة. وسلبيةشكلية
الكبيرةالتسليحلنظمضوابط، ووضعالتسلحمنبالحدالخاصةالمسائلفىالعامة

إنشاءقضيةأنغير. 145مشتركةعملمجموعةخاللمنالسواء، وذلكعلىوالصغيرة
المجتمعاتتعميرإعادةعمليةفىإيجابيًاتساهمأنالعامةللجمعيةيتيحجديدإطار

األمنىالبعديتراجعبالذاتالمرحلةتلكفىالقوة، ألنهمنالمزيدتكتسبالمنهارة
دائمةالدولغيرمن (األعضاءالدولتستطيعهنا. المدنىالنشاطدورويتزايدالعسكرى
إعادةفىفعاًالدورًاتلعبأنالعسكرىالعملفىالمساهمةتستطيعالقدالتى) العضوية
)The High – Level Panel (األخيرةالتقاريرأحدروجوقد. التدريبوبرامجالتعمير

شواهدباستطالععملها، يبدأالسالملحفظقويةجديدةلجنةإقامةفكرةطرحعندمالذلك
وقوعحالةفىالتعميرإعادةجهودفىعليها، والتنسيقالقضاءعلىوالعملالدولةإنهيار

األممشرعيةيدعمالنشاطهذامثلالمقترحة، فإناللجنةشكلكانومهما. فعًالاإلنهيار
واألقاليماألمورفىالمساهمةعنالعامةللجمعيةاألمنمجلسإقصاءعدمالمتحدة، ويبين

.بهاكبيرإهتمامألعضائهاالتى
The United Nations in itsفورد – ييلتقريرالعامة، انظروالجمعيةاألمنمجلسبينالمشتركالتعاونحول145

Second Half – Centuryراجع، وكذلك:
The High – Level Panel's remarks upon peace building Commission, p. 69.
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السالموفرضحفظعملياتمستوىبتحسينالخاصةبالمقترحاتطويلةقائمةوهناك
علىباإلجماعيحظىالالمقترحاتتلكمنأىبها، ولكنالخاصةواإلستراتيجيات

تتعلقالتىوالمقترحاتاألفكارمنأىعلىنفسهالشئيقالأن، ويمكنبهالقبول
،قبلمنرأيناوكما. العالمىالصعيدعلىواالقتصاديةاالجتماعيةالعدالةقضايابمعالجة

األحوالترقيةفىالدوليةاآللياتباستخدام "يتعهدواأناألعضاءالدولالميثاقدعا
جتماعيةالواقتصاديةالاللمشكالت "حلإيجادعلىللشعوب"، والعملقتصاديةالا

فىتدخلفهى، الطموحدرجاتمنالمهامتلكبلغتومهما. كبيرةمهاموالصحية"، وهى
جلالدوليةالمنظمةبتركيزضيقهاعندائمًاعبرتالتىالعامة، الجمعيةإهتمامصميم

.اإلهتماممنالقليلإالالتنميةقضاياتنالال، بينمااألمنقضاياعلىإهتمامها

طابعًاجتماعيةالواقتصاديةالاالمتحدةاألممأجنداتمستوىتحسينحولالجدلويتخذ
بعدمنتخلواألجنداتتلك، ألناألمنمجلسفىتدورالتىالفيتومناقشاتعنمختلفًا

التىالمؤسساتفىالتصويتنظامكانلواآلخرين"، حتىمواجهةفىالكبارالخمسة"
ذلكأنيعنىالذلكولكن. اإلمتيازاتذاتالدوليحابىوودزبريتونإتفاقأقامها
قتصاديةالااألصعدةعلىسريعًاالتغيرإيقاعكان، فقداإلهتمامإلىيفتقرالجدل

والبيئيةالديمغرافيةالنواحىمنمختلفًاكوكبناوأصبح. والبيئيةوالتكنولوجيةجتماعيةالوا
الوكيف. 1945عامأجدادنافيهعاشالذىالعالمذلكعنوالجيوبوليتيكيةواالجتماعية

مليون2000حوالى؛ منمراتثالثتضاعفوااألرضسكانأنتذكرنا، إذاذلكيكون
تضاعفاإلنتاجقيمةإجمالى)، وأن2000عام (نسمةباليينستةإلى) 1950 (نسمة

نفسها؟الحقبةفىدوالرتريليونأربعينإلىدوالرتريليوناتأربعة؛ منمراتعشر

العقودفىالسرعةبالغبإيقاع، وتعبرالكوكبىوالمجتمعالعالمىاالقتصادوهكذا، تحول
هل: هوهنايعنيناالذىالكبيروالسؤال. قبلمنالتاريخيشهدهلمنحوعلىاألخيرة
فعلهيستطيعالماجتماعيةالواقتصاديةالاالميادينفىتفعلأنالمتحدةاألممتستطيع

اآلليةأن)، رأوا1945 – 1944 (المتحدةلألممالمؤسسيناآلباءأنالواضحغيرها؟ من
، وفىالحربنهايةعندلهايرثىحالفىكانالعالممعظمضرورية، ألنوضعوهاالتى
هذهبناءمنالبدكانولذلك. القليلأقلإالتحقيقيمكن، فالالعونإلىالحاجةأمس
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والنزعةاإلهمالروحأنعندئذ)، وتأكيد (الراهنةاإلحتياجاتلمواجهةالكبرىالمنظمة
تخيلاليومعلينازمانها، ويصبحولىقدالحربينبينمافترةسادتالتىاإلنعزالية

عامًاستينقبلعليهكانتالذىالنحوعلىلهؤالءالعاليةوالمعنوياتالشديدالتفاؤل
.فعًالبدأقد، وأنهاألفقفىيلوحجديدًاعالميًانظامًاأنظنوا)، فقد1945(

المجتمعتالحمتعوقانعقبتانفهناك. مختلفةبصورة، ولكننفسهالتحدىاليومونواجه
تتمثلالعقباتوأولى. األمامإلىقدمًاطموحةواجتماعيةاقتصاديةبسياساتللدفعالعالمى

تحميلهيمكنالكان، وإنجتماعىالواقتصادىالاالمجلسيعانيهاالتىالبائسةالحالةفى
الدولىوالبنكالدولىالنقدصندوقجانبه، وإلىوإهمالبؤسمنيعانيهمامسئولية

التىالثانيةوالعقبة. األفكارمنالعديدمنالمستمدة، وشرعيتهماللجدلالمثيربوضعهما
تنتمىكانتالتىالدولمنالكثيرأنفى، يتمثلإيجابىإتجاهأساسية، خلقهامشكلةتعد
دوننفسهاتنميةاستطاعت، قدكونج، وهونجوشيلىسنغافورة، مثلالثالثالعالمإلى

كالصينكبيرةدولوجودومع146.الدوليةالماليةالهيئاتمساعدةمنالكثيرإلىالحاجة
الخاصالمجرى، ولكلالطريقنفسعلىالسيرتغذ) العالمسكانمن% 40 (والهند
الدوليةاألدواتجدوىفىالشكعناليوماالقتصاديينمنالكثير، يعربتسلكهالذى

الذى)، والدورWTOالدوليةالتجارةكمنظمةاألسواقبتنظيممنهاإتصلماعدافيما(
خاصة، قبلبهوية، وتتميزباإلعترافتحظىوالسبعينالسبعالدولمجموعةكانت. تلعبه

أربعينسنغافورةفىالقومىالدخلمنالفردنصيبمتوسطبلغوقدواليوم. عامًاثالثين
، وربماالرياحأدراجالتضامنذهبموزمبيقفىالقومىالدخلمنالفردنصيبضعف
.الجماعىقتصادىالاالعملبريقمعهذهب

قتصادىالاالعامالصالحأجلمنالمتحدةاألممتتخذهاإجراءاتأىأنذلكومعنى
التىالمجاالتفىإنتقائىأساسعلىتتمأناألعضاء، يجبالدوللشعوبجتماعىالوا
منإطارفىتمإذاأداؤهايتحسنمنفردة، وقدالعملاألعضاءالدولفيهاتستطيعال

الحركةوتذبذبوالعملةالماليةباألموريتعلقاألولوالمجال. الجماعىقتصادىالاالعمل
، وفىالدولىقتصادىالاالنظامتفككالكبرى، لتجنبقتصاديةالاالمناطقفىالتجارية

مؤسساتتفعلهماإلىبالنسبةالتواضعشديدالحدثذلكمثالً، ولكنشيلىلحكومةمشورةالدولىالنقدصندوقيقدمقد146
.أوروباوشرقالوسطىوأمريكاأفريقيافىوودزبريتون
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،واألربعينياتالثالثينياتفىالحالعليهكانتعمامحدودًاتقدمًاإاليحققلمالصددهذا
بإنقاذيتعلقالثانىوالمجال. المسائلهذهمعالجةيحاول) Keynes (كينزكانعندما
لألمماإلنمائىالبرنامجعترفاالتى، العالمفىفقرًااألكثرالستينالدولتأهيلوإعادة
نفسها، وخاصةعلىعتمادالبااقتصاديًاالتعافىعلىقدرتهابعدمالدولىوالبنكالمتحدة

.كبيرةدوليةجهودًايستدعىالبالد، مماتلكفىاإليدزوباءتفشىزيادةتوقعمع
التىالمدمرةاآلثارمنللحدصارمةإجراءاتإلىالحاجةفىيتمثلالثالثوالمجال

الحاجةأمسفىبحياتنا، نحنالمتصلةالمجاالتهذهجميعوفى. بالبيئةاإلنسانيلحقها
.معًاالعملإلى

سياسىذلكفىحلها، والسببسبلعنالبحثمنسبيًالأيسرالمشكالتتوصيفولكن
أنالجيدمن. العالمفىوالنقدىالمالىاالستقرارحقلحالةمثًالولنأخذ. األحوالكلفى

حكمًايتطلبالرخاءأنمنسميثآدممقولةالجددالكالسيكيوناالقتصاديونيردد
ماغالبًاوالشعوبالساسةولكن. المثمرةللصناعةمنضبطة، وتشجيعًاصالحًا، ومالية

،األسواقفىنفسهابرهنالمالىالعجزتعالجفالحكومات. مغايرةبصورةيتصرفون
المدىعلىقتصاديًاايساعدهاذلكمنخفضًا، وكأنأومرتفعًاسعرًالعملتهاوتصطنع

الزراعة، (الكفايةإلىتفتقرالتىالمضمونةغيرقتصاديةالاالقطاعاتالبعيد، وتحمى
االقتصادىالنموحركةتعوقالقديمة)، وبذلكالبيروقراطيةالثقيلة، األجهزةالصناعات

المعوناتتلكمعظماألجنبية، فإنالمعوناتعلىالحكوماتتلكتحصلوعندما. العالمى
.العسكرىوالتحولالزراعىبالدعموثيقًاإرتباطًاترتبط، ولكنهاهباتمجردليست

فىوالعجزالماليةصعوباتهااألمريكيةالمتحدةالواليات، تعالجالخصوصوجهوعلى
وال. األمريكيةالخزانةسنداتشراءفىاآلسيويةالبنوكعلىعتمادالباالتجارىميزانها

الدولأنكما. منخفضسعرعندلعملتهابإبقائهاالمساعدةمنقدرًاالصينتبذل
، تخرجالمالىبالتنظيمالمتعلقةMaastrichtماستريختتفاقيةاعلىوقعتالتىاألوروبية

للحاقتلهثالتىوالهند. إضعافهاوبالتالى، النظامإضعافإلىيؤدىممامبادئهاعلى
النظموتعمل. حركتهاعلىقيدًالتضعالخدميةصناعاتها، تحمىالمعولمباالقتصاد

تعمل– الحكوميةغيرالمنظماتتقاريراأليامهذهتكشفهاالتى – مكانكلفىالفاسدة
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إلىالصالحوالحكمالمنصفاالقتصادىالتعاونعنكينزمبادئوصولعدمعلى
التنسيقيظل، ولكنيفعلونماحماقة– تدريجيًا – الجميعرأىوربما. مسدودطريق

.ذلكيحينحتىمتقلصًاالحقيقىالعالمى

وتهربًافكريًاإخفاقًايمثلالميادينتلكفىالمتحدةاألممبعملاإلكتراثعدمولكن
دبلوماسيونأشاروقد. المحاولةمنصعبة، البداإلصالحمهمةكانتسياسيًا، فمهما

األممصورةتحسينإلىألدتالجدمأخذأخذتلوالتىالتغيراتإلىوعلماءوموظفون
صورةعلىالمقترحةاإلصالحاتتلكتقدمأالالمهمومن. فعاليتهامنوزادتالمتحدة

فرصةواضحة، لديهامحددةأفكارصورةفى، بلالتفاصيلفىغارقةطويلةقائمة
.للتطبيقمتاحة

 –الدولىالنقدصندوق – الدولىالبنك (المتخصصةالوكاالت، تحتاجشئكلوقبل
مأخذالميثاقبهيطالبهاماتأخذأنإلى) الدوليةالعملمنظمة – العالميةالتجارةمنظمة
.الميثاقمن57بالمادةجاءمانحوعلى" المتحدةباألممالوثيقةعالقتها "حيثمنالجد

وودزبريتونمؤسساتدوريقتصربأن، والقائل1947عاموضعالذىالقانونىفالرأى
المعضالتفيهتتشابكوقتفىلهمعنىالسياسية، الوليساالقتصاديةالجوانبعلى

صاحبةالدولاستجابةضرورة– طبعًا – ذلكويعنىالسياسية / االجتماعيةمعالمالية
إدارةمجالسفىالدائمبقائهممنتجعلالتىالتغييرلرياحالقويةالكبرىاالقتصاديات

التىالموادنصأنيذكرونولعلهم. 147لهمعنىالالدولىوالبنكالدولىالنقدصندوق
مثًالولنضرب. األحوالبتغييرالوضعتغييرعتبارهافى، وضعالحقهذاأعطتهم

والبرازيلوالهندالصينأصبحتإذاالدولىالبنكسياساتحالعليهيكونواحدًا، ماذا
مائدةعلىفالعضوية. العالمفىقومىإنتاجمجملأكبرأصحاباألوروبيةوالدول
.القريبالمستقبلفىالماليةالمؤسساتحاليكونلنذلكمجمدة، ولكناألمنمجلس

مناألكبرالنصيبصاحبةالدولمنخمسةهناكالدولىالبنكإدارةبمجلسعضوا24ًبينمنأننتذكرأنيجب147
، وبريطانيا،المتحدة، واليابانللواليات) مقعدا24ًمن (مقاعدثمانيةبهالدولىالنقدصندوقإدارةومجلس. البنكأسهم

مقعدا28ًبينومن. الصندوقمالرأسمنالحصصأكبرصاحبةالدولوألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والسعودية، وهى
 –ألمانيا – فرنسا – الصين – البرازيل (الكبرىالصناعيةللدولدائمةمقاعدالدولية، عشرةالعملمنظمةإدارةبمجلس

New Zealand Government, United) المتحدةوالواليات – بريطانيا – روسيا – اليابان – إيطاليا – الهند
Nations Handbook.
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2025العامبحلولحتمًاستتغيرالجديدةالكبرىقتصاديةالاالقوىأجنداتأنالمؤكدومن

.اآلنمنذلكفىنفكرأنالمستحسن، ومنالحالىالوقتفىعنها

وتصريحاتقراراتمنالثمانأوالسبعالدولمجموعةعنيصدرمايصبحترى، هل
ذلك)؟شابهماأو (دولةوالعشريناألربعمجموعةالمجموعةهذهتصبحعندمامعناهله

معسياساتهموالعشريناألربعةالدولىالنقدصندوقإدارةمجلسأعضاءيوفقوكيف
المكوناتهذهتستطيع؟ وكيفإتفاقاتمنبينهموماوالعشريناألربعالدولمجموعة
العمالقةالحرةالشركاتمعأوثقتفاهمإلىالتوصلالعالميةاالقتصاديةلإلدارةالمختلفة
السذج؟ ويعتقدوالعشرينالحادىالقرنمطلعمجتمعيغيرونالذينوالمستثمرينوالبنوك

الذىذلكعنمغايرتجاهافىيتحركالرأسمالىالعالمأنقتصاديةالاالحريةدعاةمن
بالشركاتالمديرينأذكياءمنأحدًا، ولكن1945عامالدوليةاالشتراكيةشبهصنعته
ستقرارإلاغيبةفىيتحققأنيمكناإلزدهارأنيعتقدالالكبرىالجنسياتمتعددة

الدولية،الوكاالتمساندةإلىالخاصالسوقيحتاجمتىيعرفونوحدهم، وهمواألمن
والحاكميةالعالمىاألعمالقطاعبينالتوازنتحقيقيمكنكيفيعرفونالولكنهم

التىالظروفأنغير. تحقيقهأجلمنوالعملالتفكيرمنالمزيديتطلبماالدولية، وهو
يخرجماتحديًا، وهوأكثركانت1945 – 1944فىاألعمالورجالالمخططينواجهت

.البحثهذاإطارعن

منالفائدة، فماالهشجتماعىالواقتصادىالاالمجلسهىهناالرئيسيةالضعفونقطة
الدراساتكلبهتعترفما؟ وهوبهالقيامعنتعجزولكنهاالتنسيقهدفهامؤسسةوجود
لوالفورعلىمعالجتهايمكنالمسألةهذهأنالتقليديونويرى. المتحدةاألممعنالجادة
والعاشر)، وقامتالتاسعالفصالن (الميثاقمنطوقعلىاألعضاءالدولجميعوافقت

.الميثاقحددهاالتىواألدواربالصالحياتواالجتماعىاالقتصادىالمجلسبتزويد
ماأقوى، لهجتماعىاوقتصادىامجلسإقامةتقترحراديكاليةاألكثروالمشروعات

:حجمًاأصغرمجلسينعلىالمجلسمهامتوزيعيقترحون، أوقدراتمناألمنلمجلس
.للميثاقتعديًالاإلقتراحان، ويتطلبجتماعىامجلسواآلخرقتصادىامجلسأحدهما
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قدرها، أنلهالجانعنالصادرةالمقترحاتهذهمثلتواجههاالتىاألساسيةوالمشكلة
.معهااإليجابىالتعاملفرصةتلقىالكبرى، فالالدولبتأييديحظىالمنهاأى

أنعليهاالعامةالجمعيةأنجتماعىالواقتصادىالاالمجلسفىالراهنةالضعفونقطة
الحكوماتقبوليلقىقداألخيروالحل. إصالحهأوبإلغائهبجدية؛ فتقوماألمرتواجه
الذىالمجلس، فهواألمنلمجلسنقيضًاجتماعىالواقتصادىالاالمجلسفىترىالتى

العضويةفيهتقفالذىصوتها، والمجلستسمعأنالفقيرةوالضعيفةالدولفيهتستطيع
فيهاتقومالتىالمؤسسة، وهواألمنمجلسفىالدائمةللعضويةنقيضًاالمناوبةاإلقليمية

فىتمامًايفشللمالمجلسأنذلكإلىأضف. الضعفاءلصالحبالعملاللجانمنالعديد
لجنةهناكالمرأة، ثمحقوقلجنةأوالمخدراتلجنةإلغاءفىيرغبأحد، فالمهامهأداء

عالمفىأهميةمنتخلوالالتىالكيماوياتتصنيفالخطرة، ولجنةالموادنقلخبراء
.المحتملالبيوكيماوىاإلرهابيتهدده

، فهوككلفيه، بلمكوناتهفىتكمنالجتماعىالاقتصادىالاالمجلسمشكلةولكن
أسابيعأربعةلمدةواحدًااجتماعًايعقد) سنواتثالثلمدةمناوبًا (عضوًا44منيتكون

التىالتحدياتفىالتفكيرنعيدوعندما. مجدغيرعمًاليجعله، مماعامكليوليومن
،الشاملالتنسيقتتولىمؤسسةالمنهارة، وغيابالدولإحدىبناءإعادةمهمةتواجه
تسندهاالتىبالمهامتقومصالحيةوأوسعحجمًاأصغرمؤسسةإلىماسةالحاجةتصبح
148.المجالهذافىالمتحدةاألممإليها

قبوًاليتطلب) ذاتهاالعامةوالجمعية (جتماعىالواقتصادىالاالمجلسإصالحولكن
وال. المتحدةاألممدمرقطةإلىالداعيةاليساربمقترحاتالكبرىالدولتقبلفلن. عامًا

،حلإلىالتوصلعلىالجدوىوعدمبالفسادتهامهاوللمجلساليمينإنتقاداتتساعد
يحتاجفاألمر. الجدمأخذأخذتلواإلصالحفىللتفكيرأساسًاتصلحنقاطًاتثيرولكنها

،لهالتابعةواللجانبالمجلسعضوًاتنتخبدولةكلجانبمنواإللتزامالشفافيةإلى
التمثيلبينيجمعحازمتناوبنظاممنالعامة، والبدالجمعية" أسرة "مكوناتمنوغيره

– The United Nations Handbook, pp 150: ، راجعلهالتابعةواللجانواالجتماعىاالقتصادىالمجلسحول148
52.
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شبهاتفوقحكوماتهاترقىالالتىالدولعضويةتجنبمراعاةوالفردى، معاإلقليمى
.149والفسادالحكمسوء

الالزممن، يصبحمثالىعالمففى. المناقشةهذهإتجاهيتبينأناآلنالقارئويستطيع
منأن، كماوسياساتهجتماعىالواقتصادىالاالمجلسفىهيكليةتغييراتإجراء

تعديلإمكانيةعدمولكن. السالمحفظومهاماألمنمجلسعضويةنمطتغييرالضرورى
عددالحالية، وإنقاصالمؤسفةاألحواللتحسينالكثيرعملدونتحولالالميثاق

المتحدةاألممموظفىختيارا، وحسنالبعضببعضهاإختصاصاتهاتتدخلالتىالوكاالت
فىاإلتساق، ومراعاةقليمىالاالتناوبنظاممنوالكفاءة، والحدالخبرةحيثمن

لألممالعامةوالسياساتجتماعىالواقتصادىالابالمجلساألمريتعلقعندماالمستويات
.العامةاألمانةعلىأيضًاذلكويسرى. المتحدة

مجلسبتحسينالخاصةبالتوصياتيتصلفيما" الوسطالحلول "الفصلهذافىإخترناوقد
.جتماعىالواقتصادىالاالمجلس، وصالحياتوفرضهالسالمحفظمهام، وفاعليةاألمن
مجزأة،وليستمتكاملةكمجموعةالحكوماتنقاشموضعالتوصياتهذهكانتوربما

.الطريقعلىالمتحدةاألممقافلةمضىعلىبهااألخذيساعدوقد

منالسادسالفصلنتهىا، وقدباإلهتمامتحظىمسألةاإلنسانحقوقبقضيةواإلرتقاء
اإلنسانحقوقنظامبنيةفىعيبأىإلىيرجعالذلكمعقدة، ولكنبإشارةالكتابهذا

رسالتهأبعاد، وفىالعملآلياتفىتقدمًاالعالمىالمجتمع، حققالعكسعلى، بلالحالى
.آخروقتأىعناليومإرتفعالعرقيةالتصفيةبأعمالالدولىوالوعى. الميدانهذافى

منالكثيروجودمنالحكوميةغيرالمنظماتقررتهماإلىمردهاإلحباطولكن
واإلتفاقاتجينيف، وبمواثيقاإلنسانلحقوقالدولىباإلعالنتلتزمالالتىالحكومات

الحكوماتأيدىعلىتنتهكالتىاإلنسانلحقوقالحمايةتوفيرودون. عليهاالقائمة
الضغوطعلىالحفاظمنبالعار، والبدمكلًالالبشرىالمجتمعسيظلاألجنبيةأوالوطنية
التصفيةأعماللوقف– الضرورةعند – ، والتدخلاإلنسانحقوقإنتهاكاتضدالدولية
الحقيقىالتقدمولكن. األمنمجلسطريقعنمرتكبيهاعلىالعقوباتوفرضالعرقية

149The High – Level Panel, pp. 74 – 75.
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المزيداستخدامفىوليسالبشريةوضمائروعقولقلوبفىيتحققماهوالمجالهذافى
.اآللياتمن

التىالبيئةودمارالحرارىاإلحتباسمشكلةمنالتخلصعلى– أيضًا – ذلكويصدق
الطرقعليها، وكذلكاإلتفاقيمكنالتىالتقنيةالمعاييرمنالكثيروهناك. فيهانعيش

فىاإلنقاذبرامجفىواالستثمارالمستدامةالتنميةأجلمنالبشريةكفاحلتنظيماألنسب
لفرض" الكبرىالدول "استعدادمدىفىيتمثلاألساسىالمعيار، ولكنالمجالهذا

الدول: "وعبارة. عليهابالبيئة، والمحافظةاإلضرارمسبباتمنللحدحازمةسياسات
بينتجمعالتىالصغيرةالدولمطالبةيجدىفال. الموضوعلبفيهايكمن" الكبرى
علىيقعذلكعبءالحرارى، ألناإلحتباسضدإجراءاتتتخذأنالجزربعض

،، وروسيا، والبرازيل، والهند، واليابان، والصيناألوروبىواإلتحادالمتحدةالواليات
فىالبيئيةاألحوالتردىمسئوليةتتحملالتىاألخرىالحجمالمتفاوتةالدولوبعض
الدولةتتخطىفعندما. الشديدلألسفالضوءبؤرةفىالمتحدةالوالياتتقعوهنا. كوكبنا
للبيئة، عندماالملوثةالغازاتمنقدرألكبروالمنتجةالعالمفىقتصاداأكبرصاحبة
مبرراتتقدمفإتهاوغيرها، ومونتريالكيوتوتفاقياتافرضتهاالتىالقيودتتخطى

محنةفىالطرق، جميعاليوم. القيودتلكمنللتنصلوهناكهنااألخرىللحكومات
؟إيجابىموقفإلتخاذاآلوانآن، فهلواشنطونإلىتقودالبيئة

فهمنافىالتقدمتحقيقفىيتمثلاألهميةبالغالعالميةاألجندةعلىآخرموضوعوهناك
منليسأنهمنالرغممختلفة، علىبطرقالعالمرؤيةثملآلخرين"، ومن "الثقافى
فعلمانحولها، علىالتابعةوالمؤسساتاليونسكوعلىالتعويلفىاإلفراطالحكمة
السنواتلناكشفتفقد. السبعينياتفىالطموحون، وخلفاؤهم1945عامالمؤسسوناآلباء

ذاتاأليديولوجية، والبرامجالتوجيهاتفىاإلفراطمن (اليونسكوعثراتموضعالستون
الرياضةقضايا (النجاحفيهاحققتالتىالمجاالتعلىنقفجعلتناالسياسية)، كمااألبعاد

منذلك، وغيراإلنسانىبالتراثتصلتالتىالمواقعالدولية، والتربية، والبيئة، وتحديد
تباعاأرشد، وسياسةإلىتحتاجدستوريًا، لكنهاتغييرًاهناالحاجةتتطلبوال). أمور

ومهام. الماضىسلبياتلتالفىبالمنظمةالعاملينختيارافىالمستوىعالىنوعىأسلوب
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يمكن" والثقافةوالعلومالتربيةخاللمناألممبينبالتعاوناإلرتقاء "حيثمناليونسكو
إنترنت)، (للمعلوماتالدوليةالشبكة: الكوكبة، مثلمحركاتطريقعنبهاالنهوض
.العالميةاإلعالمية، والرأسمالية، والشبكاتالعلمى، والسياحة، والتعاونالطالبوتبادل
.محدودةفيهاالمتحدةاألمممساهمةتكونأنالبدميادينوهى

الذىالعالمىالمدنىبالمجتمعالنهوضقضيةعلى– أيضًا – ذلكينسحبأنويمكن
يصبحه، ألنوالمستقبلالحاضرفىالحرجةالعناصرمنوهو. السابعالفصلفىناقشناه
علىأنهغير. عنهيدهاالمتحدةاألممكفحالةفى، للحكوماتمهمًال، وملتقىضعيفًا
التجربةأثبتتاألعضاء، فقدالحكوماتبينتجمعكمنظمةالمتحدةاألممبقاءمنالرغم

الصالحتخدممؤسساتجانبإلىتعملعندمااإلنجازدرجاتأعلىتحققسياساتهاأن
الكنسية، ومؤسساتالحكومية، والجماعاتغيروالمنظماتالتطوعيةكالمؤسساتالعام

يعرفماتكونجميعًاهذه. الدولى، واإلعالمالمحليونالدولية، والنشطاءاألعمال
،فولبرايتمؤسسةمثلاآلخرينالالعبينأنالواضح، ومنالعالمىالمدنىبالمجتمع
النهجعلىتسير، سوفThe Economist، ومجلةIBMالكاثوليكية، وشركةوالكنيسة

معبالتعاونذلككان، سواءالشعوبأثرياءمواقفبينالصالتيدعمالذىنفسه
الجماعىالعملتحقيقفىاألملركيزةالمتحدةاألمموتعد. ذلكدونأوالدوليةالمنظمة

بالدفىكماالليبراليةالشمالبالدفىالمواطنينمنالكثيرأعينفى، المستقبلفى
مسافاتعلىوالعبونقوىتصوغهالمستقبلولكن. أفضلحياةإلىالمتطلعةالجنوب
.وجينيفنيويوركعنبعيدة

منتصورًااألقربالمظهرالعامة؟ إنهاالجمعيةعن– أخيرًا – قولهيمكنترى، ما
المتصلةالقراراتإتخاذمنمنعت، فقدللعيانواضحعجزهاأن، غيراإلنسانبرلمان

أوكلتالتىجتماعيةالواقتصاديةالاالمهامعلىدورهاقتصرااألمنية، وبالقضايا
بمحدوديةالحكومية، وقيدتوالمنظماتوودزبريتونإتفاقيةأنشأتهاالتىللمؤسسات

الرسمية،البيروقراطية، والتقارير، والممارساتاللجانمنبالعديدإنعقادها، وقيدتفصل
الكفاءة)، وهىإلىأغلبيتهمبإفتقارالتسليممع (األعضاءالدولمن191ثقلتحتوناءت

يستطيعوال. المتحدةلألمماألساسيةالمكوناتفعالة، منمؤسسةتعدالالصفاتبهذه
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قتصادىالاالمجلسأوالوصايةمجلسعنقيلمانحوإلغاؤها، علىيقترحأنعاقل
أكثرالعامةالجمعيةتصبحكيف: الجوهرىالسؤالإلىيعيدناذلك، ولكنجتماعىالوا

وإحترامًا؟فاعلية

فى– Walter Bagehotباجوتوالترالبريطانىالكاتبميزفقد. مستحيًالذلككانربما
والفروع) اللورداتالملكة، ومجلس" (الموقرة "الحكومةفروعبين– عشرالتاسعالقرن

أتوسعأنأريدوال). البيروقراطى، والجهازالعمومالوزراء، ومجلسمجلس" (الفعالة"
العامةالجمعيةأمامالعالمقادةألقاهاالتىالبياناتنقرأعندما، ولكنذلكعلىالقياسفى

اليومىالنشاطعنتصدرالتىبالبيانات، مقارنةعامكلخريففىأسبوعينمدىعلى
".الفعال"الموقر"، و "بينالتمييزأطروحةأذهانناإلى، تقفزالدولىالبنكأواألمنلمجلس
النبالء،بعضبيناللوردات"، تجمعمجلس "منعالميةنسخةالعامةالجمعيةولعل
يخولهالذىالوطنيةالسيادةبتراثمنهمكلوالصغار، يتمسكواألغنياء، الكبارالفقراء
واجتماعية، ولكنواقتصاديةسياسيةأمورفىيتحدثونجميعًا، وهمالتصويتفىالحق

.صولواللهمحولال

The) 1995عام (العالميةالحاكميةلجنةطرحتالقسوة، فقدبالغوصفلعله

Commission on Global Governanceصالحياتهافمن. 150العامةبالجمعيةتتعلقرؤية
إحدىتمارسالناحيةهذهمنفهىالمتحدة، لألممالسنويةالميزانيةعلىالتصديق

نظروجهاتأو – الدولىالعامللرأىالرئيسىالمنبرأنهاكما". العموممجلس "صالحيات
تلزمإبرامقوةتمتلكالألنهاالمتابعةإلىقراراتهاتفتقروقد– تحديدًاالحكومات
الكثير، وتعتبرهاالدولىالعامللرأىجيدمقياستمثلبها، ولكنهااألعضاءالحكومات

األمينعلىضغوطهاعلىيترتبوقد. نفسهاألمنمجلسمنشرعيةأكثرالدوائرمن
1994عامالتنميةأجندةمثل (الملحةالقضاياعنتقاريرلتقديمالعام

An Agenda for Development (العنانالمؤسسية، تطلقبالممارساتتتعلقنتائج
العامةالجمعيةأنكما. معينةأغراضلخدمةوكاالتجديدة، وتقيموإصالحاتلسياسات

Our Global Neighborhood, pp 241 – 50; The High – Level Panel Report, p. 56 and:انظر150
the Ford Yale report, pp. 42 – 43.
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وبيئيةقتصاديةاوجتماعيةاأساسيةقضاياتتناولالتىالدوليةالمؤتمراتعقدبحقتنفرد
".خالقة "صالحياتذات– النحوهذاعلى – فهى. عالميًاإهتمامًاتتطلب

استجابةأكثرالعامةالجمعيةجعليمكنكيف: هوالحقيقىالسؤال، يصبحولذلك
مدهشعدد؟ هناكللكالممكانمجردالحائرينالمراقبينأعينفىتبدوالوفاعلية، حتى

كمنبردورهاعنمعظمهاتدافع. العامةالجمعيةأداءبتحسينالمتعلقةالمقترحاتمن
الخارجيةووزراءالدولرؤساءيحضرهالذىالسنوىجتماعهاافى، وترىالعامللرأى

أن، وخاصةسلبياتمنأجندتهايعترىبماتقر، ولكنهاالدولىللتفاهمحيويةضرورة
،والعشرينالحادىالقرنحقائقمعتتالئمسياساتتبنىعلىتعملالحكوماتمنالكثير

هذهتذهبولذلك. العشرينالقرنسبعينياتفىبريقهاالسياساتلتلككانتلوحتى
لهاالتابعةاللجانعددوإنقاصالعامةالجمعيةأجنداتإختصارضرورةإلىالمقترحات

.البشريةلحاجاتاستجابةأكثريصبحالهامة، حتىالقضاياعلىتركيزًاأكثروجعلها

فىالعامةالجمعيةفاعليةبزيادةالمتعلقةاألخرىالمقترحاتإلىأشرناأنسبقوقد
بينالعالقةبتحسينتتعلقالمقترحاتمناألخرىوالمجموعة. الكتابهذافصولبعض

عملياتعنالعامةبالجمعيةخاصةلجنةهناكأن، وخاصةاألمنومجلسالعامةالجمعية
العامةالجمعيةمستوىعلىفعالةآلليةركيزةلتكوندعمهايتمال، فلماذاالسالمحفظ

صالحياتمنيزيدالعامةوالجمعيةاألمنمجلسبينالتشاورهذا؟ ومثلاألمنومجلس
لو – الصالحياتهذهمثل، ولكنبالتناوبيشغلمنصبالعامة، وهوالجمعيةرئيس
العاديةاألمنمجلسجلساتحضوربإمكانيةإحساسًاالمنصبلشاغلتعطى– أتيحت

آليةيتيحالعامةالجمعيةورئيسالعامةاألمانةبينللصالتتوثيقأىأنكما. والطارئة
.األمورإدارةتيسر

األممتمويلمسألةفىالنظرإعادةالعامةالجمعيةعلىيجب– آخرًاوليس – وأخيرًا
قانونيةصعوباتمنتعانيهماعاتقها، مععلىالملقاةاألعباءتحتتنوءالتىالمتحدة

،والوسائلالغاياتبينالفجوةهذهسببتوقد. الدخلمنالمزيداستدرارعلىقدرتهاتقيد
أوالزمانمنعقدقبلطرحتوقد. بعيدوقتمنذالدوليةللمنظمةالحرجمنالكثير
تحظلم، ولكنهاالغرضلهذاالدوليةالعملةتحويالتعلىضريبةفرضفكرةيزيد
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توفيرعلىتعملالتىالمتحدةاألممدعمضرورةمنذلكتبريرفىقيلمارغم. بالقبول
وجاء. والتجاريةالماليةاألعمالسيرلحسنأساسىمطلب، وهوالعالمفىاالستقرار

الشكيخالجناوال. المتحدةالوالياتفىالمحافظينالساسةجانبمنبشدةاإلقتراحرفض
لوالمقترحةالضريبةبهذهسيقبلونكانواالدولىاألعمال، وقطاعالدوليينالمصرفيينأن

.مهدهافىتمت

المنظمةأنالتساؤلهذاعلى؟"، واإلجابةالعملما: "لصيحةاستجابةالفصلهذاجاءلقد
بالغأمرًالهاعالجيةوصفةإلىالتوصليجعلمما– بطبيعتها – وضخمةمعقدةالدولية

الصعوبةمنعليههىماعلىاألمورتركولكن. محدودةليستفاإلصالحات. الصعوبة
أن، كماأفضلعالمىقانونىإطارفىالتعاونإلىالبشريةحاجةضوءعلىبمكان
ليسالمنظمةداخلالقوةعالقاتفىتحوًالتحدثبصورةالميثاقتعديلأوتغييرمحاولة
،اآلنالتغيراتمنقدرًايحققوسطحلإلىحاجةفىونحن. للنجاحفرصةأدنىأمامها
.مستقبًالالمزيدتحقيقإلمكانيةالبابويفتح

األمممكوناتوتشابكوتعددإتساع، معللخالفموضوعًاذلكيكونأنيجبوال
أنوالواقع. المشاكللجميعالحليوفرمنهاجانبإصالحأنأحديتصورالمتحدة، ال

قبلتوإذا. أخرىجوانبفىتغييراتإدخالإلىيدفعمعينجانبفىتغييرإدخال
تكونأنيجباإلصالحاتهذهالمتحدة، فإناألممبإصالحاألعضاءالدولحكومات
لهاالتىالفكرةهذهعلىوالتقاريراللجانجميعأكدتكاملة، وقدمجموعةمفردة، ال
.وجاهتها

الوكاالتعداالمتحدة، فيمااألممعملصعوبةمنيزيدسوفالتغييرعدمأنشكوال
.الراهنةالظروففىمستحيلالميثاقتغييرقتراحالها، ولكنالتابعةالمتخصصة

زيادة: الواعية، مثلالجزئيةالمعالجةهواإلصالحطريقعلىللتقدمالوحيدوالطريق
مجلسإهمال، وقضيةالسالموفرضحفظمهامعمل، وتحسيناألمنمجلسحجم

قتصادىالاالمجلسمنهيعانىالذىالجمودالعسكرية، وتحريكاألركانالوصاية، ولجنة
والثقافة،بالبيئةالخاصة، والوكاالتاإلنسانبحقوق، والنهوضإلغاؤهأوجتماعىالوا

العامةالجمعيةبناءفىالنظروودز، وإعادةبريتونمؤسساتبينللتنسيقآلياتوإيجاد
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الطريقفىالمتحدةاألمملسارتبنصفهاأخذلوبهابأسالقائمةوهيكلها، وهى
اإلصالحاتبهذهللبدءماسةحاجةحاًال، وهناكأفضلوضعإلى– تدريجيًا – الصحيح

.اآلن

داللتهالهااألخيرةالعقودفىشهدناهاالتىاألحداثكانت، إذاتقالأنالبدأخيرةكلمة
باإلصالحاتأخذنالوحتىوالنكساتللمفاجآتنستعدأن، فعليناالمستقبلإلىبالنسبة
أنظمة، وقياماإلنسانحقوقوإنتهاكات، الدولإنهيارمنالمزيديحدثفقد. الذكرسالفة
تمنعناأالطبيعية، ويجبمؤلمة، ولكنهاحقائقالمتحدة، تلكاألممميثاقتحترمالحكم
151.الدوليةالمنظمةميثاقبديباجةجاءتالتىالمبادئلتحقيقالجهدأقصىبذلمن

.المتحدةاألممميثاقمقدمةراجع151
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...وبعد
اإلنسانوبرلمانتنيسونأخرى، مرة
اإلنجليزىللشاعر" Locksley "قصيدةمنالشهيرةاألبياتبإقتباسالدراسةهذهاستهلت
لقانونيخضعالذى... العالمإتحاد، اإلنسانبرلمان "مستقبلعنTennysonتنيسون
الفيكتورى، إنالعصرمطلعشعراءأحدمشاعرملكالذىالتفاؤللهذاعجبًا". عالمى

عاقبةأنتنيسونيعرفألم. وأمثالهاالقصيدةهذهنقرأعندمابالحالوةتختلطالمرارة
مابالطائرات)، إذاالقصفذلكفىبما (الفظيعةالعالميةوالحروبالجديدةالتكنولوجيا

غياب: عسكيةنتائجإلىتقودهم، ولكنهاعالمىسالمإلىالشعوبتقودالقدوقعت
الكثيرأنحقيقةتجاهلتالتنويريةأفكارهأن؟ أمالعرقى، والتطهيرالتسلحالثقة، سباق

إحكامعليها، ويفضلونعالمىلنظامالخضوعبالعناد، ويكرهونيتسمونالبشرمن
الحروبشنإلىومراتمراتذلكقادهملوالوطنية، حتىالسياساتعلىقبضتهم
أمةفىالعيشرغديعيشمواطنًاكانأنهبخلدهيدر؟ ألمالخرابوإشاعةالدماءوسفك
أكثروالصراعبالغزوالحافلهوبسعالمسكانهايعرف، ولمالعالمبالدربعتحكمكانت

ببساطةتقاومالبشريةأنبخلدهيدروأخيرًا، ألم؟الدائمللسالمكانطلرؤيةمعرفتهممن
منوأمثالهعندهاألملبعثتالتقدمشواهدكانتلووالشمولية، حتىالليبراليةالعقائد
الفيكتورى؟العصرمطلعجيل

العالمأنمتفائًال، ظنشابًاكان. الحينذلكفىكلهذلكيدركلمتنيسونأنالواضحمن
منولذلك. واآلفاقالضياءمنلهاحدودالساحة، إلىوالجهلالتوترعصرمنيخرج

تلكإبداعهعلىالقرننصفإنقضاء، بعد1886عامفىأنهنعلمأنالقدرسخريات
عامًاستون: "عنوانهابالمرارةتنضحأخرىقصيدة، كتبوالتفاؤلباألملالمليئةالقصيدة

بليغة، حافلةقصيدةوهى. Locksley Hall Sixty Years After"152هوللوكسلىعلى
منالسبعينعقدأواخرفىتنيسونكان. المرةهذهمتشائمةاالستشرافية، ولكنهابالصور

:فىالقصيدةانظر152
Adrian Day (ed.), Alfred, Lord Tennyson: Selected Poems (Penguin, 2003 rev, ed.) pp. 96 –
104.

يكتبجالدستونجعلالعصر، مماذلكفىالليبراليةوالنزعةفيكتورياالملكةحكممنقرنلنصفنقداًقدمتوالقصيدة
.The Nineteenth Centuryعشرالتاسعالقرنمجلةمن1887ينايرعددفىعنهادفاعامقاالً
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لحفيدهالقصيدةكتبوقد. الحديثةالحياةإتجاهاتفىالثقةوفقدالضيق، يعانىعمره
الطريقعلىسارشئكلأنالشاعريرىلزوجته)، وهنامهداةالظاهرفىأنهارغم(

.البائسةالمستعمراتوفىوألمانياوإيطالياالقرمفىالحروبأوروباشنتالخطأ، فقد
علىاألدلة)، وتوفرت1896 – 1873 (كبيركسادإلىقتصادىالاالرخاءوتحول

أنفسهمينظمونالعمالوبدأ. الدنياالطبقةمنالعريضةالقاعدةبينالفاقةاستشراء
بالديناإليمانبالثورة، وبدأاأليرلنديونوقام. جديدسياسى – اجتماعىبنظامويطالبون

.تتصدعالرقيقةالحضارةقشرةالمشهد، وأخذتعنالعقالنيةبسرعة، وغابتيتآكل
:مرارةتفيضتنيسونقصيدةكانتلذلك

!الفضاء، الفوضى! ، الفضاءالفوضى

؟كلهذلكلنهايةطريقةعلىيدلناأنيستطيعمن

باألخطار؟حافًالالعصركانعندما

؟والمقولةالمكتوبة؟ باألكاذيببالجنون

.الواقعأرضعلىالتحقيقمستحيلالعالمتحادااإلنسان"، كانبرلمان "حلمإنتهىوهكذا
فىالمتحدةاألممقيامفىيفكرالاإلنسانيجعل. طوباويًاوهمًا، حلمًاالتقدمكان

.المستقبل

فىبريطانياساسةأكبرWilliam Ewart Gladstoneجالدستونإيوارتوليموإنبرى
،-عندئذتقاعدقدكانالذى – مراتألربعبريطانياوزراءعشر، ورئيسالتاسعالقرن
الذىوالتشاؤماإلكتئابتنيسونيشاركجالدستونيكنلم. تنيسونعلىللردإنبرى
التاسعالقرن "مجلةمن1887ينايرعددفىمقاًالكتب، فقدشيخوختهفىمنهماعانى

الملكةحكممنقرننصفمستعرضًاالناقدةتنيسونبقصيدةجاءمافيهعشر"، ناقش
التقدم، ولكنتتحققلمالقديمةالليبراليينأحالممنالكثيربأنفيهاإعترففيكتوريا، 

أنعليه، وتمنىذلكإنكارهعلىالشاعر، وعاتبالجهاتمنالعديدعلىتحققالمستمر
فىالتالميذأعدادقفزتفقد": المنجزات "تلكجالدستونوعدد. المنجزاتتلكيذكر

إصالحمرتفعة، وتمعادلةأجورعلىالعمالالمرأة، وحصلحقوقوإتسعت، المدارس



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

306www.RaoufAbbas.org

الجيشفىالجلدعقوبةإلغاءالتجارة، وتملحريةالمؤيدةالقوانين، وإلغاءالقوانين
.الجرائمحجم، وقلقبلمنعليهكانتماأضعافخمسةالتجارةحجموالبحرية، وزاد

أداءتحسينشأنهامنالتىالمقترحاتيقدمراح، بلبذلكيكتفلمجالدستونولكن
تمماكلرغم. والنكساتالعيوببعضهناكبأنقراءهليذكرالفيكتورى، فعادالعصر

:الدراسةفى، زميلهتنيسونشعرمنبيتينبإقتباسمقالهوأنهى. تقدممنإحرازه

،الوقتمنذلكيحتاجكمتذكر، ولكن، أجلتقدم

.األمواجخضمفىنفسهاحولوتدورتنحرف

خطوةدائمًاهناكاألمامإلىخطوتينكلمقابلأن– جالدستون – المحنكالسياسىورأى
153.البحرإلىمجراهالنهر، ويتخذيتحققتستمر، والتقدمالحركة، ولكنالخلفإلى

 –اإلشارةالسهلإنشائها؟ منمنعامًاستينبعدالمتحدةاألممعلىذلكقوليمكنأال
مناقشتهالناسبقالدولية، وقدالمنظمةفيهاوقعتالتىاإلخفاقاتمنالعديدإلى– اليوم
العالمىالمجتمعتطوريخيفهاالتىالجماعات، وتستهدفالكتابمنالسابقةالفصولفى

اليسارأقصىمنإنتقاداتهناككذلك. وتضخمهااإلخفاقاتوالكوكبة، هذهالليبراليةنحو
.للجماهيرخذالنهاالمتحدةاألممعلىتنعى

التىالمتعاقبةالستةالفصولمنكلنهايةفىالمتحدةاألممأنجزتهبماخالصةقدمنالقد
:التالميذنشاطعنالمدرسيةبالتقاريريردمايشبه، وجميعهاالكتابهذامحورتكون

أجنداتإن– عامة – القولويمكن". ذلكمنأفضليكونأنيجبكبير، ولكنإنجاز"
قضايافىالمتواصلالمرأة، والتعاونالطفولة، وحقوقالعالمية، ورعايةاإلنسانحقوق

منتحققما، ولكنبنكساتأصيبتتقدمًا، كماحققت، قدالمدنىالمجتمعالبيئة، وتقوية
مساهمةتقييموأخيرًا، فإن. األجنداتتلكأصحابأحالممستوىعلىيكنلمفيهاتقدم

شديدةالقصةسهًال، ألنليسالفقر، ومكافحةالعالمىقتصادىالاالتقدمفىالمنظمة
بسبباإلقليمىالمستوىعلىوالنمواإلنتاجيةمستوياتتذبذبتعقدهامنالتعقد، ويزيد

علىاألطفالشللمكافحةفىالمتحدةاألممدوررصدالسهلومن. داخليةعوامل
.Day (ed.), op. cit, p. 342فىجالدستونمقالمنمقتطفاتعلىاإلطالعيمكن153
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حققتهالذىقتصادىالابالنموعالقةلهانجدأنالصعبمن، ولكنالعالممستوى
.مثًالسنغافورة

األمممنظمةهناكتكنلمالسوء، لومنأكبردرجةعلىاليومالعالمحالكانربما
جماعيةاستجابةأجلمنيضغطدوليًاعامًارأيًا– األقلعلى – أوجدتفقد. المتحدة

هنا،السالمدعائمإلرساءالدوليةاألدواتجدوىفىالعالمية، ويعتقدوالمشاكللألزمات
هذاعلىدوليةمنظمةهناكتكنلمفإذا. هناكإنسانيةكارثةلمواجهةالدولىالتنسيقأو

.مؤسساتهابعضإقامةإقامتها، أوإلىالنحو، لسعينا

ما: الجادالسؤالهذاعناإلجابةالمتحدة، علينالألمممصنفًاتقييمانقدمأنلناكانوإذا
الحربخالللدينايكنلمالذىالدولية، وماالمنظمةوجودبفضلاآلنلديناالذى

كل، يصبحالسؤالهذاعلىاإلجابةعدامثًال)؟ وفيما1943 – 1942 (الثانيةالعالمية
البشريةصنيعة، وهىالعالموشعوبحكوماتتجمعالمتحدةفاألمم. ثانويًاللتقييممعيار
درجةعلىاآلخربعضهاأداءجاءبائسًا، بينمامؤسساتهابعضأداءلها، جاءوإرث
حقها،المتحدةاألممنبخسأنالعدلمنجميعًا، وليسالبشرشأنالجودة، وهذامنعالية
.تغتفرالحماقةرتكبنااوإال

،والعشرينالحادىالقرنتحدياتلمواجهةالمتحدةاألممصالحيةمدىحولالتساؤلأما
الحكوماتالدولية، ودفعالمنظمةفىالضعفنقاطمعالجةمنالبد: بسيطةعنهفاإلجابة
عانىجيدًا، وما) مؤسساتهامن (مهامهحققمابالتغيير، وفهمالقبولعلىالمترددة

األفكار، وصياغةفىالنظرإمعانإلىبحاجةفالعالم. عالجهعلىفنعملمنهاالصعوبات
)، فسوف1945 – 1942بينفيماحدثمانحوعلى (بينهماالمزجتحققالرؤى، فإذا

.العجائب، ونحققالصعابعلىنتغلب

منالمنصرمةالستينالسنواتفقصة. وزماننالزمانهجالدستونمقولةتصلحوهكذا
.المسيرةتابعتأحيانًا، ولكنها، تعثرتباإلخفاقاتحافًالسجًالتكنلمالمتحدةاألممعمر
المدنية،خدماتهاجيلنا، بفضلأفادتأنهاندركشاملة، سوفنظرةإليهانظرناوإذا
أبنائناإلىتمتدسوفمنافعهانشاطها، وأندعمفىالمساهمةاستطاعوامنوكرم
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منالمزيدبذلإلىيحتاجأفضلبصورةالعملفىاستمرارهاولكن. أيضًاوأحفادنا
.الجهود
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وعرفانتقدير
للموضوعالمركبةالطبيعةبسببذلككانطويًال، ربماوقتًاالكتابهذاإعداداستغرق

منعرضًاتلقيت1993أغسطسففى. أخرىناحيةمنمشاغلىناحية، ولكثرةمن
،Sir Brian UrquhartأورقهارتبراينوالسيرShepard Formanفورمانشيبارد

عنتقريرًافورد، تعدمؤسسةبرعايةدوليةلجنةفىييلجامعةفىوزمالئىللمشاركة
.الدوليةللمؤسسةالذهبىبالعيداإلحتفالوقتفىتوصياتهاالمتحدة، وتقدماألمممستقبل

منكانتزال)، ولكنالوربما (ضحلةعندئذالدوليةاتالمنظمعنمعلوماتىوكانت
زميلىشاركنىفقد. جهلىيسترماييلجامعةفىزمالئىمنأجدأنالحظحسن

اللجنة،أمانة– بالجامعةالمتحدةاألممدراساتقسمرئيس– Bruce Russettاألستاذ
:بعنوان) 1995عام (المحددالموعدفىالتقريروصدر

The United Nations in its Second half – Century: The Report of the Independent
Working Group on the Future of the United Nations (New York, Ford
Foundation, 1995).

–األسبقباكستانوزراءرئيس – قرشىمعين: منمشتركةرئاسةللجنةوكانت
ألمانيالجمهورية– األسبقالرئيسRichard von Weizsaeckerفايزاكرفونوريتشارد

فىأثرهاالثاقبةورؤاهمالواسعةلخبراتهمأعضاء، كانعشرةاإلتحادية، وضمت
.التقرير

باألممإتصلماوكلاألمنمجلسعملآلياتعلىالتعرففىBruceبروسأفادنىوقد
اإلداراترؤساءمنالكثيرينعونالعملمجموعةولقيت. عامةأمورمنالمتحدة
منالكثيرعاونناكما. كراسنو، وجانهتشكوك، وفيلجرونبرجإيزابيل: المتوالية

تشيزروبرتالدكتوراهطالبكانعونًاأكثرهم، ولكناأليامتلكفىييلجامعةباحثى
.خاصبشكرلهماأدينتاريخ)، اللذان (هيلإيملىالدكتوراهاقتصاد)، وطالبة(

Charles Hillهيلتشارلز: الخبرةذوىالحكماءمنإثنينبمشورةاللجنةأمانةوحظيت

المتميز، والمحاضرغالىبطرسبطرسالعاماألمينمستشاراألمريكىالدبلوماسى
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.المتحدةاألممإصالحأجندةحولالتفاؤلفىاإلفراطعدمبرفقعلمناالذى، ييلبجامعة
بالعملخبرةمنلهيلما، ولهJames Sutterlinسترلينجيمساآلخر، فهوأما

محاضرًاكوييار، ثمدىبريزالعاملألمينمستشارًاأصبح، ثماألمريكىالدبلوماسى
خاصةنكهةوأضفىمماثلةواقعيةنصائحلناقدم، وقدييلبجامعةالمتحدةاألممبقسم
إلىمعىكرمهوإمتد، أخطائىبعض– بلطف – التقرير، وصححفقراتبعضعلى

علىوالفرعيةالرئيسيةمالحظاتهمنكثيرًا، واستفدتالكتابهذامخطوطةمراجعة
أسوأفىحتىالدولىالتعاوناستمراربضرورةاإلعتقادفضليعزىالسواء، وإليه

.األوقات

والمتخصصونكامبردجوجامعةييلجامعةبمكتبتىالمتاحةالهامةالمصادرولعبت
كرايستبكليةزائركزميلبالدعوةحظيتفقد. الدراسةهذهإثراءفىهامًادورًافيهما

فىهناكاألولىالثالثةالفصولأكتبأن)، واستطعت2002خريف (كامبردجبجامعة
عملىفىسكينروكوينتانراينولدز، دافيدلألساتذةبالشكرمدينًاجعلنى، ممامثالىجو

كزميلSt. John'sوأساتذةرئيسدعانىعندما– أخرىمرة – محظوظًاكنتوقد. هناك
ريتشارد، واألستاذليكجونالكليةلرئيسبالشكرمدينًا2005عامشهورستةلمدةزائر

، وإكرامهملىلعونهمهاريس، وجونساروت، ومارىهيلجان، والزمالءبرهام
علىالشكرجزيل– الستةالشهورتلكخاللمساعدى – هيلآدمأشكركما. لوفادتى
.النصمعظمكتابةإعادةعلىلىصفحة، وإجبارهصفحةلهوضبطهبالنصعنايته

هتمامهاموضعكانالذىالكتابهذاتأليففىالبدءعلىابشتاينجاسونشجعنىلقد
الحادىللقرناإلعداد"و" الكبرىالقوىوسقوطقيام: "كتابىبتحريرقيامهمنذ

صبورًامحررًا، فكانWill Murphyميرفىفيلمحله، حلالكتابهذاوفى". والعشرين
وقامRandom Houseالنشربداراإلنتاجولفريقلهمدينًاإننى. لى، مشجعًامعى

واحدةفقرةتخل، ولمبلندنPenguin Booksدارفىالتحريربأعمالبروفتستيوارت
.تنقيحهمنالكتابفقراتمن
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الذىبلندنهيجامدافيدبوكالةهانتربروساألدبيةأعمالىووكيلصديقىأشكركما
لهودينى، المؤلفبهيحلمماكلتلبىبهوعالقتىعامًا، الثالثينعلىيزيدلماخدمنى
154.الشكركلماتبهتفىمماأكبر

األمندراساتبرنامج "هىعامًاعشرخمسةمدىعلىييلبجامعةالرئيسيةقاعدتىإن
النادرةاإلنسانةثمAnn Bitettiاألولمديرهدعملقيتالدولى"، حيث

Ann Carter – Drier .سكرتيرتىلىقدمتهالذىبالعونسعدتالماضيةالسنواتوخالل
Monica Wardواإلدارةللبحثمثاليًاإنسانيًاجوًالىوفروافقد. لىسندًادائمًاكانتالتى

.والتدريس

كلمنهم، ولقيتالتسامحمنعاليةدرجةعلىييلجامعةفىوزمالئىرؤسائىوكان
John Lewis Gaddisوصديقىجارىوخاصة. الحرجةاألوقاتفىوخاصةتشجيع

.الضيافةوكرمبالتشجيععلىيبخلوالمالذينالقدامىأصدقائىوكذلك. تونىوزوجته

يتجاوزأمرفوردمؤسسةعرضقبولىأنكينيدىكاتريناألولىزوجتىظنتلقد
المتحدة،األممعنكتابتأليففىرأيهاذلككان، وربمااألولالمحلفىاللياقةحدود
ينالأنتامًا، وأتمنىتأييدًاالمشروعأيدت) معًاحياتنامن (األخيرةالشهورفىولكن

.إكتمالهبعدقبولهاالعمل

كينيدى، وسينامونوماثو، وجونجيم: الثالثةأبنائىمنأيضًامعنويًادعمالقيتوقد
، ولكنهمااألمنمجلسفىالخاصرأيهماوأوليفياكاترينلحفيدتىوكان. جونزوجة

بزواجىإالالعملهذافىقدمًاالمضىباستطاعتىكانوما. أخرىبطرقساعدتانى
وإبنتهاأمدتنىفقدCynthia Farrerسينيثيامعاونتىوالعنيدة، وناقدتى، صديقتىمنثانية

.والحببالتشجيعصوفيا

، وصناعةالعربىالوطنفىوالمؤلفينالنشرأحوال، ويتأملالفقراتلهذهإهتمامهالكريمالقارئيولىأنأرجو154
ترعىأعمالوكالةخاللمنالمؤلفمعالتعاملنظامإلى، وينظرواإلخراجالتحريرفىمتخصصونلهاالتىالكتاب

الوقتيحنعندنا ؟ ألمالتخلفأسبابعننتساءلأنلنايحقأال. حقوقهوتضيععندناالمؤلفيضيع، بينمامصالحه
).له ؟ (المترجمعالجيةوصفةعلىأيدينالنضع
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كينيدىبول

وكامبردجنيوهافين

6 – 2005
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ملحق
المتحدةاألممميثاق

المتحدةلألمماإلليكترونىالموقعمنمأخوذًاالعربيةباللغةالرسمىالنص
www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm

المتحدةاألممميثاقملحق

تمهيديةمفكرة
ختامفىفرانسيسكوسانفى1945يونيه / حزيران26فىالمتحدةاألممميثاقوقع

 /األولتشرين24فىنافذًاوأصبحالدوليةالهيئةبنظامالخاصالمتحدةاألمممؤتمر
.للميثاقمتممًاجزءًاالدوليةالعدللمحكمةاألساسىالنظامويعتبر. 1945أكتوبر

أدخلتالتىالتعديالت1963ديسمبر / األولكانون17فىالعامةالجمعيةإعتمدتوقد
.1965أغسطس / آب31فىنافذةأصبحتوالتى، الميثاقمن61و27و23الموادعلى
أدخلتالتىالتعديالت1965ديسمبر / األولكانون20فىالعامةالجمعيةإعتمدتكما

.1968يونيه / حزيران12فىنافذةوأصبحت109المادةعلى

إلىعضوًاعشرأحدمناألمنمجلسأعضاءعددبزيادة23المادةتعديلويقضى
فىاألمنمجلسقراراتتصدرأنعلىالمعدلة27المادةوتنص. عضوًاعشرخمسة

كافةالسابق)، وفىفىسبعة (أعضائهمنتسعةأصواتبموافقةاإلجرائيةالمسائل
بينهامنيكون) السابقفىسبعة (أعضائهمنتسعةأصواتبموافقةاألخرىالمسائل

.الخمسةالدائميناألمنمجلسأعضاءأصوات

عدد، بزيادة1965أغسطس / آب31فىنافذًاأصبحالذى، 61المادةتعديلويقضى
وعشرينسبعةإلىعضوًاعشرثمانيةمنجتماعىالواقتصادىالاالمجلسأعضاء
سبتمبر / أيلول24فىنافذًاأصبحالذىنفسها، للمادةالالحقالتعديلويقضى. عضوًا
.عضوًاوخمسينأربعةإلىوعشرينسبعةمنالمجلسأعضاءعدد، بزيادة1973

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm
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عاممؤتمرعقدبجوازالمادةتلكمناألولىبالفقرةالمتعلق109المادةتعديلويقضى
تحددهمااللذينوالمكانالزمانفىالميثاقفىالنظرإلعادةالمتحدةاألممألعضاء
سبعة (األمنمجلسأعضاءمنتسعةأىوبموافقةأعضائهاثلثىبأغلبيةالعامةالجمعية

الدعوةإمكانيةفىالنظرمسألةتتناولالتى109المادةمنالثالثةالفقرةأما). السابقفى
صيغتهافىبقيتالعامة، فقدللجمعيةالعاشرةالعاديةالدورةخاللالمؤتمرهذاعقدإلى

سبقإذ" األمنمجلسأعضاءمنسبعةموافقة "إلىإشارتهاإلىبالنسبةوذلكاألصلية
العاشرةالعاديةالدورةفىالفقرةهذهبشأنإجراءًاإتخذاأناألمنومجلسالعامةللجمعية

.1955عام

الديباجة
أنفسناعلىآليناوقدالمتحدةاألممشعوبنحن

علىجلبتواحدجيلخاللفىالتىالحربويالتمنالمقبلةاألجيالننقذأن
.الوصفعنهايعجزأحزانًامرتيناإلنسانية

وبماوقدرهالفردوبكرامةلإلنساناألساسيةبالحقوقإيمانناجديدمننؤكدوأن
.متساويةحقوقمنوصغيرهاكبيرهاواألمموالنساءللرجال

عنالناشئةاإللتزاماتوإحترامالعدالةتحقيقظلهافىيمكنالتىاألحوالنبينوأن
.الدولىالقانونمصادرمنوغيرهاالمعاهدات

أفسحالحريةمنجوفىالحياةمستوىنرفعقدمًا، وأناالجتماعىبالرقىندفعوأن.

إعتزمناالغاياتهذهسبيلوفى

جوار،وحسنسالمفىمعًانعيش، وأنبالتسامحأنفسنانأخذأن

الدولىواألمنبالسلمنحتفظكىقوانانضموأن،

فىالمسلحةالقوةتستخدمأاللهاالالزمةالخططورسممعينةمبادئبقبولنانكفلوأن
المشتركة،المصلحةغير
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جميعها،للشعوبجتماعيةالواقتصاديةالاالشئونترقيةفىالدوليةاألداةنستخدموأن

األغراضهذهلتحقيقجهودنانوحدأنقررناقد

الذينفرانسيسكوسانمدينةفىالمجتمعينمندوبيهايدعلىالمختلفةحكوماتنافإنولهذا
هذا، وأنشأتالمتحدةاألممميثاقرتضتاللشرائط، قدالمستوفيةالتفويضوثائققدموا

".المتحدةاألمم "تسمىدوليةهيئةبمقتضاه

ومبادئهاالهيئةمقاصدفى - األولالفصل
:هىالمتحدةاألمممقاصد: 1المادة

الفعالةالمشتركةالتدابيرالهيئةتتخذالغايةلهذه، وتحقيقًاالدولىواألمنالسلمحفظ1.
وجوهمنوغيرهاالعدوانأعمالوإلزالتها، وتقمعالسلمتهددالتىاألسبابلمنع

، لحلالدولىوالقانونالعدللمبادئالسلمية، وفقًابالوسائل، وتتذرعبالسلماإلخالل
.لتسويتهاأوبالسلماإلخاللإلىتؤدىقدالتىالدوليةالمنازعات

فىبالتسويةيقضىالذىالمبدأحتراماأساسعلىاألممبينالوديةاتالعالقإنماء2.
التدابيرتخاذامصيرها، وكذلكتقريرمنهالكليكونوبأنالشعوببينالحقوق

.العامالسلملتعزيزالمالئمةاألخرى

جتماعيةالواقتصاديةالاالصبغةذاتالدوليةالمسائلحلعلىالدولىالتعاونتحقيق3.
للناساألساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقحتراماتعزيزوعلىواإلنسانيةوالثقافية

تفريقوالالدينأواللغةأوالجنسبسببتمييزبالإطالقًاذلكعلىوالتشجيعجميعًا
.والنساءالرجالبين

الغاياتهذهإدراكنحووتوجيههااألممأعماللتنسيقمرجعًاالهيئةهذهجعل4.
.المشتركة

وفقًااألولىالمادةفىالمذكورةالمقاصدوراءسعيهافىوأعضاؤهاالهيئةتعمل: 2المادة
:اآلتيةللمبادئ
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.أعضائهاجميعبينالسيادةفىالمساواةمبدأعلىالهيئةتقوم1.

العضويةصفةعلىالمترتبةوالمزاياالحقوقجميعًاألنفسهمالهيئةأعضاءيكفللكى2.
.الميثاقبهذاأنفسهمعلىأخذوهاالتىباإللتزاماتنيةحسنفىيقومون

يجعلالوجهعلىالسلميةبالوسائلالدوليةمنازعاتهمالهيئةأعضاءجميعيفض3.
.للخطرعرضةالدولىوالعدلواألمنالسلم

أوالقوةباستعمالالتهديدعنالدوليةعالقاتهمفىجميعًاالهيئةأعضاءيمتنع4.
وجهأىعلىأودولةأليةالسياسىاالستقاللأواألراضىسالمةضداستخدامها

"..المتحدةاألمم "ومقاصديتفقالآخر

عملأىفى" المتحدةاألمم "إلىعونمنوسعهمفىماكلاألعضاءجميعيقدم5.
إزاءهاالمتحدةاألممتتخذدولةأيةمساعدةعنيمتنعون، كماالميثاقهذاوفقتتخذه
.القمعأوالمنعأعمالمنعمًال

تقتضيهمابقدرالمبادئهذهعلىفيهااألعضاءغيرالدولتسيرأنعلىالهيئةتعمل6.
.الدولىواألمنالسلمحفظضرورة

منتكونالتىالشؤونفىتتدخلأن" المتحدةلألمم "يسوغماالميثاقهذافىليس7.
هذهمثليعرضواأناألعضاءيقتضىمافيهما، وليسلدولةالداخلىالسلطانصميم

القمعتدابيربتطبيقيخلالالمبدأهذاأن، علىالميثاقهذابحكمتحلألنالمسائل
.السابعالفصلفىالواردة

العضويةفى - الثانىالفصل
3المادة

لوضعالمتحدةاألمممؤتمرفىشتركتاالتىالدولهمالمتحدةلألمماألصليوناألعضاء
عليهوتصدقالميثاقهذاتوقعوالتىفرانسيسكو، سانفىالمنعقدالدوليةالهيئةنظام
أولفىالصادرالمتحدةاألممتصريحقبلمنوقعتالتىالدول، وكذلك110للمادةطبقًا

.عليهوتصدقالميثاقهذا، وتوقع1942سنةيناير / الثانىكانون
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4المادة

تأخذوالتى، للسالمالمحبةاألخرىالدوللجميعمباحة" المتحدةاألمم "فىالعضوية1.
تنفيذعلىقادرةأنهاالهيئةترىوالتى، الميثاقهذايتضمنهاالتىباإلتزاماتنفسها
.فيهوراغبةاإللتزاماتهذه

العامةالجمعيةمنبقراريتم" المتحدةاألمم "عضويةفىالدولهذهمندولةأيةلبوق2.
.األمنمجلستوصيةعلىبناء

5المادة

أوالمنعأعمالمنعمًالقبلهاألمنمجلسإتخذعضوأىتوقفأنالعامةللجمعيةيجوز
،األمنمجلستوصيةعلىبناءذلكومزاياها، ويكونالعضويةحقوقمباشرة، عنالقمع

.والمزاياالحقوقتلكمباشرةالعضولهذايردأناألمنولمجلس

6المادة

العامةللجمعيةجازالميثاقمبادئنتهاكافى" المتحدةاألمم "أعضاءمنعضوأمعنإذا
.األمنمجلستوصيةعلىبناءالهيئةمنتفصلهأن

الهيئةفروعفى - الثالثالفصل
7المادة

:المتحدةلألممرئيسيةفروعًااآلتيةالهيئاتتنشأ1.

عامةجمعية
أمنمجلس
جتماعىاوقتصادىامجلس
وصايةمجلس
دوليةعدلمحكمة

أمانة
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ثانويةفروعمنإنشائهضرورةيرىماالميثاقهذاألحكاموفقًاينشأأنيجوز2.
.أخرى

8المادة

صفةبأيةلالشتراكوالنساءالرجالإختيارجوازبهاتحدقيودًا" المتحدةاألمم "تفرضال
.والثانويةالرئيسيةفروعهافىالمساواةوجهوعلى

العامةالجمعيةفى - الرابعالفصل
تأليفها

9المادة

".المتحدةاألمم "أعضاءجميعمنالعامةالجمعيةتتألف1.

.العامةالجمعيةفىمندوبينخمسةمنأكثرالواحدللعضويكونأنيجوزال2.

وسلطاتهاالجمعيةوظائففى

10المادة

بسلطاتيتصلأوالميثاقهذانطاقفىيدخلأمرأومسألةأيةتناقشأنالعامةللجمعية
فىعليهنصماعدامافىلهاأنكما. وظائفهأوفيهعليهاالمنصوصالفروعمنفرع

المسائلتلكفىتراهبماكليهماأواألمنمجلسأوالهيئةأعضاءتوصىأن12المادة
.واألمور

11المادة

الدولىواألمنالسلمحفظفىللتعاونالعامةالمبادئفىتنظرأنالعامةللجمعية1.
تقدمأنلهاأن، كماالتسليحوتنظيمالسالحبنزعالمتعلقةىءالمبادذلكفىويدخل

.كليهماإلىأواألمنمجلسإلىأواألعضاءإلىىءالمبادهذهبصددتوصياتها
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يرفعهاالدولىواألمنالسلمبحفظصلةلهايكونمسألةأيةتناقشأنالعامةللجمعية2.
أعضائهامنليستدولةأواألمنومجلسالمتحدةاألممأعضاءمنعضوأىإليها
الثانيةالمادةعليهتنصماعدافيما – ، ولها35المادةمنالثانيةالفقرةألحكاموفقًا

أوالشأنصاحبةالدولأوللدولةالمسائلهذهبصددتوصياتهاتقدمأن– عشرة
فيهاالضرورىمنيكونذكرهتقدمممامسألةوكل. معًالكليهماأواألمنلمجلس
.بعدهأوبحثهاقبلاألمنمجلسعلىالعامةالجمعيةتحيلهاأنينبغىما، بعملالقيام

تعرضأنيحتملالتىاألحوالإلىاألمنمجلسنظرتسترعىأنالعامةللجمعية3.
.للخطرالدولىواألمنالسلم

.العاشرةالمادةمدىعموممنالمادةهذهفىالمبينةالعامةالجمعيةسلطاتتحدال4.

12المادة

فىرسمتالتىما، الوظائفموقفأونزاع، بصدداألمنمجلسيباشرعندما1.
إالالموقفأوالنزاعهذاشأنفىتوصيةأيةتقدمأنالعامةللجمعية، فليسالميثاق

.األمنمجلسمنهاذلكطلبإذا

أدوارمندوركلفىالعامةالجمعية– األمنمجلسبموافقة – العاماألمينيحظر2.
مجلسنظرمحلتكونالتىالدولىواألمنالسلمبحفظالمتصلةالمسائلبكلإنعقادها

فىالعامةالجمعيةتكنلمإذا" المتحدةاألمم "أعضاءيخطرأويخطرها، كذلكاألمن
.منهاإنتهائهبمجردوذلكالمسائلتلكنظرمناألمنمجلسإنعقادها، بفراغدور

13المادة

:بقصدبتوصياتوتشيردراساتالعامةالجمعيةتنشئ1.

الدولىللقانونالمطردالتقدموتشجيعالسياسىالميدانفىالدولىالتعاونإنماءأ.
.وتدوينه
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والتعليميةوالثقافيةجتماعيةالواقتصاديةالاالميادينفىالدولىالتعاونإنماءب.
كافةللناساألساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقتحقيقعلىوالصحية، واإلعانة

.والنساءالرجالبينتفريقوالالدينأواللغةأوالجنسفىبينهمتمييزبال

فىالواردةبالمسائليختصمافىاألخرىوسلطاتهاووظائفهاالعامةالجمعيةتبعات2.
.الميثاقهذامنوالعاشرالتاسعالفصلينفىبينة) ب (السابقةالفقرة

14المادة

لتسويةالتدابيرتخاذابتوصىأنالعامةعشرة، للجمعيةالثانيةالمادةأحكاممراعةمع
بالرفاهيةيضرقدالموقفهذاأنرأتمتىسلمية، تسويةمنشؤهيكن، مهماموقفأى

عنالناشئةالمواقفذلكفى، ويدخلاألممبينالوديةالعالقاتصفويعكرأوالعامة
.ومبادئهاالمتحدةاألمملمقاصدالموضحةالميثاقهذاأحكامنتهاكا

15المادة

فيها،وتنظراألمنمجلسمنخاصةوأخرىسنويةتقاريرالعامةالجمعيةتتلقى1.
تخذهااأوقررهاقداألمنمجلسيكونالتىالتدابيرعنبيانًاالتقاريرهذهوتتضمن

.الدولىواألمنالسلملحفظ

.فيهاوتنظرالمتحدةلألمماألخرىالفروعمنتقاريرالعامةالجمعيةتتلقى2.

16المادة

عشرالثانىالفصلينبمقتضىلهارسمتالتىالرسميةالوظائفالعامةالجمعيةتباشر
إتفاقاتعلىالمصادقةذلكفىالدولية، ويدخلالوصايةبنظاميتعلقمافىعشروالثالث

.إستراتيجيةمواقعأنهاتعتبرالتىالمواقعبشأنالوصاية

17المادة

.عليهاوتصدقالهيئةميزانيةفىالعامةالجمعيةتنظر1.

.العامةالجمعيةتقررهاالتىاألنصبةحسبالهيئةنفقاتاألعضاءيتحمل2.
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الوكاالتمعبالميزانيةمتعلقةأوماليةترتيباتأيةفىالعامةالجمعيةتنظر3.
اإلداريةالميزانياتوتدرسعليهاوتصدق. 57المادةفىإليهاالمشارالمتخصصة

.توصياتهالهاتقدملكىالوكاالتلتلك

التصويت

18المادة

.العامةالجمعيةفىواحدصوت" المتحدةاألمم "فىعضولكليكون1.

الحاضريناألعضاءثلثىبأغلبيةالعامةالمسائلفىقراراتهاالعامةالجمعيةتصدر2.
واألمنالسلمبحفظالخاصةالتوصيات: المسائلهذهوتشمل. التصويتفىالمشتركين

المجلسأعضاءنتخابا، والدائمينغيراألمنمجلسأعضاءنتخابا، والدولى
األولىالفقرةلحكموفقًاالوصايةمجلسأعضاءنتخابا، وجتماعىالواقتصادىالا
عناألعضاءووقف" المتحدةاألمم "فىجددأعضاء، وقبول86المادةمن) ج(

بسيرالمتعلقةاألعضاء، والمسائلبمزاياها، وفصلوالتمتعالعضويةحقوقمباشرة
.بالميزانيةالخاصةالوصاية، والمسائلنظام

التىاإلضافيةالمسائلطوائفتحديدذلكفىويدخل – األخرىالمسائلفىالقرارات3.
فىالمشتركينالحاضريناألعضاءبأغلبيةتصدر– الثلثينأغلبيةإقرارهافىتتطلب

.التصويت

19المادة

حقالهيئةفىالماليةاشتراكاتهتسديدعنيتأخرالذىالمتحدةاألمملعضويكونال
المستحقةاالشتراكاتلقيمةمساويًاعليهالمتأخركانإذاالعامةالجمعيةفىالتصويت

تسمحأنذلكمعالعامةعنها، وللجمعيةزائدًاأوالسابقتينالكاملتينالسنتينفىعليه
.بهاللعضوقبلالأسبابعنىءناشالدفععدمبأنإقتنعتإذابالتصويتالعضولهذا
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اإلجراءات

20المادة

مابحسبخاصةسنويةنعقاداأدواروفىعاديةنعقاداأدوارفىالعامةالجمعيةتجتمع
طلبعلىبناءالعاماألمينالخاصةاإلنعقادأدوارإلىبالدعوةويقوم. الحاجةإليهتدعو

".المتحدةاألمم "أعضاءأغلبيةأواألمنمجلس

21المادة

.نعقادادورلكلرئيسهاإجراءاتها، وتنتخبالئحةالعامةالجمعيةتضع

22المادة

.بوظائفهاللقيامضروريًاتراهماالثانويةالفروعمنتنشئأنالعامةللجمعية

األمنمجلسفى - الخامسالفصل
تأليفه

23المادة

جمهوريةالمتحدة، وتكوناألمممنعضوًاعشرخمسةمناألمنمجلسيتألف1.
المتحدةالسوفياتية، والمملكةاالشتراكيةالجمهورياتتحادا، وفرنسا، والصين

.فيهدائمينأعضاءاألمريكيةالمتحدةالشمالية، والوالياتوأيرلنداالعظمىالبريطاني
غيرأعضاءليكونواالمتحدةاألمممنآخرينأعضاءعشرةالعامةالجمعيةوتنتخب
أعضاءمساهمةشئكلوقبلخاصبوجهذلكفىويراعى. المجلسفىدائمين
يراعىاألخرى، كماالهيئةمقاصدوفىالدولىواألمنالسلمحفظفىالمتحدةاألمم

.العادلالجغرافىالتوزيعأيضًا

نتخاباأولفىأنه، علىسنتينلمدةالدائمينغيراألمنمجلسأعضاءينتخب2.
إلىعضوًاعشرأحدمناألمنمجلسأعضاءعددزيادةبعدالدائمينغيرلألعضاء
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واحدةسنةلمدةاإلضافييناألربعةاألعضاءمنإثنانعضوًا، يختارعشرخمسة
.الفورعلىإنتخابهإعادةيجوزالمدتهنتهتاالذىوالعضو

.واحدمندوباألمنمجلسفىعضولكليكون3.

والسلطاتالوظائف

24المادة

تلكأعضاءفعاًال، يعهدسريعًا" المتحدةاألمم "بهتقومالذىالعمليكونأنفىرغبة1.
يوافقونوالدولىواألمنالسلمحفظأمرفىالرئيسيةبالتبعاتاألمنمجلسإلىالهيئة
هذهعليهتفرضهاالتىبواجباتهقيامهفىعنهمنائبًايعملالمجلسهذاأنعلى

.التبعات

ومبادئها" المتحدةاألمم "لمقاصدوفقًاالواجباتهذهأداءفى، األمنمجلسيعمل2.
فىمبينةالواجباتبهذهالقياممنلتمكينهاألمنلمجلسالمخولةالخاصةوالسلطات
.عشروالثانىوالثامنوالسابعالسادسالفصول

الجمعيةإلىالحالقتضتاخاصة، إذاسنوية، وأخرىتقاريراألمنمجلسيرفع3.
.فيهالتنظرعامةال

25المادة

.الميثاقهذاوفقوتنفيذهااألمنمجلسقراراتبقبول" المتحدةاألمم "أعضاءيتعهد

26المادة

اإلنسانيةالعالملمواردتحويلبأقلوتوطيدهماالدولىواألمنالسلمإقامةفىرغبة
الحربأركانلجنةبمساعدةمسؤوًالاألمنمجلس، يكونالتسليحناحيةإلىقتصاديةالوا

لوضع" المتحدةاألمم "أعضاءعلىتعرضخططوضععن47المادةفىإليهاالمشار
.التسليحلتنظيممنهاج
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التصويتفى

27المادة

.واحدصوتاألمنمجلسأعضاءمنعضولكليكون1.

.أعضائهمنتسعةبموافقةاإلجرائيةالمسائلفىاألمنمجلسقراراتتصدر2.

منتسعةأصواتبموافقةكافةاألخرىالمسائلفىاألمنمجلسقراراتتصدر3.
القراراتفىأنهمتفقة، بشرطالدائميناألعضاءأصواتبينهامنيكونأعضائه
فىطرفًاكانمنيمتنع52المادةمن3والفقرةالسادسالفصلألحكامتطبيقًاالمتخذة
.التصويتعنالنزاع

اإلجراءاتفى

28المادة

كليمثلالغرضباستمرار، ولهذاالعملمعهيستطيعوجهعلىاألمنمجلسينظم1.
.الهيئةمقرفىدائمًاتمثيًالأعضائهمنعضو

–ذلكشاءإذا – أعضائهمنعضوكلفيهايمثلدوريةاجتماعاتاألمنمجلسيعقد2.
.خاصةالغرضلهذايسميهآخربمندوبأوحكومتهرجالبأحد

تسهيلإلىأدنىذلكأنرأىإذاالهيئةمقرغيرفىاجتماعاتيعقدأناألمنلمجلس3.
.أعماله

29المادة

.وظائفهألداءضرورةلهيرىماالثانويةالفروعمنينشئأناألمنلمجلس

30المادة

.رئيسهإختيارطريقةفيهاويدخلإجراءاتهالئحةاألمنمجلسيضع



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

325www.RaoufAbbas.org

31المادة

دونيشتركأناألمنمجلسأعضاءغيرمن" المتحدةاألمم "أعضاءمنعضولكل
هذامصالحأنالمجلسرأىإذااألمنمجلسعلىتعرضمسألةأيةمناقشةفىتصويت
.خاصبوجهبهاتتأثرالعضو

32المادة

ليستدولة، وأيةاألمنمجلسفىبعضوليس" المتحدةاألمم "أعضاءمنعضوكل
لبحثهاألمنمجلسعلىمعروضنزاعفىطرفًاأيهماكانإذا" المتحدةاألمم "فىعضوًا
فىحقلهيكونأندونالنزاعبهذاالمتعلقةالمناقشاتفىاالشتراكإلىيدعى

منليستالتىالدولةشتراكالعادلةيراهاالتىالشروطاألمنمجلس، ويضعالتصويت
".المتحدةاألمم "أعضاء

سلمياًحالًالمنازعاتحلفى - السادسالفصل
33المادة

الدولىواألمنالسلمحفظيعرضأناستمرارهشأنمننزاعأىأطرافعلىيجب1.
والتوفيقوالوساطةوالتحقيقالمفاوضةبطريقبدءذىبادئحلهيلتمسواأنللخطر

أواإلقليميةوالتنظيماتالوكاالتإلىيلجأواأنالقضائية، أووالتسويةوالتحكيم
.إختيارهاعليهايقعالتىالسلميةالوسائلمنغيرها

إذاالطرقبتلكالنزاعمنبينهممايسوواأنإلىالنزاعأطرافاألمنمجلسويدعو2.
.ذلكضرورةرأى

34المادة

يثيرقدأودولىحتكاكاإلىيؤدىقدموقفأىأونزاعأىيفحصأناألمنلمجلس
للخطريعرضأنشأنهمنالموقفأوالنزاعهذااستمراركانإذامايقررلكىنزاعًا
.الدولىواألمنالسلمحفظ
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35المادة

أونزاعأىإلىالعامةالجمعيةأواألمنمجلسينبهأن" المتحدةاألمم "منعضولكل1.
.والثالثينالرابعةالمادةفىإليهالمشارالنوعمنموقف

إلىالعامةالجمعيةأواألمنمجلستنبهأن" المتحدةاألمم "فىعضواليستدولةلكل2.
الحلإلتزاماتالنزاعهذاخصوصفىمقدمًاتقبلكانتإذافيهطرفًاتكوننزاعأى

.الميثاقهذافىعليهاالمنصوصالسلمى

المسائلالعامةالجمعيةبهاتعالجالتىالطريقةعلى12و11المادتينأحكامتجرى3.
.المادةلهذهوفقًاإليهاتنبهالتى

36المادة

أو33المادةفىإليهالمشارالنوعمننزاعمراحلمنمرحلةأيةفىاألمنلمجلس1.
.التسويةوطرقاإلجراءاتمنمالئمًايراهبمايوصىأنبهشبيهموقف

النزاعلحلسابقةإجراءاتمنالمتنازعونتخذهامايراعىأناألمنمجلسعلى2.
.بينهمالقائم

المنازعاتأنأيضًايراعىأنالمادةلهذهوفقًاتوصياتهيقدموهواألمنمجلسعلى3.
العدلمحكمةعلىيعرضوهاأن– عامةبصفة – النزاعأطرافعلىيجبالقانونية
.المحكمةلهذهاألساسىالنظامألحكاموفقًاالدولية

37المادة

حلهفى33المادةفىإليهالمشارالنوعمننزاعبينهايقومالتىالدولأخفقتإذا1.
.األمنمجلسعلىتعرضهأنعليهاوجبالمادةتلكفىالمبينةبالوسائل

للخطريعرض، أنالواقعفىشأنهمنالنزاعهذااستمرارأناألمنمجلسرأىإذا2.
بمايوصىأو36للمادةوفقًابعمليقومكانإذاماقررالدولىواألمنالسلمحفظ
.النزاعحلشروطمنمالئمًايراه
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38المادة

حلبقصدتوصياتهإليهميقدمأن– ذلكالمتنازعينجميعإليهطلبإذا – األمنلمجلس
.37إلى33منالموادبأحكامإخاللبدونسلميًا، وذلكحًالالنزاع

السلمتهديدحاالتفىاألعمالمنيتخذفيما - السابعالفصل
العدوانووقوعبهواإلخالل

39المادة

منعمًالوقعماكانأوبهإخاللأوللسلمتهديدوقعقدكانإذامااألمنمجلسيقرر
ألحكامطبقًاالتدابيرمنتخاذهايجبمايقررأوتوصياتهذلكفى، ويقدمالعدوانأعمال

.نصابهإلىإعادتهأوالدولىواألمنالسلملحفظ42و41المادتين

40المادة

المنصوصالتدابيريتخذأوتوصياتهبيقومأن، قبلاألمن، لمجلسالموقفلتفاقممنعًا
تدابيرمنمستحسنًاأوضروريًايراهبمالألخذالمتنازعينيدعو، أن39المادةفىعليها

، وعلىبمركزهمأوومطالبهمالمتنازعينبحقوقالمؤقتةالتدابيرهذهتخلمؤقتة، وال
.حسابهالمؤقتةالتدابيربهذهالمتنازعينأخذلعدميحسبأناألمنمجلس

41المادة

المسلحةالقواتاستخدامتتطلبالالتىالتدابيرمنتخاذهايجبمايقررأناألمنلمجلس
أنالتدابير، ويجوزهذهتطبيق" المتحدةاألمم "أعضاءإلىيطلبأن، ولهقراراتهلتنفيذ
والجويةوالبحريةالحديديةوالمواصالتقتصاديةالاالصالتوقفبينهامنيكون

وقطعكليًاأوجزئيًاوقفًاالمواصالتوسائلمنوغيرهاوالالسلكيةوالبرقيةوالبريدية
.الدبلوماسيةالعالقات
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42المادة

ثبتأوبالغرضتفىال41المادةفىعليهاالمنصوصالتدابيرأناألمنمجلسرأىإذا
مااألعمالمنوالبريةوالبحريةالجويةالقواتبطريقيتخذأنله، جازبهتفلمأنها
األعمالهذهتتناولأنويجوز. نصابهإلىإلعادتهأوالدولىواألمنالسلملحفظيلزم

البريةأوالبحريةأوالجويةالقواتبطريقاألخرىوالعملياتوالحصرالمظاهرات
".المتحدةاألمم "ألعضاءالتابعة

43المادة

،الدولىواألمنالسلمحفظفىالمساهمةسبيلفى" المتحدةاألمم "أعضاءجميعيتعهد1.
خاصةإتفاقاتأوإلتفاقوطبقًاطلبهعلىبناءاألمنمجلستصرفتحتيضعواأن
واألمنالسلملحفظالضروريةوالتسهيالتوالمساعداتالمسلحةالقواتمنيلزمما

.المرورحقذلكومنالدولى

ومدىوأنواعهاالقواتهذهعدداالتفاقاتتلكأواإلتفاقذلكيحددأنيجب2.
.تقدمالتىوالمساعداتالتسهيالتونوععموماوأماكنهااستعدادها

طلبعلىبناءيمكنمابأسرعالمذكورةاإلتفاقاتأواإلتفاقفىالمفاوضةتجرى3.
وبينبينهأو" المتحدةاألمم "أعضاءوبيناألمنمجلسبين، وتبرماألمنمجلس

مقتضياتوفقالموقعةالدولعليهاالمتحدة"، وتصدقاألمم "أعضاءمنمجموعات
.الدستوريةأوضاعها

44المادة

تقديمفيهممثلغيرعضومنيطلبأنقبلالقوة، فإنهاستخداماألمنمجلسقررإذا
هذايدعوأنلهينبغى، 43المادةفىعليهاالمنصوصباإللتزاماتوفاًءالمسلحةالقوات
وحداتباستخداميختصفيمايصدرهاالتىالقراراتفىشاءإذايشتركأنإلىالعضو

.المسلحةالعضوهذاقواتمن
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45المادة

األعضاءلدىيكونالعاجلةالحربيةالتدابيرتخاذامنالمتحدةاألممتمكينفىرغبة
مجلسويحدد. المشتركةالدوليةالقمعألعمالفورًااستخدامهايمكنأهليةجويةوحدات
بمساعدةالمشتركة، وذلكألعمالهاوالخططاستعدادهاومدىالوحداتهذهقوىاألمن
فىإليهاالمشارالخاصةاإلتفاقاتأوتفاقالافىالواردةالحدودوفىالحربأركانلجنة

.43المادة

46المادة

أركانلجنةبمساعدةاألمنمجلسيضعهاالمسلحةالقوةالستخدامالالزمةالخطط
.الحرب

47المادة

مجلسإلىوالمعونةالمشورةتسدىأنمهمتهاتكونالحربأركانمنلجنةتشكل1.
السلملحفظحربيةحاجاتمنيلزمهبماالمتصلةالمسائلجميعفىوتعاونهاألمن

التسليحولتنظيموقيادتهاتصرفهتحتالموضوعةالقواتوالستخدامالدولىواألمن
.المستطاعبالقدرالسالحونزع

مجلسفىالدائميناألعضاءحربأركانرؤساءمنالحربأركانلجنةتشكل2.
من" المتحدةاألمم "فىعضوأىتدعوأناللجنة، وعلىمقامهميقوممنأواألمن

قيامحسنإقتضىإذاعملهافىلإلشرافدائمةبصفةفيهاالممثلينغيراألعضاء
.عملهافىهذاالعضويساهمأنبمسؤولياتهااللجنة

أليةاإلستراتيجىالتوجيهعناألمنمجلسإشرافتحتمسؤولةالحربأركانلجنة3.
هذهبقيادةالمرتبطةالمسائلأما. المجلستصرفتحتموضوعةمسلحةقوات

.بعدفيمافستبحثالقوات

وبعداألمنمجلسذلكخولهاإذاإقليميةفرعيةلجانًاتنشئأنالحربأركانللجنة4.
.الشأنصاحبةاإلقليميةالوكاالتمعالتشاور
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48المادة

جميعبهايقومالدولىواألمنالسلملحفظاألمنمجلسقراراتلتنفيذالالزمةاألعمال1.
.المجلسيقررهحسبماوذلكاألعضاءهؤالءبعضأو" المتحدةاألمم "أعضاء

فىالعملوبطريقمباشرةالمتقدمةالقراراتبتنفيذ" المتحدةاألمم "أعضاءيقوم2.
.فيهاأعضاءيكونونالتىالمتخصصةالدوليةالوكاالت

49المادة

قررهاالتىالتدابيرلتنفيذالمتبادلةالمعونةتقديمعلى" المتحدةاألمم "أعضاءيتضافر
.األمنمجلس

50المادة

سواء – أخرىدولةلكلفإنقمعأومنعتدابيردولةأيةضداألمنمجلستخذاإذا
عنتنشأخاصةقتصاديةامشاكلتواجه– تكنلمأم" المتحدةاألمم "أعضاءمنأكانت
.المشاكلهذهحلبصدداألمنمجلسمعتتذاكرأنفىالتدابير، الحقهذهتنفيذ

51المادة

فى، جماعاتأو، فرادىللدولالطبيعىالحقينتقصأويضعفماالميثاقهذافىليس
أنإلىوذلك" المتحدةاألمم "أعضاءأحدعلىمسلحةقوةعتدتاإذاأنفسهمعنالدفاع
تخذهااالتى، والتدابيرالدولىواألمنالسلملحفظالالزمةالتدابيراألمنمجلسيتخذ

التدابيرتلكتؤثرفورًا، والالمجلسإلىتبلغالنفسعنالدفاعلحقاستعماًالاألعضاء
–الميثاقهذاأحكاممنالمستمرةومسؤولياتهسلطتهبمقتضى – للمجلسفيماحالبأى
السلملحفظاألعمالمنتخاذهالضرورةيرىماوقتأىفىيتخذأنفىالحقمن

.نصابهإلىإعادتهأوالدولىواألمن
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اإلقليميةالتنظيماتفى - الثامنالفصل
52المادة

األمورمنتعالجإقليميةوكاالتأوتنظيماتقيامدونيحولماالميثاقهذافىليس1.
ماومناسبًافيهاصالحًااإلقليمىالعمليكونماالدولىواألمنالسلمبحفظالمتعلقة
"المتحدةاألمم "مقاصدمعمتالئمةونشاطهااإلقليميةالوكاالتأوالتنظيماتهذهدامت

.ومبادئها

تلكمنهمتتألفالذينأوالتنظيماتهذهمثلفىالداخلون" المتحدةاألمم "أعضاءيبذل2.
التنظيماتهذهطريقعنالمحليةللمنازعاتالسلمىالحللتدبيرجهدهمكلالوكاالت
.األمنمجلسعلىعرضهاقبلوذلكالوكاالتهذهبواسطةأواإلقليمية

المحليةالمنازعاتلهذهالسلمىالحلمنستكثارإلاعلىيشجعأناألمنمجلسعلى3.
الدولمنبطلباإلقليميةالوكاالتتلكبواسطةأواإلقليميةالتنظيماتهذهبطريق
.األمنمجلسجانبمنعليهاباإلحالةأواألمريعنيهاالتى

.35و34المادتينتطبيقاألحوالمنبحالالمادةهذهتعطلال4.

53المادة

رأى، كلماالقمعأعمالفىاإلقليميةوالوكاالتالتنظيماتتلكاألمنمجلسيستخدم1.
والوكاالتالتنظيماتأما. وإشرافهمراقبتهتحتحينئذعملهاويكونمالئمًاذلك

إذنبغيرالقمعأعمالمنعملبأىالقياميدهاعلىأوبمقتضاهايجوزالفإنهنفسها
المعرفةاألعداءدولمندولةأيةضدتتخذالتىالتدابيرتقدممما، ويستثنىالمجلس

التىالتدابيرأو107المادةفىعليهمنصوصهومماالمادةهذهمن2الفقرةفى
دولةجانبمنالعدوانسياسةتجددمنعاإلقليميةالتنظيماتفىبهاالمقصوديكون

طلبعلىالهيئة، بناًءإلىفيهيعهدقدالذىالوقتيحينأنإلى، وذلكالدولتلكمن
مندولةأيةجانبمنآخرعدوانكلمنععن، بالمسؤوليةالشأنذاتالحكومات

.الدولتلك
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دولةأيةعلىالمادةهذهمن1الفقرةفىالمذكورة" المعاديةالدولة "عبارةتنطبق2.
.الميثاقهذاعلىموقعةدولةأيةأعداءمنالثانيةالعالميةالحربفىكانت

54المادة

واألمنالسلملحفظاألعمالمنيجرىبماتامعلمعلىاألمنمجلسيكونأنيجب
.منهاإجراؤهيزمعماأوإقليميةوكاالتبواسطةأوتنظيماتبمقتضىالدولى

جتماعىالواقتصادىالاالدولىالتعاونفى - التاسعالفصل
55المادة

بينوديةسلميةعالقاتلقيامالضروريينوالرفاهيةاالستقراردواعىتهيئةفىرغبة
الشعوببينالحقوقفىبالتسويةيقضىالذىالمبدأحتراماعلىمؤسسةالمتحدةاألمم
:علىالمتحدةاألمممصيرها، تعملتقريرمنهالكليكونوبأن

والنهوضفردلكلالمتصلاالستخدامأسبابوتوفيرللمعيشةأعلىمستوىتحقيق1.
.واالجتماعىاالقتصادىوالتقدمالتطوربعوامل

بها،يتصلوماوالصحيةجتماعيةالواقتصاديةالاالدوليةللمشاكلالحلولتيسير2.
.والتعليمالثقافةأمورفىالدولىالتعاونوتعزيز

بسببتمييزبالللجميعاألساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقحتراماالعالمفىيشيعأن3.
الحقوقتلكوالنساء، ومراعاةالرجالبينتفريق، والالدينأواللغةأوالجنس

.فعًالوالحريات

56المادة

عملمنعليهميجب، بمامشتركينأويقوموا، منفردينبأناألعضاءجميعيتعهد
.55المادةفىعليهاالمنصوصالمقاصدإلدراكالهيئةمعبالتعاون
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57المادة

بمقتضىتضطلعوالتىالحكوماتبينتفاقابمقتضىتنشأالتىالمختلفةالوكاالت1.
والتعليموالثقافةجتماعالواقتصادالافىواسعةدوليةبتبعاتاألساسيةنظمها

وفقًا" المتحدةاألمم "وبينبينهايوصلالشؤونمنبذلكيتصلوماوالصحة
.63المادةألحكام

األحكاممنيلىفيما" المتحدةاألمم "وبينبينهايوصلالتىالوكاالتهذهتسمى2.
.المتخصصةبالوكاالت

58المادة

.نشاطهاووجوهالمتخصصةالوكاالتسياساتتنسيقبقصدتوصياتالهيئةتقدم

59المادة

أيةإنشاءبقصدالشأنذاتالدولبينمفاوضاتإجراءإلىالمناسبةعندالهيئةتدعو
.55المادةفىالمبينةالمقاصدتحقيقيتطلبهاجديدةمتخصصةوكالة

60المادة

كماالعامةالجمعيةعاتقعلىتحقيقهامسؤوليةتقعالفصلهذافىالمبينةالهيئةمقاصد
لهذاالعامة، ويكونالجمعيةإشرافتحتجتماعىالواقتصادىالاالمجلسعاتقعلىتقع

.العاشرالفصلفىالمبينةالسلطاتذلكأجلمنالمجلس

جتماعىالواقتصادىالاالمجلس - العاشرالفصل
التأليف

61المادة

المتحدةاألمممنعضوًاوخمسينأربعةمنجتماعىالواقتصادىالاالمجلسيتألف1.
.العامةالجمعيةتنتخبهم



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

334www.RaoufAbbas.org

المجلسأعضاءمنعضوًاعشرثمانية، ينتخب3الفقرةأحكاممراعاةمع2.
العضونتخابايعادأنويجوزسنواتثالثلمدةسنةكلجتماعىالواقتصادىالا

.مباشرةمدتهنتهتاالذى

سبعةمنجتماعىالواقتصادىالاالمجلسأعضاءعددزيادةبعداألولنتخابالافى3.
عالوةإضافيًاعضوًاوعشرونسبعةعضوًا، يختاروخمسينأربعةإلىوعشرين

نهايةفىعضويتهممدةتنتهىالذينالتسعةاألعضاءمحلالمنتخبيناألعضاءعلى
بعداإلضافيينوالعشرينالسبعةاألعضاءهؤالءمنتسعةعضويةوتنتهى. العامهذا

، ويجرىسنتيننقضاءابعدآخرينأعضاءتسعةعضويةواحدة، وتنتهىسنةنقضاءا
.العامةالجمعيةتضعهالذىللنظاموفقًاذلك

.واحدمندوبجتماعىالواقتصادىالاالمجلسأعضاءمنعضولكليكون4.

والسلطاتالوظائف

62المادة

الدوليةالمسائلعنتقاريرويضعبدراساتميقوأنجتماعىالواقتصادىالاللمجلس1.
أنلهأنبها، كمايتصلوماوالصحةوالتعليموالثقافةجتماعالواقتصادالاأمورفى

فىتوصياتهيقدمأنوله. التقاريرتلكمثلوضعوإلىالدراساتتلكمثلإلىيوجه
وإلى" المتحدةاألمم "أعضاءوإلىالعامةالجمعيةإلىالمسائلتلكمنمسألةأية

.الشأنذاتالمتخصصةالوكاالت

األساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقحترامابإشاعةيختصفيماتوصياتيقدمأنوله2.
.ومراعاتها

تدخلالتىالمسائلعنالعامةالجمعيةعلىلتعرضتفاقاتامشروعاتيعدأنوله3.
.إختصاصهدائرةفى

ختصاصهادائرةفىتدخلالتىالمسائللدراسةدوليةمؤتمراتعقدإلىيدعوأنوله4.
".المتحدةاألمم "تضعهاالتىللقواعدوفقًا
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63المادة

المشارالوكاالتمنوكالةأىمعإتفاقاتيضعأنجتماعىالواقتصادىالاللمجلس1.
"المتحدةاألمم "وبينبينهايوصلمقتضاهاعلىالتىالشروطتحدد57المادةفىإليها

.عليهاللموافقةالعامةالجمعيةعلىاإلتفاقاتهذهوتعرض

توصياتهوتقديممعهاالتشاوربطريقالمتخصصةالوكاالتنشاطوجوهينسقأنوله2.
".المتحدةاألمم "وأعضاءالعامةالجمعيةوإلىإليها

64المادة

علىنتظامابللحصولالمناسبةالخطواتيتخذأنجتماعىالواقتصادىالاللمجلس1.
ومع" المتحدةاألمم "أعضاءمعيضعأنولهالمتخصصةالوكاالتمنتقارير

التىالخطواتعنتقاريربتمدهيمافالترتيباتمنيلزمماالمتخصصةالوكاالت
فىالداخلةالمسائلشأنفىالعامةالجمعيةتوصياتلتنفيذأوتوصياتهلتنفيذتخذتهاا

.ختصاصها

.التقاريرهذهعلىمالحظاتهالعامةالجعيةيبلغأنوله2.

65المادة

أنوعليهالمعلوماتمنيلزمبمااألمنمجلسيمدأنجتماعىالواقتصادىالاللمجلس
.ذلكإليهطلبمتىيعاونه

66المادة

التىبالوظائفالعامةالجمعيةتوصياتتنفيذفىجتماعىالواقتصادىالاالمجلسيقوم1.
.ختصاصهافىتدخل

أو" المتحدةاألمم "ألعضاءالالزمةبالخدماتيقومأنالعامةالجمعيةموافقةبعدوله2.
.ذلكإليهطلبمتىالمتخصصةالوكاالت
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وبالوظائفالميثاقمعالموضعهذاغيرفىالمبينةاألخرىبالوظائفالمجلسيقوم3.
.العامةالجمعيةإليهبهاتعهدقدالتى

التصويت

67المادة

.واحدصوتجتماعىالواقتصادىالاالمجلسأعضاءمنعضولكليكون1.

الحاضرينأعضائهبأغلبيةجتماعىالواقتصادىالاالمجلسقراراتتصدر2.
.التصويتفىالمشتركين

اإلجراءات

68المادة

ولتعزيزتماعيةاجوالقتصاديةالاللشؤونلجانًاجتماعىالواقتصادىالاالمجلسينشئ
.وظائفهلتأديةإليهايحتاجقدالتىاللجانمنذلكغيرينشئ، كمااإلنسانحقوق

69المادة

فىلالشتراك" المتحدةاألمم "منعضوأىجتماعىالواقتصادىالاالمجلسيدعو
حقلهيكونأال، علىخاصبوجهالعضوهذاتعنىمسألةأيةبحثعندمداوالته

.التصويت

70المادة

فىالمتخصصةالوكاالتمندوبىإشراكعلىيعملأنجتماعىالواقتصادىالاللمجلس
لهأن، كماالتصويتحقلهميكونأندونينشئهاالتىاللجانمداوالتفىأومداوالته

.المتخصصةالوكالةمداوالتفىمندوبيهإشراكعلىيعملأن
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71المادة

غيرالهيئاتمعللتشاورالمناسبةالترتيباتيجرىأنجتماعىالواقتصادىالاللمجلس
المجلسيجريهاقدالترتيباتوهذه. ختصاصهافىالداخلةبالمسائلتعنىالتىالحكومية

معالتشاوروبعدأهليةهيئاتمعمالئمًاذلكرأىإذايجريهاقدأنهدولية، كماهيئاتمع
.الشأنذى" المتحدةاألمم "عضو

72المادة

.رئيسهإختيارطريقةومنهاإجراءاتهالئحةجتماعىالواقتصادىالاالمجلسيضع1.

التىلالئحةوفقًاذلكإلىالحاجةدعتكلماجتماعىالواقتصادىالاالمجلسيجتمع2.
يقدمطلبعلىبناًءلالجتماعدعوتهعلىالنصالالئحةتلكتتضمنأنويجب. يسنها
.أعضائهأغلبيةمن

المتمتعةغيرباألقاليميتعلقتصريح - عشرالحادىالفصل
الذاتىبالحكم

73المادة

عنبتبعاتالمستقبلفىأوالحالفىيضطلعونالذين – المتحدةاألممأعضاءيقرر
أهلمصالحبأنالقاضىالمبدأ– الذاتىالحكممنكامًالقسطًاشعوبهاتنللمأقاليمإدارة
تنميةعلىبالعمللتزامال، اعنقهمفىمقدسةأمانة، ويقبلوناألولالمقاملهااألقاليمهذه

الذىالدولىواألمنالسلمنطاقفىمستطاعحدأقصىإلىاألقاليمهذهأهلرفاهية
:الغرضولهذا. الميثاقهذارسمه

، كماوالتعليمجتماعالواقتصادالواالسياسةشؤونفىالشعوبهذهتقدميكفلون1.
اإلحتراممراعاةمعذلككل،اإلساءةضروبمنوحمايتهابإنصافمعاملتهايكفلون

.الشعوبهذهلثقافةالواجب
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علىقدرها، ويعاونونهاالشعوبلهذهالسياسيةاألمانى، ويقدرونالذاتىالحكمينمون2.
،وشعوبهإقليملكلالخاصةللظروفمطردًا، وفقًانموًاالحرةالسياسيةنظمهاإنماء

.المختلفةتقدمهاومراحل

.الدولىواألمنالسلميوطدون3.

بينهمفيما، ويتعاونونالبحوث، ويشجعونوالتقدمللرقىاإلنسانيةالتدابيريعززون4.
عمليًا،تحقيقًاالمادةهذهفىالمفصلةوالعلميةقتصاديةالواجتماعيةالاالمقاصدلتحقيق

لهمتراءتكلماالمتخصصةالدوليةالهيئاتمعالغرضلهذاأيضًايتعاونونكما
.ذلكمالئمة

منوغيرهااإلحصائيةبالبياناتعلمًايحيطونهنتظامابالعاماألمينإلىيرسلون5.
يكونونالتىاألقاليمفىوالتعليمجتماعالواقتصادالابأمورالمتعلقةالفنيةالبيانات

والثالثعشرالثانىالفصلينأحكامعليهاتنطبقالتىاألقاليمعنها، عدامسؤولين
المتعلقةعتباراتإلاتستدعيهاقدالتىالقيودمراعاةمعذلككل. الميثاقهذامنعشر

.الدستوريةواإلعتباراتباألمن

74المادة

هذاعليهاينطبقالتىاألقاليمإزاءسياستهمأنعلىأيضًاالمتحدةاألممأعضاءيوافق
الجوار، وأنحسنمبدأعلىتقومأنيجب– نفسهابالدهمفىكسياساتهم – الفصل
جتماعيةالاالشؤونفىورفاهيتهاالعالمأجزاءبقيةمصالحالمراعاةحقتراعى

.والتجاريةقتصاديةالوا

الدولىالوصايةنظامفى - عشرالثانىالفصل
75المادة

قدالتىاألقاليمإلدارةللوصاية، وذلكدوليًانظامًاإشرافهاتحت" المتحدةاألمم "تنشئ
هذهعلىعليها، ويطلقولإلشرافالحقةفرديةإتفاقاتبمقتضىالنظاملهذاتخضع
.بالوصايةالمشمولةاألقاليمإسماألحكاممنيلىفيمااألقاليم



عباسرءوف: ترجمةكينيدىبولاإلنسانبرلمان

339www.RaoufAbbas.org

76المادة

مناألولىالمادةفىالمبينة" المتحدةاألمم "لمقاصدطبقًاالوصايةلنظاماألساسيةاألهداف
:هىالميثاقهذا

؛الدولىواألمنالسلمتوطيد1.

جتماعالواالسياسةأمورفىبالوصايةالمشمولةاألقاليمأهالىترقيةعلىالعمل2.
يالئمحسبمااالستقاللأوالذاتىالحكمنحوتقدمهاوإطراد، والتعليمقتصادالوا

عنهاتعربالتىالشعوبهذهرغباتمع، ويتفقوشعوبهإقليملكلالخاصةالظروف
الوصاية؛إتفاقاتمنتفاقاكلشروطفىعليهينصقدلماوطبقًاحريتهابملء

بسببتمييزبالللجميعاألساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقحتراماعلىالتشجيع3.
ماإدراكعلىوالنساء، والتشجيعالرجالبينتفريق، والالدينأواللغةأوالجنس

؛بالبعضبعضهمتقيدمنالعالمشعوببين

لجميعوالتجاريةقتصاديةالواجتماعيةالااألمورفىالمعاملةفىالمساواةكفالة4.
بإجراءيتعلقفيماأيضًااألهالىهؤالءبينوالمساواةوأهاليها" المتحدةاألمم "أعضاء

المادةأحكاممراعاةومعالمتقدمةاألغراضبتحقيقاإلخاللعدممعالقضاء، وذلك
80.

77المادة

حكمهاتحتيوضعقدممااآلتيةالفئاتفىالداخلةاألقاليمعلىالوصايةنظاميطبق1.
:وصايةإتفاقاتبمقتضى

؛باإلنتداباآلنالمشمولةاألقاليمأ.

الثانية؛العالميةللحربنتيجةاألعداءدولمنتقتطعقدالتىاألقاليمب.

.إدارتهاعنمسؤولةدولختيارهاابمحضالوصايةفىتضعهاالتىاألقاليمت.
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ألىوطبقًاالوصايةنظامتحتيوضعالذكرسالفةالفئاتمناألقاليمأىتعيينأما2.
.تفاقاتامنبعديعقدماشأنمنشروط، فذلك

78المادة

إذ" المتحدةاألمم "هيئةفىأعضاءأصبحتالتىاألقاليمعلىالوصايةنظاميطبقال
.السيادةفىالمساواةمبدأحتراماعلىتقومأنيجبالهيئةهذهأعضاءبينالعالقات

79المادة

بعديطرآنتعديلأوتغيير، وكلالنظامذلكتحتيوضعإقليملكلالوصايةشروط
المنتدبةالدولةومنهابالذاتاألمرهذايعنيهاالتىالدولبرضاعليهيتفقكلهعليها، ذلك

أحكاممراعاةمعوهذا". المتحدةاألمم "أعضاءأحدنتدابابالمشمولةاألقاليمحالةفى
.وتعديالتهاالشروطتلكعلىالمصادقةشأنفى85و83المادتين

80المادة

77الموادأحكاموفقتبرمالتىالفرديةالوصايةإتفاقاتفىعليهيتفققدماعدافيما1.

اإلتفاقاتهذهمثلتعقدأنالوصاية، وإلىتحتاألقاليمتوضعوبمقتضاها81و79و
منتخريجًاأوتأويًالتخريجهوالالفصلهذاأحكاممنحكمأىنصتأويليجوزال

تفاقاتالاشروطيغير، أوشعوبأودولأليةحقوقأيةمابطريقةيغيرأنشأنه
.فيهاأطرافًا" المتحدةاألمم "أعضاءيكونقدالتىالقائمةالدولية

تأجيلأولتأخيرسببًاتهيئأنهاعلىالمادةهذهمناألولىالفقرةتؤولأنيجوزال2.
منغيرهاأونتدابالباالمشمولةاألقاليملوضعترمىالتىاإلتفاقاتفىالمفاوضة
.اإلتفاقاتتلكمثلإبرامتأجيلأوتأخيرأو77للمادةطبقًاالوصايةنظامفىاألقاليم

81المادة

المشمولاإلقليمبمقتضاهايدارالتىحالة، الشروطكلفىالوصاية، إتفاقيشمل
التىالسلطةهذهتكونأن، ويجوزاإلقليمذلكإدارةتباشرالتىالسلطةبالوصاية، ويعين
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األمم "هيئةأوأكثرأودولة" باإلدارةالقائمةالسلطة "األحكاممنيلىفيماعليهايطلق
.ذاتها" المتحدة

82المادة

الذىاإلقليميشملقدإستراتيجىموقعالوصايةإتفاقاتمنتفاقاأىفىيحددأنيجوز
خاصةإتفاقاتأوإتفاقبأىاإلخاللدون، وذلككلهأوبعضهالوصايةنظامعليهينطبق

.43المادةلنصطبقًامعقودة

83المادة

اإلستراتيجية،بالمواقعالمتعلقة" المتحدةاألمم "وظائفجميعاألمنمجلسيباشر1.
.تعديلهاأووتغييرهاالوصايةإتفاقاتشروطعلىالموافقةذلكفىويدخل

موقعكللشعببالنسبة76المادةفىالمبينةاألساسيةاألهدافجميعتراعى2.
.إستراتيجى

ودونالوصايةإتفاقياتأحكاممراعاةمع – الوصايةبمجلساألمنمجلسيستعين3.
"المتحدةاألمم "وظائفمنكانمامباشرةفى– باألمنالمتصلةباإلعتباراتإخالل

والتعليميةجتماعيةالواقتصاديةالواالسياسيةبالشؤونخاصًاالوصايةنظامفى
.اإلستراتيجيةللمواقع

84المادة

بنصيبهبالوصايةالمشمولاإلقليمقيامتكفلأنباإلدارةالقائمةالسلطةواجبمنيكون
أنباإلدارةالقائمةللسلطةيجوزالغايةلهذهوتحقيقًا. الدولىواألمنالسلمحفظفى

للقيامبالوصايةالمشمولاإلقليممنومساعداتوتسهيالتمتطوعةقواتتستخدم
بالدفاعأيضًا، وللقيامالشأنهذافىاألمنلمجلسالسلطةتلكبهاتعهدتالتىباإللتزامات

.بالوصايةالمشمولاإلقليمداخلوالنظامالقانونحكموبإقرار
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85المادة

كلعلىالوصايةتفاقاتابيختصفيما" المتحدةاألمم "وظائفالعامةالجمعيةتباشر1.
شروطإقرارذلكفىويدخلإستراتيجيةمساحاتأنهاعلىينصلمالتىالمساحات
.تعديلهاأووتغييرهاالوصايةإتفاقات

.إشرافهاتحتعامًالالوظائفبهذهالقيامفىالعامةالجمعيةالوصايةمجلسيساعد2.

الوصايةمجلسفى - عشرالثالثالفصل
التأليف

86المادة

:بيانهماآلتى" المتحدةاألمم "أعضاءمنالوصايةمجلسيتألف1.

بالوصاية؛مشمولةأقاليمإدارةيتولونالذيناألعضاءأ.

مشمولةأقاليمإدارةيتولونالالذين23المادةفىباإلسمالمذكوروناألعضاءب.
بالوصاية؛

مجلسأعضاءجملةيكونأنلكفالةاآلخريناألعضاءمنيلزمالذىالعددت.
األقاليمبإدارةيقومونالذيناألعضاء، أحدهمامتساويينفريقينالوصاية
وتنتخب. اإلدارةتلكمنخلواالذيناألعضاءبالوصاية، واآلخرالمشمولة
.سنواتثالثلمدةاألعضاءهؤالءالعامةالجمعية

هذافىلتمثيلهخاصبوجهأهًاليراهمنالوصايةمجلسأعضاءمنعضوكليعين2.
.المجلس
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والسلطاتالوظائف

87المادة

بأداءيقومانإشرافها، وهماتحتعامًالالوصايةومجلسالعامةالجمعيةمنلكل1.
:وظائفهما

.باإلدارةالقائمةالسلطةترفعهاالتىالتقاريرفىينظرأنأ.

.باإلدارةالقائمةالسلطةمعبالتشاورويفحصهاالعرائضيقبلأنب.

مععليهايتفقأوقاتفىبالوصايةالمشمولةلألقاليمدوريةزياراتينظمأنت.
.باإلدارةالقائمةالسلطة

.الوصايةتفاقاتافىالمبينةللشروطوغيرها، وفقًاالتدابيرهذهيتخذأنث.

88المادة

فىبالوصايةمشمولإقليمكلسكانتقدمعناألسئلةمنطائفةالوصايةمجلسيضع
فىباإلدارةالقائمةالسلطةوتقدم. والتعليميةجتماعيةالوايةاقتصادالوالسياسيةالشؤون

العامةللجمعيةسنويًاتقريرًاالعامةالجمعيةختصاصاداخلبالوصايةمشمولإقليمكل
.األسئلةهذهأساسعلىموضوعًا

التصويت

89المادة

.واحدصوتالوصايةمجلسفىعضولكليكون1.

.التصويتفىالمشتركينالحاضريناألعضاءبأغلبيةالوصايةمجلسقراراتتصدر2.
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اإلجراءات

90المادة

.رئيسهختياراطريقةومنهاإجراءاتهالئحةالوصايةمجلسيضع1.

أنويجب. يسنهاالتىلالئحةوفقًالذلكالحاجةدعتكلماالوصايةمجلسيجتمع2.
أغلبيةمنيقدمطلبعلىبناًءلالجتماعدعوتهعلىالنصالالئحةتلكتتضمن

.أعضائه

91المادة

جتماعىالواقتصادىالامناسبًا، بالمجلسذلككانالوصاية، كلمامجلسيستعين
.الشؤونمنمنهاكلبهيختصماكلفىالمتخصصةوبالوكاالت

الدوليةالعدلمحكمةفى - عشرالرابعالفصل
92المادة

وفقبعملهاالمتحدة"، وتقوملألمم "الرئيسيةالقضائيةاألداةهىالدوليةالعدلمحكمة
الدائمةللمحكمةاألساسىالنظامعلىمبنىوهوالميثاقبهذاالملحقاألساسىنظامها
.الميثاقمنيتجزأالوجزءالدولىللعدل

93المادة

األساسىالنظامفىأطرافًاعضويتهمبحكم" المتحدةاألمم "أعضاءجميعيعتبر1.
.الدوليةالعدللمحكمة

العدللمحكمةاألساسىالنظامإلىتنضمأن" المتحدةاألمم "منليستلدولةيجوز2.
.األمنمجلستوصيةعلىبناءحالةلكلالعامةالجمعيةتحددهابشروطالدولية
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94المادة

الدوليةالعدلمحكمةحكمعلىينزلأن" المتحدةاألمم "أعضاءمنعضوكليتعهد1.
.فيهاطرفًايكونقضيةأيةفى

تصدرهحكمعليهيفرضهبماالقيامعنماقضيةفىالمتقاضينأحدإمتنعإذا2.
ضرورةرأى، إذاالمجلس، ولهذااألمنمجلسإلىيلجأأناآلخرالمحكمة، فللطرف

.الحكمهذالتنفيذتخاذهاايجبالتىبالتدابيرقرارًايصدرأوتوصياتهيقدمأنلذلك

95المادة

منبينهمينشأمابحليعهدواأنمن" المتحدةاألمم "أعضاءيمنعماالميثاقهذافىليس
فىبينهمتعقدأنيمكنأوقبلمنقائمةتفاقاتابمقتضىأخرىمحاكمإلىخالف

.المستقبل

96المادة

فىإفتاءهالدوليةالعدلمحكمةإلىيطلبأناألمنمجلسأوالعامةالجمعيةمنألى1.
.قانونيةمسألةأية

لهاتأذنأنيجوزبها، ممنالمرتبطةالمتخصصةوالوكاالتالهيئةفروعولسائر2.
يعرضفيماإفتاءهاالمحكمةمنأيضًاتطلب، أنوقتأىفىبذلكالعامةالجمعية

.أعمالهانطاقفىالداخلةالقانونيةالمسائلمنلها

األمانةفى -عشرالخامسالفصل
97المادة

الجمعيةوتعين. الموظفينمنالهيئةتحتاجهمومنعامًاأمينًاتشملأمانةللهيئةيكون
اإلدارىالموظفهوالعامواألمين. األمنمجلستوصيةعلىبناًءالعاماألمينالعامة

.الهيئةفىاألكبر
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98المادة

األمنومجلسالعامةالجمعيةجتماعاتاكلفىهذهبصفتهأعمالهالعاماألمينيتولى
تكلهاالتىاألخرىبالوظائفالوصاية، ويقوم، ومجلسجتماعىالواقتصادىالاوالمجلس

.الهيئةبأعمالالعامةللجمعيةسنويًاتقريرًاالعاماألمينويعد. الفروعهذهإليه

99المادة

واألمنالسلمحفظتهددقدأنهايرىمسألةأيةإلىاألمنمجلسينبهأنالعاملألمين
.الدولى

100المادة

منتعليماتواجبهمتأديةفىيتلقواأنأويطلبواأنللموظفينوالالعاملألمينليس1.
بأىالقيامعنيمتنعواأنوعليهم. الهيئةعنخارجةسلطةأيةمنأوحكومةأية

.وحدهاالهيئةأماممسؤوليندوليينموظفينبوصفهممراكزهمإلىىءيسقدعمل

األمينلمسؤولياتالبحتةالدوليةالصفةحتراماب" المتحدةاألمم "فىعضوكليتعهد2.
.بمسؤولياتهمإضطالعهمعندفيهمالتأثيرإلىيسعىوبأالوالموظفينالعام

101المادة

.العامةالجمعيةتضعهاالتىللوائحطبقًااألمانةموظفىالعاماألمينيعين1.

علىالموظفينمنيكفيهماماالوصايةولمجلسجتماعىالواقتصادىالاللمجلسيعين2.
.منهمإليهبحاجةهىمااألخرى" المتحدةاألمم "فروعمنلغيرهماويعيندائموجه

.األمانةمنجزءًاالموظفينهؤالءجملةوتعتبر

األولالمكانفىيراعىأنخدمتهمشروطتحديدوفىالموظفيناستخدامفىينبغى3.
المهممنأنكما. والنزاهةوالكفايةالمقدرةمنمستوىأعلىعلىالحصولضرورة

.الجغرافىالتوزيعمعانىمنيستطاعماأكبرإختيارهمفىيراعىأن
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متنوعةأحكام - عشرالسادسالفصل
102المادة

العملبعد" المتحدةاألمم "أعضاءمنعضوأىيعقدهدولىتفاقاوكلمعاهدةكل1.
.يمكنمابأسرعبنشرهتقوموأنالهيئةأمانةفىيسجلأنيجباإلتفاقبهذا

المادةهذهمناألولىللفقرةوفقًايسجللمدولىإتفاقأومعاهدةفىطرفألىليس2.
".المتحدةاألمم "فروعمنفرعأىأماماإلتفاقذلكأوالمعاهدةبتلكيتمسكأن

103المادة

الميثاقهذاألحكاموفقًا" المتحدةاألمم "أعضاءبهايرتبطالتىاإللتزاماتتعارضتإذا
.الميثاقهذاعلىالمترتبةلتزاماتهمابفالعبرةبهيرتبطونآخردولىلتزاماأىمع

104المادة

بأعباءقيامهايتطلبهاالتىالقانونيةباألهليةأعضائهامنعضوكلبالدفىالهيئةتتمتع
.مقاصدهاوتحقيقوظائفها

105المادة

تحقيقيتطلبهاالتىواإلعفاءاتبالمزاياأعضائهامنعضوكلأرضفىالهيئةتتمتع1.
.مقاصدها

بالمزاياالهيئةهذهوموظفو" المتحدةاألمم "أعضاءعنالمندوبونيتمتعوكذلك2.
.بالهيئةالمتصلةوظائفهمبمهامالقيامفىاستقاللهميتطلبهاالتىواإلعفاءات

1الفقرتينبتطبيقالخاصةالتفاصيلتحديدبقصدالتوصياتتقدمأنالعامةللجمعية3.

.الغرضلهذاتفاقاتاعقدالهيئةأعضاءعلىتقترحأنالمادة، ولهاهذهمن2و
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اإلنتقالفترةفىاألمنحفظتدابيرفى - عشرالسابعالفصل
106المادة

علىبهامعموًالواألربعينالثالثةالمادةفىإليهاالمشارالخاصةاإلتفاقاتتصيرأنإلى
وفقًامسؤولياتهحتمالافىالبدءيستطيعأصبحأنهاألمنمجلسمعهيرىالذىالوجه
فىموسكوفىالموقعاألربعالدولتصريحفىشتركتاالتىالدول، تتشاور42للمادة

ذلكمن5الفقرةألحكاموفقًاوفرنساهى1943سنةأكتوبر / األولتشرين30
إقتضت، كلمااآلخرين" المتحدةاألمم "أعضاءمعالخمسالدولتتشاور، كماالتصريح

.الدولىواألمنالسلملحفظتلزمقدالتىالمشتركةباألعمالالهيئةعننيابة، للقيامالحال

107المادة

العالميةالحربأثناءفىكانتدولةإزاءعملأىيمنعأويبطلماالميثاقهذافىليس
رخصأوتخذاقدالعملهذاكانإذاالميثاقهذاعلىالموقعةالدولإلحدىمعاديةالثانية

.العملبهذاالقيامعنالمسؤولةالحكوماتقبلمنالحربلتلكنتيجةبه

الميثاقتعديلفى - عشرالثامنالفصل
108المادة

إذا" المتحدةاألمم "أعضاءجميععلىتسرىالميثاقهذاعلىتدخلالتىالتعديالت
"المتحدةاألمم "أعضاءثلثاعليهاوصدقالعامةالجمعيةأعضاءثلثىبموافقةصدرت

.دولةكلفىالدستوريةلألوضاع، وفقًاالدائميناألمنمجلسأعضاءجميعبينهمومن

109المادة

فىالميثاقهذافىالنظرإلعادة" المتحدةاألمم "أعضاءمنعاممؤتمرعقديجوز1.
تسعةوبموافقةأعضائهاثلثىبأغلبيةالعامةالجمعيةتحددهمااللذينوالمكانالزمان

فىواحدصوت" المتحدةاألمم "فىعضولكل، ويكوناألمنمجلسأعضاءمنما
.المؤتمر
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صدقإذايسرىأعضائهثلثىبأغلبيةالمؤتمربهأوصىالميثاقهذافىتغييركل2.
وفقًااألمنمجلسفىالدائموناألعضاءبينهمومن" المتحدةاألمم "أعضاءثلثاعليه

.الدستوريةألوضاعهم

بهذاالعملالعامة، بعدللجمعيةالعاشرةالعاديةالدورةقبلالمؤتمرهذايعقدلمإذا3.
،عقدهإلىبالدعوةإقتراحالعاشرالدورذلكأعمالبجدوليدرجأن، وجبالميثاق

أعضاءمنماوسبعةالعامةالجمعيةأعضاءأغلبيةذلكقررتإذايعقدالمؤتمروهذا
.األمنمجلس

والتوقيعالتصديقفى - عشرالتاسعالفصل
110المادة

.الدستوريةأوضاعهحسبمنهاكل. عليهالموقعةالدولالميثاقهذاعلىتصدق1.

الموقعةالدولتخطرالتىاألمريكيةالمتحدةالوالياتحكومةلدىالتصديقاتتودع2.
.تعيينهبعد" المتحدةاألمم "لهيئةالعاماألمينتخطر، كمايحصلإبداعبكلعليه

وإتحادوفرنساالصينجمهوريةتصديقاتهاأودعتمتىبهمعموًالالميثاقهذايصبح3.
وأيرلنداالعظمىلبريطانياالمتحدةوالمملكةالسوفياتيةاالشتراكيةالجمهوريات

وتعدعليهالموقعةاألخرىالدولوأغلبيةاألمريكيةالمتحدةوالوالياتالشمالية
وتبلغالمودعةبالتصديقاتخاصًابروتوكوًالاألمريكيةالمتحدةالوالياتحكومة
.الميثاقعلىالموقعةالدوللكلمنهصورًا

األعضاءمن، تعتبربهالعملبعدعليهتصدقالتىالميثاقهذاعلىالموقعةالدول4.
.لتصديقاتهاإبداعهاتاريخمن" المتحدةاألمم "فىاألصليين

111المادة

واألسبانية،واإلنجليزيةوالروسيةوالفرنسيةالصينيةهىخمسبلغاتالميثاقهذاوضع
حكومةمحفوظاتفىمودعًاالميثاقويظل. السواءوجهعلىالرسميةلغاتهوهى
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عليهالموقعةاألخرىالدولحكوماتالحكومةهذهاألمريكية، وتبلغالمتحدةالواليات
.منهمعتمدةصورًا

.الميثاقهذاعلى" المتحدةاألمم "حكوماتمندوبووقعتقدملمامصادقًاو

يونيه / حزيرانشهرمنوالعشرينالسادساليومفىفرانسيسكوسانبمدينةصدر
1945.
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:سطورفىالمؤلف
كينيدىبول

كاسلنيوجامعةفىالجامعىتعليمه، وتلقى1945عامإنجلتراشمالفىكينيدىبولولد
.أوكسفوردجامعةمنالدكتوراهدرجةعلى، وحصلالتاريخقسممنفيهاتخرجالتى
األمريكيةالمتحدةالوالياتإلىإنتقلسنواتبضعإنجلترافىبالتدريسإشتغالهوبعد
إسميحملالذى (ييلبجامعةالتاريخفىاألستاذيةكرسى، وشغل1983عام

الشئونفىالتخصصعلىيركزحيث) Richardson Dilworthديلوارثريتشاردسون
عملالمجالهذافىالعميقةلخبرتهونظرًا. اإلستراتيجىالجانبعلىالتركيزمعالدولية

بطرسبطرسالمتحدةلألممالعام، ولألمينكلينتونبيلاألمريكىللرئيسمستشارًا
بمجالسعضوًاختيرا، والدولىلألمنييلجامعةمشروعإدارةاآلن، ويتولىغالى

اإلستراتيجية، والشئون، والدراساتالتاريخفىالدوليةالعلميةالمجالتمنعددتحرير
وألمانيابريطانيافىالعلميةالمشروعاتفىالمساهماتمنالكثيرجانبالدولية، إلى
.كتابًاعشرخمسةوألف. المتحدةوالواليات

:سطورفىالمترجم
حامدعباسرءوف
القاهرةجامعةاآلداببكليةالحديثالتاريخأستاذ.

والعاصرالحديثمصرتاريخفىعديدةمؤلفاتله.
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