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Abstract: 
 

This paper aims to discuss the 
notion and application of collective security. 
This work problematizes the idea of 
collective security by interrogating the 
challenges that its application presents and 
the unevaluated successes that its proponents 
credit to it. The concept of collective 
security has been credited with averting 
likely wars, but has remained insufficient 
attempting to contribute to international 
peace and justice. Its application is 
increasingly paralyzed by the increasing 
resort to unilateral action by powerful 
nations, the persistent problem of double 
standards pursued by international political 
and judicial organizations, and lack of a real 
sense of oneness of the international 
community. As globalization takes centre 
stage as a result of the ever increasing 
interactions and technological 
advancements, the current collective security 
system still lags behind, incapable of 
handling the existing and future global 
challenges to peace and security. Hence, 
changing the traditional competitive, and at 
times, aggressive behavior of nations 
towards each other, changing the way poor 
nations perceive and interact with 
international political and judicial 
organizations, and introducing radical 
measures to reform the UN security council 
are but some of the recommendations that 
this paper fronts as central to meaningful 
collective security in principle and 
application. 

 

  :ملخص 
هذه الورقة إىل مناقشة فكرة تطبيق األمن دف 

اجلماعي، وذلك من خالل استعراض التحديات اليت تواجه 
تطبيقه والنجاحات اليت حتققت يف ظله، فنظام األمن اجلماعي  
كان له الفضل يف جتنب العديد من احلروب اليت كان من املرجح 

سامهة يف حتقيق وقوعها، لكن ظلت هذه احملاوالت غري كافية للم
السالم والعدالة الدولية، فتطبيق نظام األمن اجلماعي يف شلل 
متزايد بسبب تزايد اللجوء للعمل من جانب واحد من قبل الدول 
القوية، واستمرار مشكلة ازدواجية املعايري اليت تتبعها املنظمات 
الدولية السياسية والقضائية، وعدم وجود إحساس حقيقي 

ت مع الدويل يوازي العوملة اليت أصبحت تأخذ مركز بوحدانية ا
الصدارة بسبب التفاعالت املتزايدة والتقدم التكنولوجي، فنظام 
األمن اجلماعي احلايل ال يزال متخلف غري قادر على التعامل مع 
التحديات احلالية واملستقبلية للسلم واألمن الدويل، وبالتايل فإن 

السلوك العدواين للدول جتاه  تغيري املنافسات التقليدية وحىت
بعضها البعض وتغيري طريقة اإلدراك يف التفاعل مع الدول الفقرية 
يف املنظمات الدولية السياسية أو القضائية إضافة إىل اختاذ تدابري 
جذرية إلصالح جملس األمن الدويل ليست سوى بعض 
التوصيات بوصفها عنصراً أساسيًا ملفهوم األمن اجلماعي من 

  .املبدأ والتطبيقحيث 
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  :مقدمة

والغرض املتحدة، لألمم ع التا من مجلس قبل من ا ا ما ا من نظام رعاية يتو

خالل من وذلك ، ما ا من نظام تواجھ ال التحديات م أ إبراز و الورقة ذه من الرئ

أ تحقيق يل س الدول ا عل عملت ال االت ا إ ولكنالتطرق ، ما ا من نظام ظل ا م

م سا النظام فإن ، ما ا من نظام تطبيق نحو املتقدمة نتقادات رغم أنھ نالحظ أن م امل من

ال االت ا ا م نذكر الدولية، والعدالة من و السالم لضمان املحاوالت من العديد كب ل ش

عن للدفاع املتحدة مم ا ف اوقفت ور جانب من اعتداءات من ت و وال ية نو ا ا ور مثل دول

يواجھ ا ا ما ا من نموذج أن ار إن يمكن ال ذلك رغم أنھ غ ، التوا ع والعراق الشمالية

جراءات اتخاذ تزايد تكمن وال ، الدو الواقع تطبيقھ تواجھ ال التحديات يجة ن اً كب خلالً

المن الدولية يئات ال خالل من مزدوجة معاي وفق والعمل ة، القو الدول من خاصة واحد جانب

إ إضافة الدولية، نائية ا واملحكمة املتحدة مم مثل ما ا لألمن النظام ذا تطبيق تجسد

الدو املجتمع بوحدانية حقيقي إحساس وجود   .عدم

تارخية   :خلفية

ما ا من افكرة قدرا ع عتمد الدول انت حيث التطور، من ل طو خ تار ا لد

ص مؤتمر أعقاب القومية الدولة رة ظا شأة ومنذ ا، تواج قد ديدات ألي التصدي الذاتية

عام املستقبل1648وستفاليا حروب لتجنب محاوالت جرت ن ح ية، ورو الدول ن ب روب ا اء إل

ع ق طر بأمنعن إال يتحقق ال الدولة أمن بأن اف ع و ا وسياد للدول قليمية بالسالمة اف

ماعة دائمة. ا زة أج إ التوصل ا م الغرض دات معا توقيع ن العامليت ن ر ا اء ان عد وجرى

أجلھ من زة ج ذه ت ش أ الذي املبدأ ان حيث من، و السالم ماية الدو وار منل و

ذا تحقيق أجل من التحالفات إ ا ف عمد الدولية القوى انت ال ة الف وذلك ، ما ا

حلف ا بموج أ وال الباردة، رب ا مرحلة خاصة القوى توازن فكرة رت فظ ، م دف ال

طل   1شمال

ما ا من وم   :مف

آخذ وم مف و ما ا من وم ىمف ف آلخر، وقت من فھ عر اختلف فقد التطور،

ن شق ذو مبدأ ما ا من أن الكتاب ال: عض الوقائية للتداب ماعية ا يئة ال يتضمن ول

وقوعھ دون تحول وقد العدوان، ع. سبق تفرض جزائية دات مؤ ل ش ما ا التدخل ي والثا

اعتدائھ لوقف لفوا.  2 املعتدي ش أو العدوان بفكرة رتباط وثيق ما ا من وم مف أن نا

ا إطار يتحرك ال القوى انت وأياً مصادره انت أياً العدوان ضد موجھ ألنھ العدوان، بمنع أدق
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املشروع غ لالستخدام أ ت دولة أي ملعاقبة دف وإنما بالذات محددة ة ج دف س ال فإنھ ذلك و

الدوليةللقوة ا   3عالقا

يئة ال منظور فمن تحقيقھ، ع عمل ال يئة ال طبيعة حسب يختلف فھ عر أن كما

ة العسكر طل(قليمية شمال تحاد) حلف قوات من وم أي رد لغرض أ الذي

ما ا من وم مف ان ، الدو السوفي جميع خاللھ من توافق الذي التنظيم ع عضاءقد ل

ا ف عضاء الدول من دولة أي ضد ارج ا من دولة لھ ش ديد أي عكس ع ، جما ل لكنش ،

خاللھ من توافق الذي التنظيم ع والذي ما ا من وم مف ا مع تطور لف ا داف أ بتطور

وحم عام ل ش العالم دول واستقرار ألمن ديد أي رد ع فيھ عضاء فيھالدول عضاء الدول اية

خاص ل   . 4 ش

خاللھ من الذي التنظيم أنھ ع ما ا من ف عر يمكن املتحدة مم منظور من أما

العالم من و السالم ضد دولة أية لھ ش الذي ديد ال لوقف تداب اتخاذ من لكن.  5 ملجلس

املتحد مم منظور من ما ا من ف عر فيمايبقى راء توافق يوجد ال ألنھ غامض ف عر ة

من أساس ع التدخل توجب قياسية عتبة وجود لعدم ذلك ، العال من و السلم ديد إ ير

ما ا من فكرة استعمال إلساءة أساساً يجعلھ قد مما ما   .ا

ا من نظام تطبيق تواجھ ال للتحديات نا دراس خالل سنقتصرونحن فإننا ما

املتحدة مم برعاية ما ا من نظام ا يواج ال التحديات ع   .تحليلنا

ما ا من لنظام ساسية   :املتطلبات

تحقيق يكفل ما ا لألمن فعال نظام ناك ون ي أن يجب حقيقي جما أمن ناك ون ي ي ل

ساسي الشروط ومن ، الدو من و النظامالسلم ذلك لتحقيق   :ة

الرأي )1 توحيد يكفل ماعة ل تنظيم املتحدة: (وجود مم  )منظمة

ع أخذت وال املتحدة مم منظمة عمل حيث واحد، جانب من العمل عن متناع أي

وقد ، ما ا باألمن املتعلقة املسائل الدو الرأي توحيد ع ن الدولي من و السلم حفظ ا عاتق

إ فظھ الالزم جراء واتخاذ الدو من و للسلم ديد وجود شأن القرار اتخاذ صالحية أحالة

من  .مجلس

الدول مجموعة محصوراً القرار اتخاذ يجعل حيث املبدأ ذا صارخاً إخالالً عت ذا و

ذ إ أضف الدولية، ماعة ل الرأي عن ع وال من مجلس النقضعضاء حق ) الفيتو(لك

االت ا من مجلس دور من الكث عرقل والذي من، مجلس ن الدائم عضاء بھ يتمتع الذي
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رواندا لية رب ا مثل الدو من و للسلم حقيقي ديد دت ش رب1993-1990ال وا

ة رتر ية  . 2000-1998ثيو

ذا العمل فإن التا صولو ا دون ا جان من إجراء أي اتخاذ دولة أي ع سيمنع املبدأ

ان حيث النفس، عن الدفاع سا ق با جراء علق إذا إال ن، خر عضاء من إذن ع

ذا املتكرر والتالعب النفس عن الدفاع ق ا ل ش ملا املوسع التفس و التنظيم ذا ل التحدي

الذي عضاءاملبدأ الدول من خاصة واحد جانب من إجراءات اتخاذ إ حيان من كث يجر

ا وحلفا املتحدة الواليات قبل من العراق غزو ذلك ع الدالة مثلة ومن التنظيم ة  .2003القو

منية )2 وضاع إعادة تكفل عسكرة قوة  :وجود

الع وضع ع ما ا من فلسفة تقوم التفوقحيث ذا ألن عليھ، متفوقة قوى ة مواج دوان

القائم الوضع غي عدم تضمن رادعة آثاراً تج ي الذي من.  6 و لنظام ساسية املتطلبات ن ب فمن

دد جماعة أو دولة ألي ة العسكر القدرة تفوق ال للتنظيم ة العسكر القدرة وجود و ، ما ا

و الدو من و منالسلم لتحقيق العسكري ل ا اختيار تم إذا التفوق ضمان  . 7 التا

ة العسكر القدرة تضا ة عسكر قدرة تملك ال دولة أي خروج عدم ضمناً ع ما و و

ى الك الدول ضم يتطلب املبدأ ذا تحقيق ضمان فإن التا و ، ما ا من نظام عن للتنظيم

ال إ ة عسكر قوة تمتلك ىال الك الدول بضم تحقيقھ املتحدة مم تنظيم ن ما و و تنظيم،

من مجلس مستوى ع القرار اتخاذ وامتياز الدائمة ة العضو ا منح خالل من   .العالم

النظام )3 ذا لتطبيق حقيقي دو تضامن  :وجود

ما حقيقي دو تضامن من البد نا ما ا لألمن نظام ناك ون ي ي ارل إظ ع

ية الت التا و دولية أسس ع ا قرارا تجعل أن الدول ع ون في دولية، وحدانية وإثبات

عن التدخالت خلفية ون ت ال كما العام، الدو الصا أجل من الوطنية باملصا حيان عض

خاصة وأطماع مصا تحقيق التنظيم ق  .طر

ما ا لألمن الية ا ات   :التوج

يئة ال مقاصد تحقيق ع يقوم ما ا من مبدأ تطبيق ان املتحدة مم شأة منذ

ا ف ون ي ال االت ا من الكث بالتدخل من مجلس قام وقد ، الدو من و السلم حفظ

كما ة، املص اب أ من انتقادات تدخالتھ القت ما اً كث لكن ، الدو من و بالسلم أنإخالل

انتقادات محل انت خرى ما ا باألمن خالل ضمن تندرج أخرى حاالت تدخلھ عدم

رواندا ماعية ا بادة التدخل عن امتناعھ حالة مثل ة كث   .1994ومناقشات
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سنة منذ ضمن2005لكن ماية ا مسؤولية إقرار نحو جما دو توجھ ناك ان

املتح مم منمقاصد ا مواطن حماية راغبة غ أو عاجزة الدولة ا ف ون ت ال االت ا دة

مسؤولية إقرار فإن التا و سانية، ضد رائم وا العر التط وجرائم ماعية ا بادة جرائم

املادة نص بھ جاءت ما غرار ع وذلك للدول الداخ الشأن للتدخل مصداقية أعطى ماية 2 ا

الشؤون7فقرة التدخل عدم املتحدة مم مبادئ من بأنھ تق وال املتحدة مم ميثاق من

للدول  الداخ السلطان صميم من ون ت الدولية. ال يئات ال ا تأخذ ماية ا مسؤولية فإن املثل و

ال التدخل لھ يح ت وال ، طل شمال حلف مثل املتحدة مم غ للدولمن الداخلية شؤون

سنة يا لي لف ا تدخل مثل عضاء وغ فيھ مثل2011عضاء قليمية يئات ال وكذلك ،

ما ا ا أم تحقيق ماية ا مسؤولية ع عتمد ال قي فر   .تحاد

املتحدة لألمم ما ا من نموذج امات   :إس

السالم )1 اماتھ  :إس

م شاء إ استخداممنذ كب انخفاض ناك ان الثانية العاملية رب ا عقب املتحدة م

وروسيا املتحدة الواليات مثل العظ الدول خاصة الدول ن ب املتأصلة 8 القوة التناقضات فرغم ،

النقض حق كب) الفيتو(حول ل ش م سا أنھ غ من، مجلس مس ا ى الك للدول منح الذي

ال مانقل دائماً الذي النقض حق استخدام إ القوة استخدام من ى الك الدول ذه ن ب صراع

الوطنية ا مصا دمة خلق 9 ستخدم قد املتحدة لألمم ما ا من نموج فإن السياق ذا و

من مجلس والتفاوض وار ل منصة بإيجاد للصراع ان كم العالم عن  .بديالً

ذلك إ بالسلمإضافة خالل ع كجزاء من مجلس قبل من ات العقو استخدام فإن

سلوك ع ات عقو فرض مثل املتحدة، لألمم ما ا من نموذج م آخر اتجاه العال من و

ت و ال تجاه ي العدوا   .العراق

الدولية )2 العدالة اماتھ  :إس

ما ا من نموذج ا جاء ال امات س منرغم و السلم تحقيق املتحدة لألمم

أن غ ا عل املختلفة ات العقو وفرض الدول ن ب وار ا يع مثل مختلفة وسائل خالل من الدو

العدالة تحقيق خالل من إال يكتمل ال ما ا من  .نموذج

بالس ما ا من ع القائمة يئة ال بصفتھ الدو من مجلس قام تحقيقوقد نحو

املحكمة مثل الدو من و بالسلم أخلت جرائم مرتك مسؤولية لبحث خاصة محاكم شأ فأ العدالة

ع القضايا من عدد أحال من مجلس أن كما برواندا، اصة ا واملحكمة بيوغسالفيا اصة ا
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م سا ا نظام بموجب لھ املمنوح ختصاص ضمن الدولية نائية ا دارفوراملحكمة الوضع ثل

يا لي الوضع وكذلك   .السودان

ما ا من تواجھ ال   :التحديات

واحد )1 جانب من  : 10 جراءات

إ وء ال إ ايد امل امليل و ما ا من لنظام سبة بال عقيداً ك التحدي لعل

ل ش ينطبق ذا ة، القو الدول قبل من واحد جانب من املتحدةإجراءات الواليات ع خاص

وم مف من والغرض ة وا مبادئ مع يتعارض القبيل ذا من واحد جانب من فالعمل كية، مر

ا ف ون ت ال االت ا عض دراسة خالل من ذلك توضيح إ القسم ذا دف و ، ما ا من

ما ا من دف و مقصد قوضت واحد جانب من  .إجراءات

أ .1 ستانالتدخل  :فغا

إدارة أعلنت املتحدة، الواليات ع ابية ر تم س من عشر ادي ا مات أعقاب

ابيون  إر م بأ ون عت انوا من ل ضد ية صلي حملة إ داعياً اب، ر ع رب ا تنظيم. بوش

وفقاً  وزعم الدن، بن أسامة قيادة تحت وم ال عن ا مسؤولي ت تبّ مجموعة ملصادرالقاعدة

من املتحدة الواليات فاتخذت لھ، مالذاً ستان أفغا طالبان حركة من يتخذ أنھ كية أمر استخباراتية

من طالبان وإزالة ستان أفغا لغزو شر كأساس والقاعدة طالبان نظام ن ب املزعومة العالقة ذه

  .السلطة

ملث املحتملة التداعيات من التحذيرات من العديد ناك اانت أ إ شارة و رب ا ذه ل

ا، ل تجا تم التحذيرات ذه لكن سالم، ع مات ال إ ا وإشار ية الدي ا لدالل ية صلي حملة

ا يج ن انت ات التفج عن واللوم للمعاقبة حملة شن إ أدت ال والعاطفة وف با ا ا الق

أفغا ة دمو حرب املتحدة الواليات   .ستانإشراك

ات تفج رقم11عد قرار باإلجماع، ن قرار من مجلس أصدر ، تم رقم1368س والقرار

الدفاع1373 ماعة ا أو للفرد الرا ق با فوا واع ابية، ر مات ال ن القرار أدان حيث ،

تمو ووقف منع الدول وطالبوا املتحدة، مم ميثاق بھ ف مع و كما النفس عمالعن ل

لينص مستعد وأنھ اب، ر قضية مع والوا الشديد عاملھ ر أظ من مجلس أن كما ابية، ر

ن الدولي من و السلم ع اب ر لھ ش الذي ديد ال احتواء ا شأ من تداب   .ع

امل فعال وال النفس عن دفاعاً الغزو ير لت وداً ج تبذل لم املتحدة وفقاًالواليات تخذة

ن الدولي من و السلم فظ من مجلس قرارات من. لروح الدعم من الكث ناك ان البداية



  بسكرةجامعة / عبد الباسطمحدة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 531 -  
 

شكيك ال استمروا رب ا ذه ل ن املعارض لكن مروعة، مآ دت ش ال البلدان مختلف

أف املتحدة الواليات عمل شرعية شكيك ال تم وقد ا، ومشروعي ا أسبابقانوني لعدة ستان   :غا

 من مجلس ألن ستان، أفغا ضد عسكري عمل أي باتخاذ يأذن لم الدو من مجلس إن

وأنھ من، و السلم مسائل شأن قرار اتخاذ املتحدة مم ميثاق حسب لھ يؤذن الذي از ا و

إال  من و السالم ع فاظ ا باسم عسكري عمل للقيام ي القانو غ بدقةمن محددة حاالت

مجلس يقرر ح النفس عن الدفاع مبدأ تحت عسكري عمل أي ير ت يمكن وال النفس، عن للدفاع

الشأن ذا الدو  .من

 وجود لعدم النفس، عن الدفاع وم مف تحت تندرج ال املتحدة الواليات ا أعلن ال رب ا

أو ستان أفغا تمثلھ ح وصر فوري عسكري ربديد ا إلعالن مباشر ديد أي أو طالبان ح

الدو القانون بموجب النفس عن  .للدفاع

 ومة ا ضد الدفاعية رب ا إعالن ر ت أن يمكن ال رب ل ير ال وم ال إن

القاعدة جماعة إ تمون ي أفراد من إجرامي عمل مجرد عت إنھ بل  .فغانية،

 ش أن املمكن من ان أنھ إعالنكما قبل للثأر أخرى آليات أوالً كية مر ومة ا ارك

ات التفج عن ن املسؤول إحضار تم س أنھ من للتأكد الدبلوماسية الضغوط استخدام مثل رب، ا

مات ال شأن من مجلس عن ن الصادر ن القرار مع اتفاق أك ون سي ان ذا العدالة، إ

ابية  .ر

التداعيا من ن،ان املدني من وفيات ذلك بما ايا ال من ة كب أعداد رب ل امة ال ت

تجاوز قد ستان أفغا ع ي مر وم ال من ن املدني من القت عدد أن إحصائية بيانات رت وأظ

من ا وحلفا املتحدة الواليات ا شن ال رب ا انت ف ، تم س عشر ادي ا وم من الوفيات عدد

وا إجانب تفتقر من مجلس إطار جماعية إجراءات أو دبلوماسية أخرى خيارات وجود ظل حد

من ن كي مر تحرر عدم ا يج ن انت ف سانية، أو خالقية رات امل إ أيضاً تفتقر كما الشرعية

للشعب  ياة ا نوعية ن تحس إ تؤدي لم ا أ كما مات، ال من د مز من وف انتا ف ي، فغا

فكرة يقوض الدولية طراف عض من واحد جانب من العمل أن ع وا مؤشر رب ا ذه

ما ا من نموذج فشل إ يؤدي مما ، ما ا   .العمل

العراق .2  :التدخل

عام بدأت وال العراق، املتحدة الواليات حرب و واحد جانب من العمل ع آخر ،2003مثال

منحي املتحدة اململكة خاصة ا وحلفا املتحدة الواليات قبل من للغزو وردت ال رات امل انت ث

للسالم سبة بال لھ ش الذي ديد وال العراق شامل دمار ة أس وجود و بل ي تو ا ر وز خالل

ن العاملي من   .و
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ال ا عليھ ان مما وضوحاً أك رب ا مشروعية عدم انت الوالياتو سعت وقد ستان، أفغا

افية أسباب ناك أن املجلس يقتنع لم لكن من مجلس من رب ا لقرار دعم ع املتحدة

توجيھ من الرغم ع العراق، ضد عسكري عمل للقيام ا وحلفا املتحدة للواليات ليأذن ومعقولة

م التحقيق ة بحر سمح أن قراراتھ من العديد للعراق مناملجلس مختلفة مواقع ة س ذه ن

املتحدة مم من ن لف م اء ا من مجموعة ع. قبل رب ا تقديم بوش س الرئ حاول البداية

ات محتو أن زعم حيث العراق، شأن من مجلس عن صادرة قرارات من ا ر ي ما ناك أن العراق

و678،687القرارات إل 1441، افياً باً س عت ذه، من الرغم ع العراق، ع رب ا عالن

القرار أما ، و ليج ا بحرب ن متعلق انا ن ول ن القرار فإن أي1441املطالبات يتضمن فلم

ع الطلب ادة ز من الرغم ع أنھ كما رب، ا ذلك بما واحد جانب من إجراء بأي لإلذن حكم

التحذيرات خالل من للشفافية يأذنالعراق لم املجلس فإن امتثالھ، لعدم من مجلس من العديدة

العراق ضد رب ا إ ير أن شأنھ من عمل   .بأي

عالقة ناك تكن لم أنھ حيث النفس، عن الدفاع أساس ع ا ير ت يمكن ال أيضاً رب ا

تم يث وما ، تم س من عشر ادي ا وم و ن حس صدام نظام ن ب املعالم ة فإنھوا أيضاً ام

فإن ن، حس صدام نظام مع عالقة ع يكن لم الدن بن وأسامة القاعدة تنظيم أن من الرغم ع

السعودية ية العر اململكة حال و مثلما املتحدة الواليات مع ثقة شد البلدان من عت انت العراق

  .ومصر

فاإلدعا الغزو، لشن ي قانو أساس أي وجود ت يث لم أنھ ةكما أس يمتلك العراق بأن ء

ينطبق أنھ العراق ي مر التدخل عن قولھ يمكننا ما فإن التا و تھ، عدم ت ث شامل دمار

ا قرار للعدوان العامة معية ا ف عر و ، نورمبورغ محكمة قبل من املحدد العدوان ف عر ع

روما )29د(3314 نظام املدمج العدوان ف عر وكذا القرار، بموجب   .Rc/Res.6سا

النفط احتياطي من بلد أك ثالث العراق تدم إ الغزو تلبية 11 أدى ع ح قادر غ أصبح ح

والوضع ، جداً عالياً ان رب ا ن املدني من ايا ال عدد أن كما لشعبھ، ياة ا ضرورات سط أ

وف وا وك الش يث وضع و و كية، مر القوات اب ا عد ح للغاية شاً يزال ما للبالد م

العا نظمة أقوى من السلطة تجاوزات الدوحول من مجلس ز تث رب ا ذه أن كما ملية،

ما ا من نظام لضعف وا آخر دليل و الدول عض وتصرفات العراق، ع الغزو وقف عن

من مجلس بقيادة ا   .ا

يا .3 لي الناتو  :تدخل

من  ابتداءً ومصر س تو وتحديداً قيا إفر شمال الشعبة نتفاضات من منموجة واخر ر ش

عام2010عام فيفري ر ش أوائل يا لي إ شرت بتغي2011ان يا لي نتفاضات طالبت ن ح ،
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ألقذا ومة ح رفضت حيث ، ألقذا معمر العقيد من عقود ع أر من أك كم حد ووضع النظام

ا ومتھ ح أن كما حتجاجات، احتواء وحاول شعبھ، ملطالب سالم املفرطةس القوة ستخدمت

م قتال ظلوا كم ا ع املتمردة طراف و املعارضة فإن ذلك رغم ن، ر املتظا لقمع بحماسة

ومتھ وح ألقذا معمر نظام ع للتغلب   .الثابت

الدو من مجلس عقد يا، لي وضاع لتفاقم اير26نظراً اصدر2011ف جلسة

رقم قراره ا املطالب1790خالل بتلبية الكفيلة طوات ا واتخاذ فوراً العنف بوقف فيھ طالب

املد إ ية اللي ية العر ية ما ا القائم الوضع إحالة أيضاً فيھ قرر كما ان، للس املشروعة

تدخل فإن ذلك رغم املحكمة، طرف غ دولة يا لي أن اعتبار ع الدولية نائية ا للمحكمة العام

بطامل ي ولم يا لي القائم الوضع يذكر غي أي يجلب ولم رادعاً يكن لم الدولية نائية ا حكمة

عادية غ ام أح تضمن من مجلس قرار وأن خاصة رائم ا من د املز اب ارت عن اللي النظام عزم

الفقرة جاء ملا خالفاً الدولية نائية ا املحكمة ل بتمو يتعلق املادة)ب(فيما ميثاق115من من

القرار أشار حيث و1970املحكمة، و حالة، إجراء عن تنجم نفقات أي تتحمل لن املتحدة مم أن

رض ع الصعب الوضع جانب إ القضائية واملالحقة التحقيقات املحكمة دور عرقلة من زاد ما

يا   .لي

القرار ا ع املنصوص التداب الدولية1970رغم نائية ا املحكمة ع الوضع إحالة من

مجلس من املوالية طوة ا انت ف تتحسن، لم يا لي وضاع فإن السفر، وحظر ة، س وحظر

القرار فجاء أقوى تداب مع املرة ذه لكن آخر قرار إصدار التداب1973من من بمجموعة

ت كما ن، املدني حماية إ تنفيذالرامية أن غ الغرض، ذا ل يا لي ع جوي حظر منطقة إقامة ضمن

يحدد فلم وا ل ش القرار ا عا لم التداب وا" ماذايفعلمن" ذه مع عطي لم ا أل

املتحدة مم عضاء الدول ميع عاماً جاء ظر ا تطبيق ذن أن كما ن، املدني حماية لعبارة

تخط أوال منفردة ظر ا ذا تنفذ انت سواء ية، العر الدول امعة العام ن م و العام ن م ر

قبول ع من ملجلس ضمنياً افاً اع عت ما و و إقليمية، بات ترت أو منظمات لواء تحت تنفذه

الدو من و السلم تحقيق واحد جانب من   .العمل

اتخ يج الذي القرار ذا عد دفو لتحقيق منظمة أي أو دولة أي قبل من إجراء أي اذ

الواليات وتحديداً طل شمال حلف منظمة قامت ن، للمدني حماية يا لي ع وي ا ظر ا فرض

َ◌ مخالفاً ان ما و و ن، املدني مقتل إ مات ال وأدت يا لي بقصف سا وفر املتحدة واململكة املتحدة

القرار العسكريالذي1973ملضمون التدخل س ول ، اللي وي ا املجال ان الط حظر ع نص

سرة أفراد لبعض والقتل الدولة س رئ مقر تفج و عسكري تدخل وجود يدعم وما يا، لي

س   .للرئ
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شمال حلف تدخل أو الدولية نائية ا املحكمة تدخل سواء يا لي التدخل أن ورغم

م التدخل ح أو لتحقيقطل انت ين الكث نظر كما يح و قي، فر تحاد قبل ن

ما ا العمل ة زاو من ا إل بالنظر أنھ غ الدكتاتور، وفاة إ خ أدى والذي يلة ن داف أ

من مجلس قرارات لتنفيذ م ل املمنوحة م سلطا الدول عض لتجاوز قلق مصدر تصبح ا فإ

حيث ، جانبالدو من للعمل يجة كن ا ا ما ا من نظام فشل ر مظا من ر مظ ا بدور عت

  .واحد

 :املعياراملزدوج )2

الدول لصا ن بمكيال الكيل ألعمال يجة كن الدولية املنظمات ع باللوم يلقى ما غالباً

ممارسة عند املعيار ازدواجية بوضوح فيھ يتج ال املنظمات ومن ة، اتخاذالقو أو ا اختصاص

الدو من ومجلس الدولية نائية ا املحكمة  .القرار

الدولية .1 نائية ا   :املحكمة

و الدولية املنظمات بعھ ت الذي املعيار ازدواجية أعمال ع للتدليل مثال أفضل ما ر

ب عنھ ع ما أو الضعيفة الدول تجاه الدولية نائية ا املحكمة بعھ ت الذي تورط" مصطالسلوك

قيا إفر الدولية نائية ا ا 12 ،"املحكمة ل تجا يمكن الدولية نائية ا املحكمة أعمال أن ن ح

زة ج من ست ل ا أ اعتبار ع ذلك املتحدة، مم إطار ما ا من نظام عن نا حدي

ك املحكمة من تجعل ة وج أسباب ناك لكن للمنظمة، عة الذيالتا ما ا من نموذج من جزء

و املتحدة مم  :ترعاه

 الدولية نائية ا املحكمة عاملية الدولية: أصل نائية ا املحكمة اختصاص أن رغم

مجلس ا يحيل ال االت ا وع ا ف طراف الدول ع فقط سري رائم ا عن املسؤولية نظر

طراف، غ للدول سبة بال ومن و عال املحكمة أجلھ من شأة أ الذي ختصاص أصل أن غ

الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام ديباجة من شف س كة" ما مش روابط ثمة أن تدرك إذ

الرقيق سيج ال ذا أن ا يقلق وإذ ، اً مش تراثاً معاً ل ش الشعوب ثقافات وأن الشعوب جميع توحد

يتمزق أن دول 13 " يمكن افة ل مفتوحة املتحدة مم ة العضو ا ف ة العضو أن إ إضافة ،

جزء عت املحكمة فإن ما ا لألمن نظام تحقيق من جزء الدولية العدالة أن وطاملا العالم،

النظام ذا  .من

 من ومجلس الدولية نائية ا املحكمة ن ب ابط نا: ال ا للمحكمة مصداقية ئيةعطي

إ القضايا إحالة صالحية لديھ من مجلس أن خالل من ذلك ، ما ا لألمن كأداة الدولية

، فعالً املحكمة ا تجر ال املقاضاة أو التحقيق إرجاء صالحية لھ أن كما الدولية نائية ا املحكمة
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أدوات من أداة ا بدور عت الدولية نائية ا املحكمة فإن ساس ذا ماوع ا من تحقيق

املتحدة مم يئة  .برعاية

نظام أطراف لدول ا م عة أر حاالت، ي ثما ع الدولية نائية ا املحكمة عمل ن ح

للمحكمة ا أراض ع تحدث ال االت ا أحيلت ، سا غو: روما و ال ة ور جم أوغندا،

الوسطى، قيا إفر ة ور جم إقليم. وماالديمقراطية، الوضع من مجلس أحال ذلك إ إضافة

املحكمة أطراف غ دول و يا، لي والوضع السودان، منحت2010مارس31أما. دارفور ،

و يا، كي من حالة نفسھ تلقاء من التحقيق لفتح النيابة إذن يدية التم ر3الدائرة ،2011أكتو

يدي التم الدائرة ديفوارمنحت وت الوضع نفسھ تلقاء من التحقيق لفتح العام للمد ذن   .ة

محاولة فإن التا و ات ا ان ناك انت الدولية نائية ا املحكمة ا عل عمل ال االت ا جميع

ا ن من العديد د ش العالم أن أيضاً يح ال من لكن ره، ي ما لھ ايا لل العدالة اتتحقيق

يطرح ما و و ، مؤخراً ا سور ولومبيا، العراق، ستان، أفغا جورجيا، ن، فلسط مثل أخرى، أماكن

شمال حلف منظمة ملاذا املقابل و فقط؟ قيا إفر شارك الدولية نائية ا املحكمة ملاذا ساؤالً

ات ا ان د ش ال ا سور س ول يا لي بكثافة شارك والغرب إالطل يوجد ال مماثل؟ ووضع

الدول قبل من ن بمكيال الكيل استمرار و و أال ا يتصل وما ساؤالت ال ذه ل معقول واحد تفس

ة   .القو

من .2   :مجلس

إ أحال وقد الدولية، نائية ا للمحكمة حالة صالحية لھ من مجلس فإن أعاله للفقرة مواصلة

دارفور إقليم الوضع مثلاملحكمة ا إحال يتم لم مماثلة أخرى أوضاع وجود رغم يا، لي والوضع

ا تختص ال رائم ا صميم تدخل ن املدني ضد أك جرائم ا ف ارتكبت ال ا سور الوضع

  .املحكمة

ميثاق من ع السا الفصل بموجب إجراءات اتخاذ تأخر قد من مجلس أن إ إضافة

لوق املتحدة الذيمم يا لي وي ا ان الط حظر قرار اتخاذ سرعة مع مقارنة ا، سور العنف ف

ختالف ذا تفس يمكن وال ن، للمدني أقل أضرار و رض، ع للصراع سم ا سرعة إ أدى

أكده ما و و املجلس، داخل املصا بتضارب إال من مجلس مستوى ع القرارات اتخاذ

سنةفولفغا الدولية العفو ملنظمة العام ن م س ن جر فيھ2011غ جاء للمنظمة ر إدعاء"تقر

الواقع عن عيد تفاؤل فيھ سان، قوق ضامن الدو من مجلس املجلس. أن إدانة يمكن وال

ل واحد. ك اتجاه املختلفة املصا ذه توحيد الصعب   . 14 "من

ع فإنھ خ أنو املفارقة من يبدو لكن ا، تحقيق يجب العدالة أن حقيقة من الرغم

فعل يتم ال نما ب بالفعل، استقرت ال الصراعات عض تورطوا اللذين اص للمحاكمة يدفع



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحديات نظام األمن الجماعي لألمم المتحدة

- 536 -  
 

وعادل، فعال ما ا لألمن نموذج وجود عدم تكمن لة فاملش ، فعالً اري ا القتل لوقف ء أي

ا ا أحبط الدووال من مجلس ع سيطر وال النظام ذا ل شئة امل للدول ن بمكيال   .لكيل

الدو )3 املجتمع بوحدانية حقيقي إحساس وجود   : عدم

عند أنھ غ ، الدو املجتمع بوحدانية شعور وجود إ الدولية الوثائق من العديد ش

ع الدو املجتمع وحدانية إسقاط فإن اء الفق من ألنالكث ذلك، عكس إ ش الدو الواقع

املصا ذه وأحياناً العالم، متعددة مصا ناك ف التأكيد، ذا ة تتحدى حاالت ناك

فعدم العالم، دول ن ب قتصادية و ة العسكر القوى ة وا اختالفات ناك ا، عض مع تتعارض

والتعا يمنة لل ق الطر يفتح القوة للدولةاملساواة صية ال ة املص ألن ذلك ، املصا رض

قتصادية و ة العسكر القوة ع عتمد القدرة ذه ومثل املساومة ع القدرة ع أن. عتمد كما

نصاف أو لألخالق مجال أي ا ف يوجد وال سياسية مصا الوطنية، اختالفات. املصا ناك

والتص والقيم والدين عضالثقافة ع اتفاق ناك ون ي ال قد ذلك ل جانب إ ورات،

الدو من و للسلم ديد ل ش ما مثل امة ال ات   .املصط

مثل و سياسية، دوافع و السيادية الدول ذه صنع من املتحدة مم مثل منظمات

املج والوحدانية خال س ا ع عتمد ال غالباً ا فإ زة ج عذه ا قدر ع بل الدو تمع

لكن د، تر ما ع صول ا إ تميل زة ج ذه خالل من ة القو فالدول ، الدو الواقع التحكم

تتعارض ال ا مصا انت ما بقدر وذلك ا حق ع ستحصل حوال أحسن ا فإ الضعيفة الدول

ا باعتباره من فمجلس ة، القو الدول مصا عنمع املسؤول املتحدة مم يئة ل الرئ از

ع املساواة، قدم ع الشعوب جميع مصا تمثيل ة زاو من فعال غ الدو من و السلم تحقيق

افية ال الدروس اتخذ الدو املجتمع أن بالقول عنھ التعب يمكن ما عد جاء سھ تأس أن من الرغم

من سابق وقت مماثلة إخفاقات مممن   .عصبة

أن ع يقوم سنجده املبدأ، حيث من القائم، الدو ي القانو طار إ النظر عند أما

ذلك ومع العرفية، ن القوان أو فعالً القائمة دات املعا ا ش ت ال سواء ن القوان أمام سواسية الدول

ال ك تن أن يمكن ة، قو دولة انت إذا الفعلية املمارسة أنھ ةنجد الرا والقيم عراف و ن قوان

ة كب احتماالت ناك ضعيفة، دولة انت إذا املقابل ولكن ذلك، عن تب ت ة خط نتائج أي دون

ا ضد عسكري عمل القيام حد إ تصل قد مختلفة ات عقو ا ف تنفذ حقوق. أن كت ان ما وإذا

ل تجا يتم الغالب فإنھ ضعيفة، دولة ع ن ناملواطن ملواطن حقوق كت ان ما إذا لكن ولة، س ا

ات ا ن ذه مع افئة مت غ تداب اتخاذ ذلك بما وخيمة عواقب إ تؤدي قد ا فإ ة قو دولة

الغزو  ع. مثل التأكيد تطعن كما ، الدو املجتمع س ما ع مباشر ل ش تؤثر العيوب ذه ل

بوحدان حقيقي إحساس الدووجود املجتمع ذا   .ية
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أو ة العسكر أو قتصادية القوى ختالفات وجود عن النظر غض و أخرى ناحية من

العالم، شر ال ل ل كة املش القيم عض ناك ة، و ال ال أش من آخر ل ش أي أو الثقافة أو الدين

الذي سان قوق العال عالن من ذا يالحظ أن للمرء لألمميمكن العامة معية ا أعلنتھ

مم"...املتحدة و الشعوب افة دفھ س أن ب ي الذي ك املش ،..." املستوى أيضاً ذلك إ ش ومما

املتحدة مم إ منظمة العالم دول من الساحقة ة يحتاج. العضو ص ل ، تحديداً أك ل ش و

ال ة وحر ياة ا ق ا ساسية، قوق ذهل ف عر يتم قة طر بأي أو والتنمية، والسالم تعب

معينة، مأساة أو أزمة إدارة كيفية ع تفاق للدول يمكن وال ميع، ا قبل من ة مطلو ا فإ قوق ا

حول م فعل رد أن غ ما، وضع ف بتعر يتعلق فيما أو ن مع مسؤول ع تفاق يمكن ال أنھ فرغم

واحد ون ي ال. ذلك ل والفصلف رواندا، ماعية ا بادة مثل وارث ع فعلھ رد ان عالم

العالم الدول جميع قبل من ت أدي قد قيا، إفر جنوب تحديد. العنصري فقط شأ ي الف فا

تطبيقھ ب ي العدالة من نوع وأي وكيف ذلك فعلوا الذين أو ذلك، حدوث ب   .س

املختلف شطة من العديد رناك تظ وال زمات و السلم أوقات خالل ا أداؤ يتم ال ة

ايا لل املساعدات تقديم خالل من الطبيعية، وارث ال حدوث مثالً عند بالوحدانية، شعور وجود

من الكث ناك فإن مختلفة ة زاو من أيضاً وارث، ال حدوث قبل سابقة معرفة وجود عدم رغم

م تمام ا ذات ون ت ال قضاياالقضايا مثل ا، عوائق وإزالة ا لدراس معاً لوس ا تتطلب وال ك ش

ساعد أن يمكن ل يا و مؤسسات شاء إ يتم ما وغالباً ، كث ا وغ ئة والب والتنمية والعدالة السالم

كة املش داف ذه ز   .عز

والعاملة املتحدة لألمم عة التا املتخصصة االت الو من العديد سانيةناك القضايا

الزراعة مثل أخرى مجاالت و ن، والالجئ ة وال والتعليم والطفل سان حقوق حماية مثل

أقل زة أج ا أل ، دو كمجتمع بالوحدانية الشعور عض وجود ع مؤشر عت إنما ا، وغ ئة والب

الصعب من يبقى ذلك ومع املعيار، بازدواجية أخذاً وأقل ساً حقيقيسي إحساس وجود تقبل

ساسية املتطلبات من واحدة بالوحدانية الشعور فإن ظ ا ولسوء ، دو كمجتمع بالوحدانية

الفعال ما ا من   .لنظام

  :خاتمة

ما ا من نظام لفشل ن سي رئ ن ب س ناك بأن نقول أن يمكن سبق ومما تام ا و

وجود عدم يكمن ول ، ا القضاياا تلك وخاصة ، دو كمجتمع بالوحدانية قيقي ا الشعور

م سع خالل من أفضل عالم لق الفرصة درون حالياً البلدان أقوى وأن ك، املش تمام ذات

ن كي مر اء الفق لبعض الكتابات عض تؤكده ما و و الضيقة، صية ال م مصا تحقيق نحو

كتابھ ش ل ماي أفضل" مثل عالم لق الفرصة در ا أمر أن"ملاذا كتابھ ش حيث ،
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الفرصة در كية مر املتحدة الواليات من واحد جانب من إجراءات اتخاذ إ ايد م ل ش وء ال

للعالم فضل لتحقيق ا   .أمام

عملية آثار ا ل وال من، مجلس الديمقراطية غ الطبيعة و ي عوالثا وأخالقية

من و السالم قضايا البت امتياز ة القو القليلة الدول اتخاذ بأن القول يمكن ، فعملياً سواء، حد

الذين اص فإن ، أخالقياً أما ا، وحماي ا مصا مع تماشياً متياز ذا ستخدم ما عادة

ا من مجلس قبل من ة ساو م الغ املعاملة ذه ملثل مايتعرضون ا من نظام يجسد لذي

أن القديم القول ت ث و ياء س يولد ا ق"ا ا شاء"القوة إ ع الدول قدرة يضعف ذا ،

يمكن وال الطاقة ع املستمرة املنافسة الدخول إ تميل سوف ا أل ما ا لألمن فعال نظام

ميع ل قاتلة املا كما ون ت   .أن

قة والتخفالطر ما ا القرار اتخاذ تكمن الدو من و السلم قضايا مع للتعامل املث

ذا و ، واملصا املنافع تبادل خالل من مم ن ب العالقة وإنماء والعدوانية، التقليدية املنافسة عن

إ حاجة نحن ل ، مطروحاً ساؤل ال ليبقى مستحيل، س ل لكنھ الً س ون ي لن حروبطبعاً

لألمن نظام تحقيق إ يل الس م ف و العالم يدرك ح ساعاً ا وأك أشرس ون ت أخرى عاملية

؟ ما   ا
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