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  : ملخص
ال اإلنساين  شهدت األمم املتحدة يف بداية تكوينها تقدما كبريا يف حتقيق العديد من ا الجنازات القانونية يف ا

  .كان أبرزها منح الشعوب حق تقرير مصريها
غري أن مسرية األمم املتحدة  يف التطور والتقدم تعثرت بسبب ما أحدثته تغريات الواقع الدويل ما بعد احلرب 

العديد من القرارات كان بعضها  الباردة حيث بسطت الواليات املتحدة األمريكية هيمنتها على املنظمة الدولية وأصدرت
  .متناقضا وميثاق األمم املتحدة وصارت هاته املنظمة وسيلة لشن احلروب واحلصار على العديد من شعوب العامل

دف إنساين حسب  نالت الدول العربية النصيب األكرب من تدخل القوى الكربى يف إصدار القوانني ضدها 
استغالل خريات الشعوب وتفكيكها  ونزاعات اثنية داخلية اشد خطورة مما كانت  مزاعم الدول الكربى لكن نتائج كانت

  .عليه وأبرزها العراق وسوريا اآلن
ستحاول هاته الدراسة تناول واقع هيئة األمم املتحدة يف وقت احلاضر وبعض النماذج لتأثري القوى الكربى على 

        .قرارات املنظمة جتاه بعض الدول ونتائجها
Abstract: 
 the united nations accomplishes a great progress in the beginning of the 
composition in achieving  many  achievements  in  humanitarian field, most  notably 
the  granting  of the right  of  people  to  self-determination. 
  But  the  united  nations  march  in the  development  and  progress  stalled  
because  of  what  wrought  by international changes after  cold  war where  
simplified  the US  dominance of the  UN and  has issued  many  decisions,  some of 
them  contradict  the Un Charter and  bacame  circumstances  the organization  
means  to wage  war and  siege on the  many nations  arround  the world. 
Arabic States received the largest  share of the intervention of the great  powers in 
issuing laws  against  humanitarian as allegations of major powers but the results  
were  exploiting the goodness of people and dismantled and internal  ethnic  
conflicts  more serious  than  most notably Iraq and Syria now. 
this study will try to discus the reality of the United Nations in the body in the 
present and some models of the impact of the major powers on the decisions of the 
organization towards some countriesand their results 
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  :مقدمة

ع  املنتصرة الدول عملت ن، الدولي من و السلم تحقيق مم عصبة فشلت أن عد

يمنة ال عن عيدة عاملية دولية منظمة شاء تحقيقإ ا وأفشل العصبة طوقت ال ية ورو

ا داف العاملية.أ رب ا من خرجت ال ية ور الدول ع كية مر يمنة ال من الرغم وع

من و السلم تر جديدة دولية منظمة قيام املندحرة،فان أو ا م املنتصرة انت أ الثانية،سواء

عد القوى، التوازن ظل ن، الالدولي املدمرة روب ا وارث من العالم ماية أكيدة ضمانة

طوال لسنوات العالم   .عمت

من       العديد تحقيق ا كب تقدما ا و ت بداية املتحدة مم دت ش الفعل و

عام ماعية ا بادة جرائم م تحر دة معا عقد و ا انجازا م أ ان القانونية،و ،1947نجازات

عامو  سان قوق العال حقوق1948عالن ماية متعددة دات معا من ا تبع ،وما

عام العامة معية ا لقرار ان طفال،و و ساء ال حماية خاصة بمنح1960سان،و اص ا

الدو والقانون خاصة بصورة املتحدة مم ر تطو ا كب أثرا ا مص ر تقر حق املستعمرة الشعوب

عامةب   .صورة

اكية ش الكتلة يار ا ب س ت، ع والتقدم التطور املتحدة مم ة مس أن غ

من1991عام العديد وأصدرت الدولية املنظمة ع ا يمن كية مر املتحدة الواليات سطت ،إذ

و  املتحدة مم املتحدة،وصارت مم وميثاق متناقضا ا عض ان روبالقرارات ا لشن سيلة

حصة ا كب بھ نص ان الذي ي العر الشعب خاصة العالم،و شعوب من العديد ع صار وا

صار وا حتالل و   .التدم

باالنجازات سمت ا و ن، مختلفت ن ت ف املتحدة مم د ش أن الطبي من ان و

باإلخفاقات ال.والثانية من العديد الفو شنفعمت كية مر املتحدة الواليات وراحت دول

شر تن الفو وعادت اب ر ع العاملية رب ا شعار تحت ا، دو و املتحدة مم باسم روب ا

اب ر افحة م عة بذر ك تن ومات ا دأت و العالم من عديدة   .مناطق

التا ساؤل ال نطرح نا ى:  ومن الك القوى أثرت املتحدة؟كيف مم يئة أداء   ع

التالية الفرضية نطرح ساؤل ال ذا ع ا.:ولإلجابة نفوذ خالل ومن ى الك القوى عملت

السلم حفظ مظلة تحت ا داف أ تحقيق ا ساعد ن قوان ر تمر إ املتحدة مم يئة داخل

ن الدولي من   و
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الدو  من حفظ و املنظمة اتھ قيام أساس ىان الك لألطراف الذاتية داف لكن

ى  الك القوى مصا نحو ا دف سمو من   .غ

و عناصر إ الدراسة قسمنا الدراسة ساؤل ع   :ولإلجابة

املتحدة -1 مم يئة منظمة حال  .واقع

الكو -2 العرا اع وال املتحدة   .مم

ي  -3 فغا ي أمر نجلو اع  .ال

املتح -4 العرامم ي أمر نجلو اع وال  .دة

الدولية -5 واملستجدات املتحدة   .مم

املتحدة -1 مم يئة منظمة حال   :واقع

ما املتحدة مم عضاء ى الك للدول الية ا الدولية التصرفات أن املؤكد من

الدو املجتمع ا يمر ال نة الرا الدولية للتطورات اسا ع ا داللةإال تدل وال ن الرا الوقت

القيم من التحلل إ ا ا الدو التنظيم عضاء وجنوح الدو العقد انفراط ع ة وا

إ دعت والت الدولية خالق و عراف و املتحدة مم ميثاق ا أرسا ال ة الرا الدولية واملبادئ

إنم ع دة جا وعملت رب ا من بدال الدوالسالم التعاون وتحقيق مم ن ب الودية العالقات اء

ية الرفا تحقيق ما وثان الدو القومي من حماية ما أول ن غايت تحقيق إ وصوال املجاالت مختلف

العالم شعوب  .ميع

السلم حفظ أجل من قامت عاملية دولية كمنظمة املتحدة مم يئة أن املؤكد من

ا من او ميثاق ديباجة خالل من ذا تأكد ولقد ذلك، عد روب ا منع ثم ول، املقام ن لدولي

ا ف جاء الت"وال و من املقبلة جيال ننقد أن أنفسنا ع ألينا وقد املتحدة مم شعوب نحن

الوصف ا زع أحزانا ن مرت سانية ع جلبت واحد جيل خالل ال رب   .)1("ا

ن الدولي من و السلم حفظ املتحدة مم مقاصد من أن و مادتھ أيضا وجاء

للمبادئ وفقا السلمية بالوسائل وتتذرع بالسلم خالل وجوه من ا وغ العدوان أعمال تقمع ا وإلزال

بال خالل إ تؤدي قد ال الدولية املنازعات وجل الدو والقانون االعدل سو ل  .)2(سلم

جرائم شار ان الدولية واملبادئ للقيم والرافض اطئ ا الدو املسلك وتج

املادة لنص باملخالفة الدول من لكث الداخلية الشؤون والتدخل الدو اب امليثاق712ر من

للدو  الداخلية الشؤون الدولية املنظمة ع ح التدخل حرمت العدوانوال جرائم وكذلك ل،

ان مما الدولية عراف و وللمواثيق الدو القانون لقواعد واملخالف املشروع غ ي ر ا حتالل و
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وتحقيق ا ام م أداء عن ا وإعاق ا عرقل الدو املستوى ع الدولية املنظمة أداء ثر أك لھ

تحقيق أجل من قامت ال ا ومباد ا داف وذلكأ املتحدة مم إلغاء ثر عظيم لھ ان مما ا،

ية رفا وتحقيق ن الدولي من و السلم حفظ عن ا ز ول الدو املستوى ع ا فاعلي لعدم

السلم حفظ ا ودور املتحدة مم ع نة الرا التطورات أثر ن تب ع عمل وسوف الشعوب،

ا فشل أو ا نجاح مدى ثم ، الدوالدو من و السلم  .تحقيق

من ضعيفة ظلت ا داف أ تحقيق ع ا وقدر املتحدة مم فعالية أن قيقة ا

قيقية ا القوة ال أش من ل ش أي ع املنظمة ذه ند س لم حيث ا، س تأس منذ العملية الناحية

ب العالم حداث ات مجر التأث ع للقدرة ا ل تؤ الدولال بإرادة ونة مر ا إراد ظلت حيث

عدة املنظمة استخدام من الرغم و الدول، ذه من قوى الطرف إلرادة ائية ال واملحصلة ى الك

طلبات برزت ذلك و الدو من حفظ فشلت قد ا أ إ السلم، وحفظ حداث ة ملواج وسائل

أر  إصال و عديدة إ تدعو املتحدة مم العالمقة حال عن حقيقيا ا عب ون لت املتحدة مم حال ح

 .)3(اليوم

بحق جرائم من ن فلسط اليوم يحدث ما ومة إن ا يد ع الفلسطي الشعب

من تحرره أجل من الفلسطي الشعب يناضل حيث سانية ن جب ا ل يندى   رقبة سرائيلية

آخر و و ، سرائي ونجد حتالل ، اليوم عالم املتحدة  احتالل إ  الواليات إسرائيل تقف جانب

دين و ا يدي قرار أي صدور دون وتحول ، من مجلس ا وتدعم الفلسطي ، الشعب بحق ا جرائم

التكن توصلت ما بآخر ا وتمد شعبو ، ضد ستخدمھ ل كية مر ية ر ا سوىأ لوجيا يملك ال عزل

ة س العض فيفة الواليات ا ا جعل ال سرائيلية القوات وت بج تقارن أن يمكن ال

تتجاوز  إسرائيل املتحدة تملك حيث النووي السالح ذلك من ِن ست ولم ، مجتمعة ية العر الدول ل

من اليوم العرب200أك رقاب ع مسلطاً سيفاً تبقى ي ل نووي  . رأس

املنظمة فشلت عدوانلقد عن نتج الذي املزمن سرائي اع ال حل الدولية

ية العر را ع رقم1967يونيو6إسرائيل قراره الدو من مجلس إثره ع أصدر والذي

لعام1967نوفم242 يونيو من السادس قبل ما حدود إ اب إسرائيل بإلزام 67والقا

مس اع ال ظةوالزال ال ح وقائما   .)4(تمرا

تلك عالقة مدى أساس ع يقوم ات العقو فرض املعيار ان ذلك إ باإلضافة

مليثاق الدولة اك ان مدى ع س ول العالقة ذه مع ومتناسبة كية مر املتحدة الواليات مع الدولة

ن الدولي من و بالسلم ا إخالل أو املتحدة أ.مم انت الو الدول ع فرضت ال ات العقو ك

القرارات اغلب من،و مجلس دائمة دولة مع ا عالقا لسوء بل الدو القانون قواعد ا اك الن
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الدول خاصة و من مجلس أعضاء ع الضغوط ستخدم الدول، ع ات العقو تضمنت ال

النقض حق ستخدم لئال ة العضو ى" .الفيتو"الدائمة الك الدول مع مفاوضات تجر ما وغالبا

معينة دولة ع ات العقو بفرض ا قبول لضمان من واتفاقات.مجلس مساومات ع يتم ذلك ل و

من مجلس وأعضاء املتحدة الواليات ن من.ب مجلس قاعة املوضوع مناقشة   .قبل

ا قتصادية ات العقو إ من مجلس أ تنالفلقد مما أك الشعوب تنال ل

ومات جعل.ا انھ إال قتصادية ات العقو ع نص قد املتحدة مم ميثاق أن من الرغم وع

من مجلس قرارات إ الدولة انصياع ا م دف مراحل.ال من مرحلة قتصادية ات العقو ون وت

مليثاق  املخالفة الدول تظر ت ال خرى ات إجبارالعقو وسيلة قتصادية ات فالعقو املتحدة مم

ا بذا قائمة ة عقو ست ا.ول فرض ال قتصادية ات العقو من موجة املعاصر العالم د ش وقد

ل وطو شامال شكال حيان عض أخذت العالم،وال دول من العديد ع الدو من مجلس

ولي للعراق سبة بال ال ا و كما سعيناتمد ال ة ف   .)5(يا

ملعاقبة وسيلة قتصادية ات العقو بأن فيھ املتنفذة والقوى من مجلس يتذرع

مقبولة غ أو مقبولة عة الذر انت أ وسواء الدو القانون عن خارجة منظمات أو حكم أنظمة

ال الظاملة التبعات تتحمل ال الشعوب شرعية،فان غ أو ات،شرعية العقو ع تب ت

حقوق اك وان ر الق ارج ا من قتصادية ات العقو ظلم ن ب الشعوب ذه تقف قتصادية،حيث

ي انتقا ل ش الغالب استخدمت قتصادية ات العقو أن ذلك ل إ يضاف الداخل من سان

ور  تقف ال ات ا مصداقية حول الشك من إضافية ظالال يلقي كمما مر ،لكن الن ذا اء

حقوق ملبادئ من مجلس املتنفذة ى الك والقوى الدولية الشرعية تب و ساؤل وال للشك إثارة

عالنات و تفاقيات و دات املعا من الكث خالل من ا عل والتوقيع ا إدراج تم ال سان

الع يفرض انھ يد من مجلس إن حقوقالعاملية،بل م تح ال حكم أنظمة ع قتصادية ات قو

والرحمة. سان سان حقوق حماية ستار تحت ا شع من ن املالي بقتل من مجلس فيقوم

أن عة بذر ا عل حصارا يفرض من مجلس للسودان،فان سبة بال مر و كما متعددة أحيان بھ،و

حقوق قواعد تخالف السودانية ومة منا مجلس ا يرفض ال ات العقو طبيعة سان،وان

والفقر لإلمراض عرضھ و حياتھ ديد و و سان يمس ما م أ تمس   .)6(بالتأكيد

ستان أفغا حرب س ول العالم افة السالم حفظ عن املتحدة مم زت كذلك

ا قوات قبل من ا أراض ع املشروع غ الدو ماوالوجود إ أضف ببعيد، ي مر نجلو لتحالف

تأكيد رغم العراق، ع ا وحلفا كية مر املتحدة الواليات عدوان منع املتحدة مم فشل تقدم

أوف الشامل الدمار ة ألس العراق امتالك أو يازة أدلة أية ع العثور عدم الدو ش التفت ق ر

وتخز  ونقل ر وتطو إنتاج الوالياتمعدات ر م معھ انتفى الذي مر ة س من النوعية ذه مثل ن
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بالقوة امل بال أراضيھ واحتلت العراق، ضرب ثم ومن العراق شؤون للتدخل ا وحلفا كية مر

املتحدة مم فشل جديد من يؤكد الذي مر القانون، أو الواقع من معقول ب س أو ر م دونما

اعات ال نحل الدولي من و السلم وحفظ   .الدولية

دون ا أمام املتحدة مم منظمة فشل ال النماذج عض تناول إ يدعونا ذا و

ماية وطبعا حداث ات مجر ى الك القوى تدخل ب س اعات ال ذه حل إ الوصول

املنطقة بتلك داف أ لتحقيق أو ا  .مصا

وال  -2 املتحدة الكومم العرا   :اع

حتالل و ت و ال لدولة العرا الغزو عقب و ال العرا اع ال قضية تفجرت لقد

أغسطس من ول ألراضيھ امل ا1990ال من مجموعة ع العراق من نادا اس وذلك

و  ال أن بوصفھ ت و ال للعراق تار حق وجود حول ا ل دارت سانيد كمو ا أثناء انت ت

مقام بالقائم س واحد حاكم ا يحكم ان التا و ، العرا البصرة لواء من جزء قبلھ وما ي العثما

من عدوان حاالت وقوع عقب شأت البلدين ن ب حدودية منازعات ناك فإن ذا جانب وإ ي العثما

العراق دود ا ع ية و ال السواحل وخفر دود ا حرس ثابتقبل دين لھ العراق أن جانب إ ية

جميعا للعرب الشرقية البوابة حامي العراق أن بوصفھ إيران مع العراق حرب عن ناتج ت و ال ذمة

من العرا ول الب ع املتكرر ت و ال عدوان العراق أد بھ تقدم عما وفضال خاصة، ت و ولل

العراقية را الواقع الرميلة حقل لھخالل يجد ح يان وجو ھ ور رة جز العراق أحقية مع

ليج ا ي ر ا وأسطولھ ة أس ر وتطو بناء العراق لرغبة وذلك ي العر ليج ا ع ا بحر منفذا

ي   .)7(العر

سند ا ل س ول ية وا الذكر سالفة العراق جميع أن بالذكر جدير و ومما

والقانون، الواقع من أو منمطلق أحد ع تنطوي ولم اطلة، و داحضة ا ذه جعل مما

أو لة مش تحظى ولم اع ال اء إ أجل من التدخل إ املتحدة مم دعا مما الدولية ماعة ا أعضاء

ا ف من مجلس أصدر فلقد ، و ال العرا اع ال لة مش حظيت مثلما املتحدة مم عناية نزاع

القرارا من بالقرارعددا بدأت وال قبل من نزاع أي ا صدور سبق لم بإدانة660ت اص ا

عام أغسطس من ول قبل ما حدود إ ا قو ب ع وحتما بالقرار1990العراق اءا 678وان

ت و ال لدولة ليفة وا الصديقة الدول ميع ح بالتصر أو العراق ضد القوة باستخدام اص ا

اف صليةباستخدام ا وما ح وعدة ت و ال ر تقر أجل من العراق دولة ضد املمكنة الوسائل ة

يناير من عشر السادس يوم يحة ص ففي ، بتوجيھ1991والشر العراق ضد رب ا شرارة انطلقت

مارس من ن العشر ة بر حرب ا تل ت و ال العراقية للقوات قاسية ة جو ة ت1991ضر ان
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ال ر ابتحر تكييف ة و رب ا ذه من دف ال مشروعية ورغم الشرعية، ا وم ح وعودة ت و

القوات ذه أن ب والس س املقاي ل ب الشر الدفاع حدود متجاوزة حرب انت ا أ إال ي القانو

تحت انت وإنما املتحدة مم وال من مجلس إمرة تحت س ول ا بمفرد عمل انت رب ا خاضت

الوال  ورغمإمرة العذاب قبلھ من ا اط و الرحمة ا ر ظا حرب ف ا، وحلفا كية مر املتحدة يات

عن عبارة و و ة عسكر قواعد صور باقية ظلت ا أ إال رب ا ذه كية مر القوات مة م اء ان

ا للشرعية مخالف أمر و و املنطقة ذه لدول كية مر املتحدة للواليات مقنع ذااحتالل و لدولية،

ن الدولي من و السلم وحفظ الدو القانون تطبيق املتحدة مم فشل يؤكد   .)8(مما

ي -3 فغا ي أمر نجلو اع   :ال

عام كية مر املتحدة الواليات ع تم س من عشر ادي ا أحداث عقب بدأ والذي

املتحد2001 الواليات فيھ ادعت الذي العدوان و ابنو أسامة وتنفيذ تخطيط من أنھ كية مر ة

الواليات ضد ابية ر العمليات يحول الذي و و ستان أفغا واملقيم سية ا السعودي الدن

والعالم ط. املتحدة شر ا م أ ان دلة من مجموعة ع ندت اس قد املتحدة الواليات انت و

علق و و الدن بن خطب إلحدى ل امل إالفيديو كية مر املتحدة للواليات ة خ حداث ع

من تحقيق ان شاء إ تم التا و واملدسوسة، املعصومة ستخباراتية املعلومات من مجموعة جانب

العراق رب ا خوض إ الدعوة تمت ا خالل من وال ا وأمر طانيا بر  .)9(طرف

رئ دف ك ستان أفغا بوش س الرئ بوضوحوأعلن أعلن كما اب ر ضد رب ا لشن

و ف ا حر كية مر املتحدة الواليات مع س ل و فمن رب ا ذه لھ العالم مشاركة ضرورة

من مجلس من متوالية قرارات ثالث صدرت ،كما ا تم136812ضد القرار2001س 28و

تم ربا2001نوفم1378والقرار2001س ا لشن عة كذر كية مر املتحدة الواليات ا ستغل

ستان أفغا   . )10(ع

السياسة داف أ تحقق لم ا أ إال و ا مراحل للغزو كية مر طة ا ت ن ما قدر و

الدولة أن بل ستان أفغا طالبان نظام ع القضاء باألحرى أو اب ر ة محار واملتمثل كية مر

عداده  البالغ ا شع الت32فغانية و من البالد نال بما ي مر الغزو ية ت أ سمة مليون

ال فغانية دارة شر ان الذي الفساد ومن الغزو ع وطالبان القاعدة فعل ردود ومن رب ا

ا نزا وك مش وانتخابات كية أمر بمباركة كم ا لسدة   . صعدت

ف عوقد ي أمر نجلو العدوان ومنع املوقف ذا ة مواج املتحدة مم شلت

مما املتحدة، مم مليثاق صارما ا ا وان الدو للقانون مخالفا أمرا العدوان أن رغم ستان أفغا

من و السلم وحفظ العدوان بردع صيل ختصاص صاحب بوصفھ من مجلس تدخل ستلزم
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أو  ن الذيالدولي السلم ألجل تحاد لقرار قا م ذلك عن من مجلس ز عند العامة معية ا

أعمال أو ن الدولي من و السلم ديدا حاالت جميع ة بمواج ختصاص العامة معية ا منح

منھ ستخلص أن يمكن ال ذا و ذلك، تحقيق أو ة مواج عن من مجلس فشل أو ز عند العدوان

يج ن دافإال تحقيق ن الدولي من و السلم حفظ الدولية املنظمة فشل ا مؤدا واحدة ة

ا أجل من شأت أ ال   .والغايات

ثروات من شافھ اك تم ما ستان أفغا ع كية أمر نجلو رب ا وراء أن يالحظ ما

والن ديد ا من ي أمر دوالر ترليون من بأك ا قيم تقدر مة ية يومعدي واللي ب والذ حاس

وات ال مناطق أن خصوصا دقيق سيا بأسلوب تھ معا من البد ما م مستقبليا ا متغ ا وغ

للمستجدات نظرا ا ل ي قانو غطاء من والبد جديدة تدخالت إ سيؤدي بما طالبان ا عل ستحوذ س

و   :باملنطقة

ع -1 حصلت حيث قلي ا نفوذ امتداد تحاول ن الص عأن تنقيب اتفاق

نزاعات ا سيؤدي ذا و التعدين ع السيطرة التغلغل ع عمل سوف ستان أفغا النحاس

ستان أفغا وة ال مناطق ع  .دولية

ا -2 واستغالل وة ال ع استحواذ ع كية مر املتحدة الواليات  .رغبة

ع  الدولة ثروات بتقسيم ت لت اب ر ع بذرا انت ستان أفغا اب ر ع إذن

ستان أفغا والتواجد للبقاء من مجلس باستغالل ي قانو مخرج وإيجاد ى الك   .القوى

العرا -4 ي أمر نجلو اع وال املتحدة   :مم

عشر ادي ا ة ضر حدوث منذ اع ال ذا ع وقا لعامبدأت تم س للواليات2001من

العالم مستوى ع اب ر ضد دولية بحرب القيام من املتحدة الواليات ومشروع كية مر املتحدة

ستان وأفغا العراق ا رأس وع اب ر تر وال املارقة نظمة ذات الدول من مجموعة ووضع

والسودان يا ولي   .وإيران

زت وأج ستان أفغا النظامفبدأت مع لة طو رحلة دأت و العراق ع الكرة أعادت ثم ا عل

أراضيھ واحتالل العراق ع ا وعدوا ا وم لتدب املختلفة ا وتدرج امات لتبادل . العرا

قرار استصدار وراء الس ا وحلفا كية مر املتحدة الواليات ا اتبع ال طوات ا أول انت و

ع أنسمح دونما الدولية ش التفت فرق أمام أبوابھ بفتح العراق لزم و للعراق ن الدولي ن ش املف ودة

القرار استصدار إ ا دعا مما شروط أو قيود أية ا عمل ع وقد2002نوفم14418تفرض ،

عدوا بادرة عد القرار ذا بأن العرا النظام إلحساس نظرا باإلجماع القرار ذا العراقصدر ع ن
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من يمثلھ ما رغم القرار ذا ل العراق أخضعت لذلك العراق، غزو ع عازمة املتحدة الواليات وأن

العالم ع كية مر والسيطرة يمنة ال   .)11(فرض

س رئ وكذلك اد أل محمد الدكتور ة الذر للطاقة الدولية الة الو س رئ إعالن ورغم

التقر  الدو ش التفت ق تالوتھفر وتحت من ملجلس وقدماه العراق ة أس عن رفعاه الذي ر

كية مر املتحدة الواليات أن إال الشامل، التدم ة أس من امل بال العراق خلو ع بجلستھ

غال ال زور قمة عقد إ وسعت باملرة من مجلس لت س16/3/2003تجا رئ ضمت وال

املتحدة لذلكالواليات ا، نار أشعلت ال رب ا شرارة بمثابة انت و وأسبانيا طانيا بر وزراء س ورئ

لة م ن حس صدام العراق س رئ بوش س الرئ ل أم القمة ذه العراق48فعقب من روج ل ساعة

ع صول ا إ كية مر املتحدة الواليات سعت ذلك و ا كر بھ لإلطاحة ا مس تدخال سيواجھ وإال

منتفو  مجلس من رب با واستأنفت25/3/2003ض الفجر قرابة استمرت مغلقة جلسة

املتحدة الواليات من املقدم القرار مشروع قبول عدم ب س بالفشل باءت ا ولك التا اليوم

من ا حلفا بمساعدة العراق ع رب ا كية مر املتحدة الواليات خاضت ذا ورغم كية، 16مر

عن املتحدة مم ز يفيد ذا و العرا النظام وإسقاط العراق باحتالل رب ا ذه ت وان دولة

شار ان إ أدى الذي مر ، الدو والقانون امليثاق لنصوص باملخالفة تتم حرب أو عدوان أي ة مواج

الشعوب مقدرات ع املتحدة الواليات وسيطرت الدولية   .)12(الفو

ذ عد الدوليةو املستجدات ساير ح املتحدة مم وإصالح بتعديل صوات عالت لك

ساؤل ال إ يدعونا ما و و ا، تواج ال حداث املتحدةو مم منظمة ستجيب أن يمكن ل

؟ الدولية   للمستجدات

الدولية -5 واملستجدات املتحدة   :مم

املتحدة مم يئة منظمة ع يالحظ الدوما من و السلم ديد وم مف ساع ا

من و السلم ديد ا شأ من ال لألعمال ا ووا محددا ف عر يضع لم املتحدة مم فميثاق

وفقا السلم ديد وم مف لتحديد وذلك ية الفق ادات ج من يخل لم مر ذا ان فإن الدو

املادة ام ال39ألح استقر حيث امليثاق ديدمن ال ع ينطوي الدولة عن صادر عمل ل أن ع رأي

ديد يقوم الة ا ذه ففي أخرى، دولة ضد العنف صور إحدى استخدام أو التدخل أو رب با

يؤدي قد االت ا تلك وجود إ ذلك ومرجع املس للعنف الفع ستخدام ذلك بع ي لم ولو السلم

وقوعھ  شأن من حال خطر قيام مسإ صدام وقوع حالة السلم ديد تحقق و بالسلم خالل

خرى الدول مصا عرض الذي د ا إ والعنف بالقوة الصدام ذا سم ا م الدولة إقليم داخل

الدول  من ة كب مجموعة قبل من املحارب بوصف ن املتنازع ن الطرف ألحد اف ع عند أو طر . ل
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مجلس أن ا وا بدا منوقد و للسلم ديدا ل ش عمل ل ل جدا واسعا وما مف ب ي أصبح من

ساقا ا أك وم املف ذا و ن   .الدولي

رقم القرار من مجلس قرر فقد الصومال اير7943أما م1993ف أن

ولألم للسلم ديد ل ش الصومال اعات ال عن الناتجة سانية ناملأساة الدولي   .)13(ن

رقم قراره الدو من مجلس أو ية اللي الة ا مارس31الصادر748و

من1992 و السلم ع فاظ ل ا ضرور أمرا عد دو عمل أي قمع أن املجلس من إيمانا أنھ

ن   .)14(الدولي

ذا من مجلس توسع تم س من عشر ادي ا أحداث عقب ماوكذلك واعت وم املف

أن ع متفقون عضاء جميع بأن وقرر ابيا إر عمال تم س من عشر ادي ا ا أمر لھ عرضت

الدمار ة ألس الدول عض حيازة أن املجلس اعت أيضا ا عل القضاء يجب دولية مة جر اب ر

من عمال املجاورة الدول مع ا وسياس ا أنظم من يخ مما للسلمالشامل ديدا ل ش ال عمال

قرار إصداره بدليل ن الدولي من أمام1441و ة ر وا ة النوو ا شأ وم ا حدود يفتح العراق بإلزام

العراق ع العدوان عليھ ترتب الذي مر و و الشامل، الدمار ة أس عن الدو ش التفت ق فر

ا امل ب العراق أرا واحتالل ستان   .)15(وأفغا

ادة ز من و السلم ديد وم مف من مجلس توسيع ع املنطقية يجة والن

من مجلس يد إطالق و واحدا دفا إال ا ورا من س ل يجة ن و التدخل ع من مجلس قدرة

أثار  ولذلك شاء، كيفية أي و شاء وقت أي ى الك الدول من وتوجيھ بمعاونة تدخالتالتدخل ت

أمام الباب فتح عد ومن ، ايي و رسك وال والبوسنة والصومال يا ولي العراق شمال املجلس

امل واحتالل فيھ كم ا نظام وإسقاط العراقية الشؤون للتدخل ا وحلفا املتحدة الواليات

وع الدولية املنظمة ة حر مدى حول ساؤالت ال من العديد طرح ما ذا مجلسأراضيھ خص

ن الدولي من و السلم حفظ شعار تحت الدول شؤون التدخل   .من

تدخل للدول الداخلية الشؤون كذلك ى الك القوى للتدخل الية ا النماذج من

شعبھ يقتل ف ما الذي النظام ة دكتاتور من اللي الشعب إغاثة عة بذر يا لي الناتو حلف قوات

أمليخ قرار ضمن لف ا تدخل جاء فلقد الثورة ع)16(1973و1970مد السا الفصل إ نادا اس

والقوى السلطة للبقاء س الذي اللي النظام ن ب املتبادل التحدي وأمام م امليثاق من

ية ال و اللي الشعب ظل ا إل النفط تدفق لضمان الوسائل ل ب س ال ية واملعرضالغر

العديد رأينا ولقد ة العسكر العمليات اثر أو ذاتھ اللي النظام طرف من سواء سانية إ ومآس لنكبات

ايا ال من العشرات مقتل إ أدت يا بلي مدنية ملواقع صابات   .من
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منم  فالقرار      محدودة مجموعة فيھ تتحكم والذي من مجلس قبل من صدر

با تحظى النقضالدول حق و الدائمة ة عوامل" الفيتو"لعضو فرضتھ يا لي فالتدخل التا و

انيات لإلم و يا للي اتي س املوقع إ النظر و انھ غ الدو للمجتمع أخالقية ومسؤولية سانية إ

عو  ع ينطوي ا عل ان ال الصورة و التدخل التحمس أن يبدوا ا تزخر ال املالنفطية

اللي الشعب حماية ا م أك يھ   .مص

منع القوة الفيتو النقض ق املالكة ى الك للدول ان ف السوري الشأن عن أما

ضد النظام قبل من وعنف قتل أعمال من الدولة اتھ ده ش ما بالرغم ا فسور عسكري تدخل أي

حمام لوقف التحرك ستطع لم من مجلس أن إال حيثشعبھ ، الصي الرو الفيتو ب س الدم

عمق ن الص غمست ا كما ا سور ار ا التدخل عن مم ال يط لتث ية حر سفنا روسيا أرسلت

سياسة عودة إ ش ما و و والغرب إيران ن ب ة ار ا ة العظ"املواج الشرق" القوى إ

سارع م ل ش من. وسط روسيا بت ا أن الوالياتعد تواجھ لم الباردة رب ا ختام املنطقة

حداث ات مجر ع التأث محاوالت ن خارجي ن منافس بضعة سوى يون الغر ا وحلفاؤ   .املتحدة

  :خاتمة

من العديد فيھ تتحكم من ومجلس املتحدة مم يئة إن القول يمكننا بحثنا اية

ا الدول ا تمارس ال السلمالضغوطات حفظ مبدأ ضمن ي تأ وال ا داف وأ ا ع مشار ر لتمر ى لك

ا ل دائمة أسواق ا تجعل وان الشعوب تلك ات خ استغالل فية ا ا داف أ لكن ن الدولي من و

ة س ا وأول ا منتوج مختلف معلبيع املتحدة مم ع بقاء يمكن ل دائما املطروح والسؤال

م د مز رإدخال التطو ل و ؟ الية ا للظروف استجابة أك ا وجعل ا عل والتعديالت التطورات ن

عن عبارة املنظمة تكون أن يمكن ل و ؟ عامة بصفة الدول سيادة ع يمنة ال ا ل يفتح سوف

العديد ع قامت الدولية الساحة ع فاعلة دولية كمنظمة ا عل بقاء يمكن أم عاملية حكومة

املب نودمن و ام أح ع التعديالت إدخال مع الدولية بية لل وحماية وديمقراطية عدالة ك ادئ

؟ ا اميثاق م وأ توصيات مجموعة سئلة اتھ   :إجابة

الدو: أوال من و السلم حفظ   :مجال

ال حق استخدام من د ا خالل من املجال ذا من مجلس دور تفعيل من فيتوالبد

تؤثر أن ا شأ من معينة طبيعة ذات زمات ة مواج ق ا ذا استخدام ترشيد قل ع أو

وعدم من مجلس الدائمة ة العضو التوسع عن فضال ن الدولي من و السلم حفظ مسألة

ال ى الك الدول من العديد ناك ألن فقط ى الك مس ا الدول مجموعة ع ا قوىقصر ل ش

من و السلم حفظ مجال وظا م دورا وتلعب الدو املستوى ع وأملانيافاعلة واليابان ند ال
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املجموع يصبح ي ل ن الدائم غ املجلس أعضاء عدد ادة وز ، ي العر للعالم كممثلة ومصر ل از وال

  .)17(عضواً 30

ف املتحدة، مم يئة ل من مجلس الدولية،إخضاع املنظمة ذه ساس

ال القانون، قوة ا لقرارا ون ت أن ب مجلس و أخذ وقد تنفذ، ال ولكن القرارات تصدر اليوم كما

الصالحيات ل يئة ال عن ثق املن مم.من يئة أمام مسئوال من مجلس ون ي ساس ذا وع

أن ب و ، ا قرارا نفذ و ، واليُ املتحدة ، املتحدة مم يئة قبل من من مجلس أعضاء تخب

اضر ا الوقت ن دائم أعضاء ى الك الدول ون ت أن  .بأس

جتماعية:ثانيا و قتصادية املجاالت املتحدة مم نظام   :تحديث

بال رتباط و الصلة وثيقة عت والسالم من قضايا أن الثابت من ان تنميةملا

ال والسالم من قضايا أن ا مؤدا يجة ن ذه ع تب و والشعوب لألمم جتماعية و قتصادية

املسار أن ذلك جتماعية، و قتصادية القضايا ا وم خرى القضايا با عن بمعزل ون ت أن يمكن

لألمم العام ن م دعا ما و و الدو املستوى ع القضايا ل ل ضرورةواحد إ لتجاء إ املتحدة

جتما و قتصادي ن املجال ا أدا بمستوى رتقاء خالل من املتحدة مم ر   .تطو

ا نوع من الوحيدة تكن لم الذكر سالفة العام ن م خطة أن بالذكر دير ا ومن

أداء  ر لتطو حات واملق ار ف من العديد ناك طرحت قتصاديبل ن املجال املتحدة مم

ا م أل عرض جتما   :و

املساعدات-أ  إلدارة املتحدة مم إطار امل مت دو نظام إيجاد التفك ضرورة

الدول وخاصة عموما الدول جتماعية و قتصادية التنمية مشروعات يدعم الصلة ذات الدولية

ا يق ح مق ذا و تطبيقھالنامية سم و ا، نفس الدولية يئة ال داخل املؤسس زدواج ع ئيا

املوضوع ذا الصلة ذات زة ج و املؤسسات افة فيھ م س دو حوار إجراء خالل من ان بم سر بال

املجال ذا ضھ ع ال العقبات ات ملواج الدو للمجتمع املناسب الدعم تقديم دف وذلك

د ضرورة الدوركذلك من أك بصدور لالضطالع املتحدة باألمم الصلة ذات املتخصصة املنظمات فع

العاملة املختلفة املتحدة مم زة أج ن ب العمل وتقسيم لتخصصھ بقبولھ صيغة إ والتوصل ا ا

الدولية التنمية   .مجال

لإلشراف-ب  املتخصص ا اال وو الدولية للمنظمة شرا الدور افةدعم ع والرقابة

عا دو از ج شاء إ يجب ذلك ولتحقيق ، جتما و قتصادي الدو بالتطور املتعلقة املشكالت

لدعم املتحدة مم إطار املبذولة الدولية ود ا افة توجيھ مة م بھ تناط والكفاءة املستوى

العالم دول مختلف قتصادية   .التنمية
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خاللضرورة -ج  من الدولية للمنظمات داري از ا داخل شري ال بالعنصر تمام

داري داء بمستوى لالرتقاء املساعد العام ن م دور وتفعيل العامة مانة موظفي اختيار الدقة

مال إ عدم مع لالختيار ة وا وأسس معاي وضع ع عتمد أمر و و للمنظمة داري از ا داخل

والتخصص ة ا اب   .أ

االت-د  ا وكذلك الطوارئ حاالت ة بمواج يتعلق فيما الدولية املنظمة أداء ز عز

من الكث تقديم ع قادر و ما الدولية، املنظمة داخل زة ج من ناك ف العادلة غ سانية

إلغ املتحدة مم كمفوضية سانية و الطارئة الظروف عندمااملساعدات خاصة ن الالجئ اثة

ود ج من صوص ا ذا تفيد أن الدولية وللمنظمة املالئمة املوضوعية الظروف ا ل تتوافر

التطوعية امات س يع عن فضال ا مع املستمرة عة املتا خالل من ومية ا غ املنظمات

للمنظمة لية التمو وانب ا القصور أوجھ عض   .لتغطية

إذا سانإننا حقوق م ح و القانون سوده عاملاً ، حقاً جديداً عاملاً نحقق أن نا ش

املحبة سوده عاملاً ، عضاً ا عض الشعوب فيھ م تح عاملاً ، مة الكر رة ا ياة ا وحقھ تھ وحر

شر  ال لسائر الرخاء بھ عم عاملاً ، س وا والقومية الدين عن النظر بصرف شر ال ب ن عاملاًب ، ة

ل ب والصراعات روب ا فيھ و أتنعدم ا ال ميثاقأش ة ذر ا النظر أعادة يتطلب ذلك فإن ا لوا

ذا وعصرنا يتالءم بما الدو القانون وكذلك ، املتحدة   .مم

وال الاستقرار بمرحلة يمر اليوم الدو عذفالنظام الصراعات بوضوح يتج ي

الدو  مرحلةاملستوي من ا وإخراج املتحدة مم منظمة دور تفعيل ستوجب مما ذا و قلي

الصراعات ده أن دلك العال السلم تحقيق من الدو املجتمع يتمكن ح ا أدوار وإعادة حتضار

ع ال املنظمة ده ع الدول ن ب ك مش عاون ناك ان إذا إال ا ف سم ا يتم أن يمكن عنال

الدو املجتمع جعل مما دا و زمات و روب ا من يخلوا عالم صناعة ا ورغبا الدول ات توج

الدولية التحديات مستوي ون ت ح املتحدة مم إصالح بضرورة   .ينادي
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