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 ومسارات مرتبكة طموحة بداياتمجلس األمن الدولي.. 

 

 مقدمة:

وجزء رئيسي  مجلس األمن الدولي، أحد أهم األجهزة والمؤسسات التي تتبع األمم المتحدة، يُعتبر

لمية اسة العاالسي من ترتيبات النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي ال تزال حركة

 دة.البار األطر المؤسسية وخرائط توزيع القوى التي نجمت عنها، حتى بعد انتهاء الحربتدور في فلك 

عد تفكك يولة بسبنية القوى الدولية، ودخول النظام العالمي في مرحلة فبرغم التبدُّل الذي طرأ على 

ن مرحلة عوثة راالتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية؛ إال أن البنية المؤسسية وغالبية خريطة القوى المو

 ما بعد الحرب العالمية الثانية، ظلَّت قائمة.

التها ووكا وال يُعدُّ مجلس األمن الدولي بدعًا من ذلك؛ حيث ال تزال األمم المتحدة بمؤسساتها

ؤسسة ن، ومالمتخصصة، ومنظومة "بريتون وودز" االقتصادية التي تشمل صندوق النقد والبنك الدوليَّي  

لت في التسعينيات الماضية إلى "منظمة الالتمويل الدولية، و ة"؛ العالمي تجارةاتفاقية "الجات" التي تحوَّ

 ال تزال هي أصل المظلة المؤسسة للنظام العالمي.

وفق  وفق منطق تأسيسه وليس –باعتبار أنه ولكن مجلس األمن كمؤسسة دولية، له أهمية خاصة 

 صة به فيود الخالة باستخدام القوة المسلحة بموجب البنهو الهيئة الدولية الُمخوَّ  –األمر الواقع بدقة 

لسابقة لدولية الم تكن ألية هيئة تابعة للمظلة المؤسسية اوهي مهمة  –الميثاق التأسيسي لألمم المتحدة 

 .على األمم المتحدة، وهي عصبة األمم، وكذلك ليست ألية هيئة دولية أخرى في عصرنا الراهن

ية الدولن الدولي في ذلك، عن صالحية األحالف العسكرية اإلقليمية ووتختلف صالحية مجلس األم

ض  بعخدام القوة في حل   التي تأخذ شكالً مؤسسيًّا، مثل "حلف شمال األطلنطي" )الناتو(، في است

تفويض ولي بالنزاعات؛ حيث إن المجلس هو الهيئة الدولية الوحيدة التي لها شرعية بموجب القانون الد

ن منها ذلك  يمكالتحالفات والمنظمات األخرى، وة في حل النزاعات اإلقليمية والدولية، فيها الاستخدام الق

 .دون إذٍن من مجلس األمن الدولي إال فيما يتعلق بحاالت رد عدوان مباشر

وتشمل صالحيات مجلس األمن الدولي في هذا المجال، لتشمل الصراعات األهلية، واألزمات 

ل، والسيما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ضمن عملية توسيع شاملة، طموحة، الداخلية في بعض الدو

تخت مسميات عديدة، مثل األمم المتحدة من صالحياتها لتشمل حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
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ن الحفاظ على حقوق اإلنسان، والتصدي النتهاكات قواعد الحكم الرشيد، مثل احترام القانون، وسيادته، م

 جانب بعض األنظمة االستبدادية.

ج لذي خرالغرب ا –ولكن هذا األمر، نظرت له بعض القوى الدولية على أنه ذريعة أو أداة غربية 

ًرا من الحرب الباردة  بي، وذ الغرللتدخل في الشؤون الداخلية للقوى التي تمثل تهديًدا للنف –منتص 

 م روسيا بعد عودتها للنهوض مجدًدا.واألنجلوساكسوني على وجه الخصوص، مثل الصين، ث

سة ه كمؤسسبيل أداء دورهناك الكثير من األمور اإلشكالية التي تعترض مجلس األمن الدولي في و

 ام.فوق دولية، تمثل "شرطي العالم" كما كان مقدًَّرا له، وكذلك مصداقية هذا التدخل بشكل ع

عطله عن ي قد برى على قرار المجلس، بما أوالً ومن بين أهم هذه األمور اإلشكالية، هيمنة القوى الك

 توصيف –أداء دوره بموجب تمتع الخمس دول دائمة العضوية فيه بحق نقض القرارات الموضوعية 

ة، ألهميقانوني للقرارات التي يتم طرحها للنقاش والتوصيف في المجلس في األزمات والقضايا ذات ا

ثير من كحازة في بـ"الفيتو"، وثانيًا، بما يجعله أداة تدخل منأو ما يُعَرف  –وتمس مصالح القوى الكبرى 

حة ق مصلاألحيان، بحيث يكون االهتمام/ التجاهل ألزمات بعينها وفق إرادة القوى العظمى، وليس وف

 اإلنسانية وما تمليه اعتبارات حماية األمن والسلم الدوليَّي ن.

ألمم ايثاق خدام بعض القوى للبند السابع من مويبدو هذا واضًحا للغاية في حاالت تسبب فيها است

زمة أالجة المتحدة الذي يجيز من خالل تفويض مجلس األمن الدولي لدول المجلس باستخدام القوة في مع

الشرق  ين فيسياسية ما، أو صراع مسلَّح ما، في تحقيق مصالح تخصها، في تهديد األمن والسلم اإلقليمي

النتفاضة م، خالل أحداث ا2011العسكري في األزمة الليبية، في العام األوسط، كما في حالة التدخل 

ر القذافي.  الشعبية التي خرجت مطال بةً بتنحي العقيد الليبي، معمَّ

م، لكي يصدر 2011إحدى جلسات مجلس األمن، في مارس فلقد قاد غياب المندوب الروسي في 

دول، مع امتناع الصين عن التصويت،  10يدته (، أ1973) رقمالتحالف الغربي في المجلس قراًرا حمل 

 لحماية إجراءات من يلزم ما اتخاذ" األعضاء الدول لوخوَّ  ليبيا، فوق جوي حظر منطقة بفرضقضى 

 األرض على المباشر األجنبي العسكري التدخل استثناء مع، الهجمات لخطر المعرضين المدنيين

 .(1)"الليبية

لليبية، وتحول ليبيا إلى ساحة للصراعات اإلقليمية، وأخذت األزمة وكانت نتيجة ذلك، تفكك الدولة ا

وجًها مسلًَّحا، حتى بين شركاء الثورة الليبية، التي تحولت إلى كابوس لإلرهاب والهجرة غير المشروعة، 

                                                             

 :طالع للمزيد م،2011 نوفمبر 26 ،"بالعربية إن. إن. سي" ،ليبيا في العسكري بالتدخل التفويض ينهي الدولي األمن مجلس(. 1)

http://archive.arabic.cnn.com/2011/libya.2011/10/27/unsc.libya_resolution/index.html 
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دفعت الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما، إلى االعتراف بخطيئة التدخل العسكري في ليبيا، من دون 

سياسية، ومن دون جمع السالح الذي تم منحه للميليشيات التي حاربت القذافي على األرض، بتمويل  خطة

 .(2)وإسناد لوجستي كامل من قطر وتركيا والسعودية، وأطراٍف إقليمية أخرى

 أهمية الدراسة: -

ط، أهمية الدراسة من وجود تطورات على أكبر قدر من األهمية في منطقة الشرق األوستأتي 

َف بثورات الربيع العربي، والتي قادت إلى أكبر موجاٍت للعنف  ك اب، وكذلاإلرهواستجابة لتفاعالت ما عُر 

لكثيرين اجعل  النزوح واللجوء، هددت األمن والسلم اإلقليميَّي ن، وعلى المستوى العالمي بالكامل، مما

 .موضع مجلس األمن الدولي من هذا الذي يجرييتساءلون عن 

ما  ذلك إلى بحث بعض األطراف، وخصوًصا من مؤسسات المجتمع المدني العالمية أوولقد قاد 

نظمة م" التي تتحمل أعباء كبيرة على األرض في مناطق النزاعات والحروب، مثل SNGOيُعَرف بالـ"

ا داخل األمم المتحدة  –الصليب األحمر الدولي  ور دة لتفعيل عن أكثر من وسيل –بعضها حاز وضعًا خاصًّ

ث يعمل ت بحيمجلس األمن الدولي في النزاعات واألزمات اإلقليمية والدولية، لجهة تأسيس آلية أو آليا

 بعيًدا عن إرادة القوى العظمى.

ر مم تأسيس األ عندة ومن بين اآلليات التي تم اقتراحها في هذا المجال، ويتم تداولها منذ فترات ُمبك  

الهيئات ويل يُعَرف بلجنة األركان العسكرية ضمن الوكاالت م، عندما تم تشك1945المتحدة في العام 

باشرة، متحدة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، مسألة تأسيس قوات مسلحة تتبع األمين العام لألمم الم

 من القوات المسلحة للدول األعضاء في المنظمة الدولية.وتكون من اختيار اللجنة 

تي هي دول الأبًدا بسبب ظروف الحرب الباردة، والصراعات بين الولكن هذه اآللية لم يتم تفعيلها 

أن  ، وهيفي األصل وحدها قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لهذه اآللية، وبسبب قضية مهمة تبقى

ها، ألعضاء فيتبقى رهينةً إلرادة ومصالح الدول ا –أيًّا كان مجالها اإلقليمي أو الدولي  –المنظمات 

 ول التي تملك القوة والنفوذ، وتقوم بتقديم التمويل األكبر لهذه المنظمات.والسيما الد

                                                             

 :طالع للمزيد م،2016 نوفمبر 4 ،"24 فرانس" ،ارتكبته خطأ أسوأ كان القذافي سقوط بعد ليبيا في خطة وضع عدم: أوباما (.2)

-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-https://www.france24.com/ar/20160411

-D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%

-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A%

-%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AAD8%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1% 
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https://www.france24.com/ar/20160411-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.france24.com/ar/20160411-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.france24.com/ar/20160411-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.france24.com/ar/20160411-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.france24.com/ar/20160411-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://www.france24.com/ar/20160411-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81
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رها في ا ونشإال أنه كانت هناك بدائل في هذا الصدد، مثل آلية قوات حفظ السالم التي يتم تشكيله

الق بعض مناطق النزاعات، من أجل منع حدوث اشتباكات بين القوى المتصارعة، أو مراقبة وقف إط

 .، أو اإلشراف على االنتخاباتها، أو حماية المدنيينالنار بين

ارات العتباولكن حتى هذه اآللية، ليست ناجحة بالقدر الكافي؛ حيث إنها تخضع بدورها للعديد من 

ذا راف هالسياسية، مثل أن تكون بعض القوات من دولة تتبنى موقفًا معاديًا أو داعًما لطرف من أط

 ان في، أو قد تقوم هي نفسها بانتهاك حقوق اإلنسوب الفساد عملهاالنزاع، فتعمل لصالحه، أو يش

 .المناطق التي تعمل فيها

 األمن؛ لمجلس فاعلة عسكرية أداة إلى السالم حفظ قوات تحويل تعيق قانونية نقطة هناك أن كما

 ميةلالعا القوى بعض تعنت وبسبب عليه، المتعارف بالمفهوم القوة استخدام حقها من ليس إنه حيث

 .الكافي التسليح إلى تفتقر القوات هذه فإن العظمى؛

فعلى سبيل المثال؛ فإن الواليات المتحدة رسميًّا ترفض المشاركة بأية قوات لحفظ السالم تحت 

إشراف األمم المتحدة، وإن شاركت؛ فتكون ذات قيادة مستقلة، وتعمل بالتنسيق مع القوات التابعة لألمم 

 .(3)أو ذاكالمتحدة في هذا البلد 

هذه وهناك نماذج مهمة لقوات حفظ سالم دولية تسببت في مشكالت خطيرة في مناطق تواجدها ل

وسنة، ب الباألسباب أو غيرها، مثلما تسبب إهمال القوة الهولندية خالل أزمة حصار سربرنيتشا، في حر

واجدة نت متسالم التي كافي مقتل أكثر من ثمانية آالف مسلم، كما ثبت ارتكاب بعض عناصر قوات حفظ ال

 في رواندا وجنوب السودان وأوغندا، لجرائم اغتصاب.

                                                             

 :المثال سبيل على طالع (.3)

 أفريقيا، في قتصاديةاال للتنمية العربي البنك ،اندارو في اإلبادة تجاه المتعمد المتحدة الواليات إحجام عن تكشف امريكية وثائق

 :للمزيد

-http://www.panapress.com/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82

-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9D8%A7%D9%85%%

-%D8%A5%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85-D8%B9%D9%86%

-D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%

-8%AD%D8%AF%D8%A9D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D%

-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%

-%D9%81%D9%8A-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9%

index.html-lang4-18-302797-13--D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7% 
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ن ى رهيوحتى القرارات التي تصدر عن مجلس األمن في بعض القضايا واألزمات، فإن تنفيذها يبق

و صة، أأمور كثيرة، منها مساومات القوى الكبرى مع أطراف النزاع هنا أو هناك، لتحقيق مصالح خا

 المتنف  ذة في هذه النزاعات. مواقف القوى

ما امل؛ عندبالك وتُعتَبر الحالة اليمنية، والقضية الفلسطينية، نموذجان شديدا األهمية لهذه الحالة

يات ت السياسية، أو اآللنتكلم عن مجلس األمن ودوره في فض المنازعات الدولية، سواء باآلليا

شديد  قرار المجلس، أو الفاعلة على األرض، العسكرية؛ حيث يبدو دور القوى الكبرى المتحكمة في

 الفاعلية في تقييد يد المجلس في التعامل مع كال الموضوَعي ن.

 المجال الموضوعي والزمني للدراسة: -

 ليَّي ن،ن الدودور مجلس األمن الدولي في مجال حماية السلم واألمولقد سعت هذه الدراسة إلى تناول 

 تي تعترضية اللوسائل العسكرية، والعقبات السياسية والقانونية واإلجرائسواء باألدوات السياسية، أو ا

لقوى الكبرى والسيما فيما يتعلق بدور ام، 1945في العام  منذ تأسيسهدور مجلس األمن في هذا المجال، 

 في تعطيل المجلس كأهم آلية لفض المنازعات اإلقليمية والدولية.

قليمية الة إحوعي الرئيسي للدراسة، استند الباحث إلى دراسة وألجل المزيد من الفهم للمجال الموض

ا رة قريبة لفهم القارئ والمتاب ع، وهي األزمة اليمنية التي تُعتبر نموذًجا مهمًّ ة كفاعل ور الدولدعلى  معاص 

 ومنها األمم رئيسي في حركة السياسة العالمية، في تعطيل المظالت المؤسسية اإلقليمية والدولية كافة،

 المتحدة، ومجلس األمن الدولي.

انت ية، كوهي نقطة مهمة، نقطة أن الدولة ال تزال هي الفاعل الرئيسي في حركة السياسة العالم

 وضوعيمحَل تناُول بشيء من التوسُّع في الدراسة، على أهميتها في توضيح بعض جوانب المجال الم

 الرئيسي للورقة.

لخاصة امنية ة، انطلق الباحث في هذا الصدد من النقطة الزوفيما يخص المجال الزمني لدراسة الحال

ادًرا في م، الذي كان قراًرا ن2011أكتوبر  21( لمجلس األمن، والصادر في 2014بصدور القرار رقم )

ذات  يلية،تاريخ مجلس األمن وسلوكه تجاه األزمات اإلقليمية والدولية المختلفة؛ حيث تضمن خطة تفص

التي  شعبيةة، من أجل معالجة األزمة في اليمن، والتي اندلعت بعد االنتفاضة الإجرائيجداول زمنية و

 أطاحت بالرئيس الراحل، علي عبد هللا صالح، في فبراير من ذلك العام.

 :وخالصة نتائجها مستهدفات الدراسة -

http://samstudies.com/
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األمن  سمجل استهدفت هذه الدراسة بجانب محاولة فهم األطر القانونية واإلجرائية التي تحكم أداء

 لدوليةبيئة ا، بما يتضمنه ذلك من فهم للاألبعاد السياسية التي يتحرك المجلس من خاللهاالدولي؛ فهم 

 التي ولد وتطور فيها مجلس األمن الدولي، ويمارس فيها صالحياته.

زمات األ ئةة فرعية، وهي بيئبيوضمن دراسة الحالة؛ فإن الباحث ركز في نقطة دراسة البيئة، على 

 .قليمية في الشرق األوسطاإل

قدرة  قانونية وإجرائية شديدة األهمية أدت إلى عدمعوائق ولقد خلصت الدراسة إلى أن هناك 

َس ألجلها، وهي معالجة األزمات والنزاعات الدولي اء بعد ة، سوالمجلس على النهوض بالمهام التي أُس  

 حصولها، أو الحيلولة دون حصولها.

حالة، ى هذه الادا إلصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن هناك عاملَي ن أساسيَّي ن قتووفي هذا اإلطار، فقد 

 ينها علىوى بعالعامل األول، وجود عيوب في البنية القانونية التي تحكم عمل المجلس، وقاد إلى هيمنة ق

و هي، انقراره في القضايا واألزمات المهمة، وتكييف نتائج عمل المجلس وفق مصالحها، والعامل الث

ال  ، بماطبيعة خريطة القوى اإلقليمية والعالمية، وهيمنة قوى بعينها على مناطق ومساحات األزمات

 تة.البح يسمح لألمم المتحدة بشكل عام حتى، من أن تقوم بأدوارها، بما في ذلك األدوار اإلنسانية

 مناهج البحث: -

لى عحثي، بي والزمني، أكثر من منهجٍ استخدمت الورقة لدراسة هذه القضية في مجالَي ها الموضوع

مول رأسها المنهج الرصدي؛ الذي يرى الواقع من خالل منهجية رصدية لألحداث، تعتمد مبدأي الش

 حث.والموضوعية، من دون أية انتقائية في االختيار، أو وجود تحيُّزاٍت مسبقة تؤثر على البا

ا ى عواملهرة إلتحليلي الذي يقوم بتفكيك الظاهكذلك استند الباحث في إعداد الدراسة، على المنهج ال

ر الحالة التي تعمل الدراسة عليه  ا.األساسية، بأسبابها، وارتباطاتها مع ظواهر أخرى تفس  

ي ن إلتمام مشتمالت الدراسة ومستهدفاته هج ول المنا، األكما اعتمد الباحث على منهَجي ن آخرين مهمَّ

ا في رت بهقضية محل البحث، من خالل تاريخها، والتطورات التي مالتاريخي، الذي يدرس الظاهرة أو ال

 إطار المجال الزمني الذي تم اختياره للدراسة.

د الباحث إلى التأكيد على الن  لتي توصلاتائج أما المنهج الثاني، فهو منهج دراسة الحالة؛ حيث َعم 

نموذج  خالل ومعيقات هذا الدور، من إليها في صدد دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليَّي ن،

 حالة من المنطقة العربية، المتعلق بالحالة اليمنية.

 منهجية الدراسة: -

http://samstudies.com/
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 في المباحث التالية:هذه المفردات ت الدراسة تناول

 وضوعي،تضمنت التعريف بالقضية محل البحث، وأهميتها، ومجالها الزمني والم مقدمة منهجية: -

 .تخدمةنتائج التي تم التوصل إليها الباحث في شأنها، ومناهج البحث المسومستهدفات الدراسة وال

 .وليالبيئة القانونية والسياسية التي يتحرك في إطارها مجلس األمن الد المبحث األول: -

 :التالي النحو على مطلبَي ن في وجاء

 .المتحدة األمم منظومة ضمن األمن مجلس :األول المطلب -

 .األمن مجلس فيها يتحرك التي السياسية البيئة :الثاني المطلب -

 .رنةمقا قراءة.. والدولية اإلقليمية القوى خريطة وتأثيرات األمن مجلس المبحث الثاني: -

 :التالي النحو على مطلبَي ن في وجاء

 .مجلسال على الكبرى الدول وإرادات الدولية السياسة البيئة تأثيرات :األول المطلب -

 .الحالة دراسة.. اليمنية واألزمة األمن مجلس :نيالثا المطلب -

 نتائج وخالصات.. نحو مجلس أمن أكثر فاعلية. :خاتمة -

*.*.*.*.*.* 

http://samstudies.com/
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 األمن مجلس إطارها في يتحرك التي والسياسية القانونية البيئة: األول المبحث

 ..؛؛الدولي

 

تحكم  ية التيوالقواعد القانونهذا المبحث قراءة في مالبسات تأسيس مجلس األمن الدولي،  يتناول

جلس معضويته وعمليات اتخاذ القرارات فيه، وكذلك نمط العضوية وطبيعة االختصاصات التي يمارس 

 األمن الدولي مهامه ألجلها.

ا ن، وأثرهاألم كما يتناول هذا المبحث اإلطار السياسي والبيئة الدولية التي يتحرك في إطارها مجلس

 بالمهام التي حددها له ميثاق األمم المتحدة. على قدرته على القيام

*.*.* 

 منظومة األمم المتحدة: ضمن األمن مجلس: المطلب األول

للمنظمة الدولية،  المتحدة األمم ميثاق أهاأنشهو أحد ستة أجهزة رئيسية  (4)مجلس األمن الدولي

، والمجلس االقتصادي الدولية العدل ومحكمة العامة، واألمانة الوصاية، ومجلس العامة، الجمعية بجانب

 واالجتماعي لألمم المتحدة.

ت وتختلف هذه األجهزة عن نوعية أخرى من الهيئات التابعة لألمم المتحدة، وهي الوكاال

قافة والث المتخصصة، مثل صندوق األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة األمم المتحدة للعلوم

صة "، وغيرها من منظمات لها نوعية متخصWHOلصحة العالمية "والتربية "اليونيسكو"، ومنظمة ا

 من األنشطة تقوم بها.

ى  مجلس"بـ اختصاًرا ويُعَرف ،"المتحدة لألمم التابع األمن مجلس: "للمجلس الرسمي والمسمَّ

ى بينما ،"األمن ى هو ،"الدولي األمن مجلس" ُمسمَّ  .له اإلعالمي المسمَّ

                                                             

 :طالع للمزيد لمتحدة،ا لألمم العربي الموقع على األمن مجلس صفحة (.4)

 :التعريف -

http://www.un.org/ar/sc/about/ 

 :األخبار -

http://www.un.org/ar/sc/ 

http://samstudies.com/
http://www.un.org/ar/sc/about/
http://www.un.org/ar/sc/
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 التحادا: وهم ،(الفيتو) النقض حق لهم دائمين، أعضاء خمسة نهمم عضًوا، 15 من المجلس يتكون

 ،(م1992 عام األخير هذا تفكك بعد السابق السوفييتي لالتحاد الدائم المقعد ورث الذي) الروسي

 ،(م1971 عام أكتوبر في" تايوان" الوطنية الصين مقعد ورثت التي) الشعبية الصين وجمهورية

 هي كذلك لثانية،ا العالمية الحرب في المنتصرة الدول وهم المتحدة، والواليات المتحدة، والمملكة وفرنسا،

 .العالم مستوى على العسكري المجال في إنفاقًا األكثر الدول

 عشرة إلى معدده يزيد أن قبل أعضاء، وستة عددهم البداية في كان فقد الدائمين، غير األعضاء أما

 .المتحدة األمم ميثاق على العام لكذ في تم تعديل بموجب م،1965 العام في

 تبديل يتمو سنتان، منها كل مدة لفترات المجلس في الدائمين غير األعضاء العامة الجمعية وتنتخب

 على األمن مجلس في الدائمين الخمس األعضاء موافقة من البد ولكن عام، كل في أعضاء خمسة

 .المتحدة لألمم العامة ةالجمعي ق بَل من تقديمها يتم التي الجديدة العضويات

 ممثالً  ناكه يكون أن ينبغي المثال؛ سبيل وعلى إنه، حيث الدائمة؛ غير للدول إقليمي توزيع وهناك

 .وهكذا ة،الالتيني أمريكا وعن األفريقية، المجموعة عن وكذلك األمن، مجلس في العربية المجموعة عن

 ايناقشه التي للقضايا التصنيفات نم نوعان وهناك واحد، صوت المجلس أعضاء من عضو ولكل

 والقضايا ،15الـ األعضاء من األقل على تسعة بموافقة القرارات فيها وتُتخذ إجرائية، قضايا المجلس؛

 ةالخمس األعضاء كافة أصوات بينها من أصوات، تسعة تأييد فيها القرارات وتتطلب الموضوعية،

ى الدائمين،  (.الفيتو) النقض لحق آخر مسمى وهي ،"الكبرى الدول إجماع" بقاعدة القاعدة هذه وتُسمَّ

 لبيتط حيث موضوعي؛ أمر   ذاته، حد في هو موضوعية، أو إجرائية بين القضية ماهية وتحديد

 أربع مع العضوية، الدائمة الخمس الدول موافقة موضوعية، قضية بمثابة ما أمرٍ  اعتبار على التصويت

 اق األممألمور التي نصت البنود المتعلقة بمجلس األمن في ميث، بجانب بعض االدائمة غير الدول من

املة، وبة كالمتحدة على ضرورة موافقة الدول الخمس جميعًا عليها، مثل إقرار دخول دولة جديدة في عض

 واالعتراف بها كعضو كامل األهلية في األمم المتحدة.

زمة أو أإلى إصدار بيانات بشأن  قرار، باإلضافة 2500م، تبنى المجلس 2018وحتى نهاية العام 

 اع.النز نزاع ما، يكون فيه في الغالب تصورات المجموعة الدولية حول كيفية معالجة هذه األزمة أو

 لترتيبل اوفقً ه في األعضاء الدولرئاسة المجلس بروتوكولية؛ حيث يتم تداولها شهريًّا بين و

 .باللغة اإلنجليزية ألسمائها األبجدي
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 اقشاتمن في تشارك أن األمن، مجلس في عضًوا وليست المتحدة، األمم في عضو ولةلد يمكن ولكن

ة أو للضرر، عرضة مصالحها أن المجلس إذا التصويت، حق دون من ولكن المجلس،  يوجب ما ثمَّ

 .حضورها

 نزاع في رافًاأط كانوا إذا األعضاء، وغير المتحدة األمم أعضاء من كل   يُدعى أن يمكن عام، وبشكل

 .سالمجل يضعها ضوابط ووفق التصويت، حق بدون مناقشاته، في المشاركة إلى المجلس، على معروض

 تشيرتش" فيم، 1946من العام  ينايرالسابع عشر من  في األولى جلسته األمن مجلس عقدو

 في، مناأل لمجلس الدائمالمقر  أصبحبعد ذلك . لندنفي العاصمة البريطانية  وستمنستر،في  ،"هاوس

 .األمريكية نيويوركفي مدينة  المتحدة األمم مقر

، باأبا سأديولكن للمجلس سوابق عقد فيها جلساته في مدن غير نيويورك، مثل العاصمة اإلثيوبية 

 م.1990 عام، بسويسرا جنيف وفي بنما،في  سيتي، بنما وفيم، 1972 عام

 المتحدة مماأل مقر في اموجودً  يظل نأ يجبووفق القواعد اإلجرائية التي تحكم أداء المجلس؛ فإنه 

 يأ في االجتماع من المجلس يتمكن حتى األمن، مجلس أعضاء من عضو عن ممثل، األوقات جميع في

 .الحاجة استدعت كلما وقت

 ألمنوا السلم حفظالمجلس الرئيسية، في  مسؤوليةالمنظمة الدولية،  ميثاقحدد يبشكل عام، و

 .، وفق الميثاقللسلم تهديد ظهر كلما يجتمع أن وللمجلس، ني  الدوليَّ 

هداف أ أربعة تحقيقمن مجلس األمن،  المتحدة األمم تهدف ،المنظمة الدولية ميثاق على وبناء

 رئيسية، وهي:

 ني  الدوليَّ  واألمن السلم حفظ -

 .األمم بين الودية العالقاتتنمية  -

 .اإلنسان حقوق اماحتر تعزيز وعلى، الدولية كالتالمش حل على التعاون -

 دول المتعاهدة في األمم المتحدة.ال أعمال لتنسيق مرجعية كجهة العمل -

 راراتق قبول المتحدة األمم في األعضاء جميع، فإنه يجب على أيًضا في ميثاق األمم المتحدةو

م ، وهي خصيصة ينفرد بها مجلس األمن من دون باقي أجهزة ووكاالت األموتنفيذها األمن مجلس

 األعضاء، ولالد إلى التوصيات األخرى المتحدة األمم أجهزة تقدم وبينمالمتحدة المتخحصصة؛ حيث إنه، ا

 .الميثاق بموجب بتنفيذها األعضاء الدول تُلزم قرارات اتخاذ بسلطة األمن مجلس ينفرد
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طلب  وى أوكآليات مرعية لممارسة مجلس األمن الدولي لمهامه، ومنها تقديم بلد أو أكثر لشوهناك 

وة إلى تم الدعواألمن الدوليَّي ن؛ حيث ت لسلما تهديدمناقشة قضية تتعلق باختصاص المجلس األصيل، وهو 

ي ن، أو طرفَ  جلسة لمناقشة القضية التي غالبًا ما تكون متعلقة بحدٍث صراعي، مثل اشتباكات مسلحة بين

 فوضى أهلية.

 :ي هذه الحاالتف ومن بين اإلجراءات التي قد يقوم بها المجلس

 وار.ة الحالدعوة إلى معالجة الموقف سلميًّا، ودعوة جميع أطراف األزمة أو الصراع إلى طاول -

 ينهي األزمة محل النقاش. التفاقعامة  مبادئ وضع -

خاص  ت، من خالل مبعوث دوليالحاال بعض في الوساطة وأ تحقيقبدء سلسلة من اإلجراءات لل -

 .بعثة إيفاد أو، باألزمة

 .لميةالس بالسبلأو األزمة  النزاع لتسوية مساعٍ  بذللألمم المتحدة  العام األمينتكليف  -

 دية، عندعتياأما في حالة النزاعات المسلَّحة؛ فإن المجلس قد يعقد جلسات طارئة بجانب جلساته اال

 اندالع أزمة ذات طابع عسكري، بما في ذلك التوترات األهلية.

ور  دارات مجلس قرارات بوقف إطالق النار، وفي حاالت كثيرة كان لهذه القروفي الغالب، يصدر ال

 في وقف األعمال العدائية بين األطراف المتنازعة.

حفظ وات لومن بين اآلليات التي يلجأ إليها المجلس في مثل هذه النوعية من النزاعات، إرسال ق

 هيئةوت المتحاربة القوات بين والفصل االضطرابات، مناطق في التوتر تخفيفالسالم للمساعدة في 

 .سلمية تسويات عن البحث ظلها في يجري أن يمكن التي الهدوء ظروف

 ءات، مثلإلجراكما يقوم المجلس بنفسه أو بإيعاز للجمعية العامة لألمم المتحدة، بسلسلة أخرى من ا

اوز و تتجأإطالق النار،  توقيع عقوبات اقتصادية على األطراف المعتدية، أو األطراف التي ترفض وقف

 أو وحظر تصدير األسلحة، ،التجاري الحظرقرارات مجلس األمن الدولي، ومن صور هذه العقوبات، 

 .بموجب تدابير الفصل السابع الشهير من ميثاق األمم المتحدة جماعي عسكري إجراء اتخاذ

التزام  ذ مدى، مراقبة تنفيومن بين اإلجراءات التي تكون مطلوبة من األمين العام لألمم المتاحدة

 الدولة عتمت قيتعل ،لألمم المتحدة العامة لجمعيةالدول األعضاء بهذه العقوبات، كذلك يكون مطلوبًا من ا

 األمن. مجلسمن  توصية على بناء وامتيازاتها، العضوية بحقوقأو الدول الُمعَاقَبة 
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 العامة معيةللج يجوز الميثاق، لمبادئ ما عضو دولة انتهاكات تكررت إذاوفي حاالت نادرة للغاية، 

ى اآلن طيلة ، وهو إجراء لم يسبق له مثيل إلالمجلسمن  توصية على بناء المتحدة، األمم من تقصيها أن

ل الحرب ن قبيتاريخ األمم المتحدة، وإن كان قد صدر عن "عصبة األمم" في حق ألمانيا الهتلرية واليابا

 .العالمية الثانية

لسلم رار ثبت عدم جدواه، وعلى العكس، أطلق يد الحكومات التي تهدد األمن واوألن هذا الق

م "عصبة األمم" على ذلك مع ألمانيا، وتم ا ت السياسا حتواءالدوليَّي ن؛ حيث رأى مؤرخون أنه لو لم تقد 

هذا  تحدة عنممم الالنازية بين جدران العصبة؛ ما كانت الحرب العالمية الثانية قد اندلعت، فقد ابتعدت األ

 اإلجراء.

شيٍء باولها العام لمجلس األمن الدولي واختصاصاته وصالحياته التي سيتم تن اإلطاروبالعودة إلى 

ةف ،من التفصيل في المبحث الثاني  أجهزة بين من له بالنسبة استثناء هي األمن، لمجلس مهمة مزية ثمَّ

 .القضائية للمراجعة ناألم مجلس قرارات خضوع عدم وهي األخرى، المتحدة األمم

َحت  طُ  ميثاقها، صياغة مناقشات بدأت وعندما م،1945 العام في الدولية المنظمة تأسيس فمنذ  ر 

 األمم نم  جزًءا كونها الدولية؛ العدل محكمة على األمن مجلس قرارات مشروعية طرح إمكانية مسألة

 لألمم ئيسيةالر القضائية األداة هي كمةالمح تعتبر الميثاق، من( 92) المادة أن اعتبار على المتحدة،

 النظام موجبب مسبقًا باختصاصاتها قبلت التي الدول بين القضائية النزاعات في تنظر التي وهي المتحدة،

 .بالمثياق المرفق للمحكمة األساسي

 ول،األ االختصاصات؛ من بنوعَي ن الدولية العدل محكمة تتمتع لها، األساسي النظام فموجب

 يطلبها التي ةالقانوني المسائل في للبت االستشاري والثاني، الدول، بين النزاعات في القضائي اصاالختص

 .العامة الجمعية أو األمن مجلس

ٍ  أنه على األولى، فقرتها في المتحدة، األمم ميثاق من( 96) المادة فنصَّت  أو األمن جلسم من ألي 

 .قانونية مسألة أية يف اإلفتاء المحكمة من يطلب أن العامة الجمعية

 جانب من سالمجل أعمال على القضائية المراقبة اتجاه االتجاه؛ هذا في مقترح أي يُعتمد لم ولكن

 .الدولية العدل محكمة

 من االستشاري الرأي طلب سلطة المتحدة لألمم العام األمين لمنح المحاوالت بعض جرت كذلك

 .تنجح لم جميعها والتالمحا هذه ولكن ،(96) المادة بموجب المحكمة،
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 : البيئة السياسية التي يتحرك فيها مجلس األمن:المطلب الثاني

 عن و منفصالً الً أال يُعتبر مجلس األمن الدولي، مثل أية مظلة مؤسسية إقليمية أو دولية، كيانًا مستق

ن أخ السياسي التاريعبر خرى نظمة أمشكلة ربما لم تستطع أية م –كما تقدَّم  –الدول األعضاء فيه، وهي 

 تتغلب عليها.

هما على ا أثروتزداد هذه المشكلة في ظل حقيقتَي ن مهمتَي ن تحكمان حركة السياسة العالمية، ولهم

 أي تنظيم أو مؤسسة، وهما:

اف العتراأن الدولة هي الفاعل األساسي في السياسة الدولية، وله قوة ال يملكها غيره، وهو  -

لو تم  نوني إالر  قاتأثير التي تملكها بعض المنظمات الدولية المهمة؛ ال يكون لها أثالقانوني، وحتى قوة ال

 ام.تأييدها من الدول، حتى ولو كانت تملك تأثيًرا أدبيًّا أو أخالقيًّا من خالل الرأي الع

مة ة منظالدولة هي الممول األساسي والوحيد للمنظمات اإلقليمية والدولية؛ حيث ال تملك أي -

شأت نتلفة قد المخ تبرة القدرة على التمويل الذاتي، وهو أمر ليس منطقيًّا أن يحدث، طالما أن المنظماتُمع

 في األصل كجماع إلرادة الدول المؤسسة لها، وُمعب  َرةً عن مصالحها.

ها  تبقى لنها الوتبعًا لذلك؛ فإن المنظمات في األصل بالرغم من أن لها شخصية اعتبارية قانونًا؛ فإ

 قوة الوجود أو ال تبقى قائمة من دون الدول العضوة فيها.

على  وحتى منصب األمين العام ألي منظمة دولية؛ هو في األصل منصب إداري؛ تقتصر صالحياته

ره تأثي تنظيم الجلسات والمؤتمرات، ومتابعة تنفيذ أنشطة المنظمة، وما اتصل بذلك، ولم يملك قوة

هذا للها، يات لها قوتها السياسية، أو كانت تشغل مناصب مهمة في دوشخص السياسية إال من خالل تولي

رتن ، وخصوًصا لو كانوا ينتمون إلى جنسيات دول كبرى أو عظمى، مثل حالة البريطاني ماالمنصب

 .جريفث، المبعوث األممي الحالي في اليمن

 د بُعدٍ على جعل وجوعبر عقود نشاطها خالل سنوات الحرب الباردة، عملت كما أن األمم المتحدة 

يات ي والوالوفييتسياسي لمنصب األمين العام، كعامل تهدئة ووساطة بين القوتَي ن العظميَي ن، االتحاد الس

 م توظيفهتحدة، ، وقاد ذلك إلى تأسيس دور سياسي تنامى عاًما بعد عاٍم لألمين العام لألمم المتالمتحدة

 سالم،س األمن بالتالي، إلى تحقيقه، وهو إحالل اللمصلحة هدف أساسي تسعى األمم المتحدة، ومجل

 ومعالجة األزمات، من خالل الوساطة بين األطراف المتصارعة في هذه األزمة أو تلك.

التي تنهض بين كتلة من أو االقتصادية، السياسية  وأالعسكرية النوعية، وربما كان نمط التحالفات 

أو تشترك في مصالح بعينها، هو األقرب لنموذج مثالي ال يمكن  المتشابهة في االنتماء إلقليم بعينه،الدول 

 تحقيقه في عالمنا المعاصر في صدد إعطاء منظمة دولية قوة الوجود الذاتي أو التأثير الذاتي.
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لى كتلة تمي إوبشكل عام، ومن خالل أداة المقارنة؛ فإن الدول ذات األنظمة الديمقراطية، والتي تن

ي ما ولية، أفي تأسيس منظمات تحولت إلى كيانات ذاتية لها مؤسساتها ما فوق الدالغربية، نجحت الدول 

الم ل العفوق دولها، مثل االتحاد األوروبي الذي يملك مختلف المؤسسات الدستورية التي توجد في دو

 شكيللى تنسا عالمختلفة، مثل البرلمان األوروبي، ومحكمة العدل األوروبية، وأخيًرا اتفاق ألمانيا وفر

د ألوروبا  .لعامةتها ا، وله قوة تأثير على الدول األعضاء فيه، بما يشمل حتى توجيه موازناجيش موحَّ

 الولية ولكن الواقع مختلف في حالة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي؛ حيث إن المنظمة الد

ه لى وجمجلس األمن عتتشكَّل من مجموعة متجانسة من الدول، أو من دول لها مصالح مشتركة، كما أن 

ى القو الخصوص، يعاني من مرض ربما ال تعاني منه باقي أجهزة ووكاالت األمم المتحدة، وهو سيطرة

 العظمى على القرار بداخله.

ة داخل الجمعية العامة و"اليونيسكو" َمت  أكثر من مرَّ وقف كثر من مفي أ فالواليات المتحدة التي ُهز 

رار مسألة اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين كعضو مراقب، وقيخص القضية الفلسطينية، مثل 

ة في لفاعل"اليونيسكو" الذي نفى أي عالقة لليهود بالقدس المحتلة؛ تملك القرار الكامل، والسلطة ا

 األمور المهمة داخل مجلس األمن.

، انيةة الثوهي مشكلة تعود إلى فترة تأسيس مجلس األمن نفسها. فعندما انتهت الحرب العالمي

ناسب ا يت، وبمعملت القوى المنتصرة فيها على صياغة نظام دولي بما يتناسب مع تضحياتها خالل الحرب

 مع مصالحها، ولضمان هيمنتها على النظام العالمي وفق خريطة القوى القائمة.

و أية" ولذلك تمت صياغة البنود المتعلقة بمجلس األمن الدولي بحيث يكون هو "القوة التنفيذ

ات، وفق لنزاعا"األداة التنفيذية" التي تفرض من خاللها القوى العظمى إرادتها على العالم، وفي مناطق 

الوحيد  لجهازمنظومة تمنع انفراد قوة دون أخرى على القرار الدولي؛ فكان أن تم جع ل مجلس األمن هو ا

دائمة وية الالدول العظمى حق العضالتابع لألمم المتحدة صاحب القرار اإللزامي، ثم تم النص على منح 

نها من السيطرة على قرارات المجلس.  فيه، وكذلك حق النقض الذي يمك  

لضرورات ار من وفي حقيقة األمر؛ فإن هذا التنظيم ليس ظالًما بالكامل كما يبدو؛ حيث إن فيه الكثي

لحروب ابلها قالثانية، ومن  التي أخذت دروًسا ليست بالهينة أبًدا مما جرى قبل وخالل الحرب العالمية

لعالمية حرب االنابوليونية في أوروبا، والتي كان من نتيجتها حرب السبعين بين ألمانيا وفرنسا، ثم ال

 األولى.

فلتفادي خروج قوة ما، أو حكومة أو نظام ما في دولة من دول العالم عن السيطرة، وبالتالي، يقود 

رة على النحو الذ ي تمَّ في أوروبا في القرن التاسع عشر، والنصف األول من القرن ذلك إلى صراعات مدم  

العشرين؛ تمت صياغة نظام مجلس األمن، ومنظومة األمم المتحدة بالكامل، بحيث تكون ساحة لتداول 

 األزمات والصراعات، وضبطها، ومحاصرة األنظمة والحكومات التي تخرج عن اإلجماع الدولي.
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ي ذلك في النظام العالمي الذي ن فكما تقدَّم؛ كان عدم قدرة د الحرب شأ بع"عصبة األمم" على تحر  

ك أدولف هتلر في ألمانيا، وبنيتو موسوليني في إيطاليا، وفرانكو  سكو في رانشيفالعالمية األولى، وتر 

زلهم هم وعإسبانيا، والنظام اإلمبراطوري في اليابان، خارج منظومة مؤسسية دولية قادرة على احتوائ

ذه جحت هنعقوبات أو الحصار أو ما شابه، في إطار ترتيبات دولية جماعية تضمنها هذه المنظومة؛ بال

 اديات عسكرية تمددت خارج محيطها.الفاشيات في تأسيس استبد

فردة تعمل من مع سلسلة من اإلخفاقات الدبلوماسية للقوى الكبرى األخرى، ألنها كانتذلك دفع ولقد 

إلى  وتفاعالت أخرى أقرب –في احتواء هتلر ت حكومة نيفيل تشامبرالين وقمثل حالة بريطانيا  –

والتوسع  وروبا،مثل التوسع األلماني في الظهير الشرقي أللمانيا في أالتفاعالت النووية غير المحكومة، 

 ارلى انفجإان، االستعماري إليطاليا في أفريقيا، وتهديدها لمناطق النفوذ الفرنسي والبريطاني في السود

 الحرب العالمية الثانية.

تان ولكن تبقى حقيقة أن النظام الموضوع على أساسه مجلس األمن الدولي به مشكلتان أساسي

 جعلتاه غير فاعل بالشكل الكافي في مسألة حفظ السالم ونزع فتيل النزاعات.

زاعات الن طقالمشكلة األولى، هو قدرة الدول العظمى األقوى في العالم على العمل منفردة في منا

 والصراعات المختلفة.

 ت إلىوأبرز نموذج على ذلك، الحرب الكورية التي اندلعت في مطلع الخمسينيات الماضية، وأد

ى عظمى، وعلبإرادة القوى ال –كذلك  –مئات اآلالف من الضحايا، وبدأت بإرادة الدول العظمى، وانتهت 

ا لمجلس األمنرأسها الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي والصي  يسه.داية تأسبمنذ  ن، ومثَّلت فشالً مهمًّ

ى وى العظمعن القيام بدور فاعل بسبب انفالت القالتي عجز مجلس األمن في ذلك كثيرة؛ والحاالت 

ي الصواريخ الكوبية فمثل أزمة منه في بعض الحاالت، وكاد بعضها أن يقود إلى حروب نووية، 

 الستينيات.

رة للقوى العظمى في بعض النزاعات المسلحة، من خالل أومن ذلك التدخالت غي جهزة ر المباش 

هلية في ب األمخابراتها، وأجهزتها األخرى، في هذه النزاعات، مثل الحرب األهلية في إندونيسيا، والحر

ت أنجوال؛ حيث كانت القوى العظمى تخوض هذه الحرب ضد بعضها البعض من خالل وكالء وميليشيا

 ابه.شويدها بالسالح لمحاصرة نفوذ القوى األخرى، أو إسقاط أنظمة موالية أو ما محلية، يتم تز

وهذه الحالة ال تزال قائمة؛ حيث تتدخل بعض القوى اإلقليمية والدولية بشكل غير مباشر في 

صراعات إقليمية مدمرة، وال يمكن وقفها من خالل مجلس األمن، بسبب تمتعها بحق النقض داخله، 

كونها من القوى العظمى عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وكذلك بسبب أن هذه القوى ال يوجد وكذلك بسبب 
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لها تدخل مباشر واضح في هذه األزمة أو تلك، بحيث يمكن لمجلس األمن وقفها، أو توجيه اتهام مباشر 

 لهذه الدولة العظمى بسبب تورطها ذلك.

ن من عوابق الحالة لقضايا مزمنة عجز مجلس األوفي تاريخ العالم المعاصر، هناك الكثير من س

، ية فلسطينقضها وأبرز، تهديدها لألمن والسلم اإلقليميين والدوليَّين معالجتها لهذه األسباب، بالرغم من

 الحرب فيوبيا، في وقتنا الحالي، في مرحلة ما بعد ما يعرف بثورات الربيع العربي، هناك األزمة  في ليو

 ريا.وسو اليمنكل ٍ من 

 لدولية.امجلس األمن العتبارات الزمن فيما يخص خريطة القوى تجاوز الثانية، تتعلق بالمشكلة 

الكثير  هناك فهذه الخريطة، بالرغم من أنها ال تزال تحافظ على "هيكلها العظمى" األساسي؛ إال أن

لعظمى لقوى اذي تملكه االتي تملك الكثير من عناصر قوة الدولة، والتأثير ال صاعدةالجديد القوى من ال

تي لدولة الاومات التي تملك كل مق القديمة أو التقليدية، بما في ذلك امتالكها السالح النووي، مثل الهند

 .يمكن أن تنضم إلى حيز الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن

وهي  م،وهنا تدخلت المشكلة المزمنة التي يعاني منها مجلس األمن، واألمم المتحدة بشكل عا

 مشكلة هيمنة قوى بعينها على قرار مثل هذه المنظمات.

 .لمجلسافالهند مثالً ال تحظى بقبول الصين، التي هي من بين الدول الخمس دائمة العضوية في 

َح بالفعل قد وهذا األمر  قليمية إضمن مجموعة من اإلصالحات المتفاءلة التي قدمتها قوى ُطر 

 الحرب على منظومة األمم المتحدة والعمل الدولي، في مرحلة ما بعدودولية، ومنظمات غير حكومية 

ية ت حماالباردة، وشملت توسيع صالحيات تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول تحت شعارا

كَمة، وتطبيق قواعد الحكم الرشيد.  الديمقراطية وحقوق اإلنسان، والَحو 

ة لدائمااإلصالحات التي كانت تتضمن رفع عدد الدول  ولكن، القوى العظمى منعت تحقيق مثل هذه

ند، مصر ، وتشمل الدول الجديدة المقترحة بجانب اله12أو  10العضوية في مجلس األمن الدولي، إلى 

حات إلصالاوجنوب أفريقيا أو نيجيريا، عن قارة أفريقيا، والبرازيل عن أمريكا الجنوبية؛ حيث كانت 

ر تمثل و أكثأريطة التأثير الدولي على أساس إقليمي، بحيث يكون هناك دولة المقترحة تدعو إلى توسيع خ

 لي، ولهاالدو أقاليم العالم المختلفة داخل مركز القوى الرئيسي في األمم المتحدة، التي تمثل المجتمع

 القدرة على صناعة القرار وتنفيذه، والتأثير بالتالي في السياسة العالمية.

ف واألحوال، وخيبات أمل بعض القوى بسبب عدم أخذ األمم المتحدة ومجلس ولقد قادت هذه الظرو

األمن بخطط اإلصالح المقترحة، والفشل العام في قضايا مهمة، مثل القضية الفلسطينية، إلى حالة من 
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ل مجلس األمن، أو كانت تطمح إلى عدم الرضا  لدى بعض القوى التي إما أن لها مشكالت كانت تتطلب تدخُّ

 موضع قوة بداخله، ضمن هذه اإلصالحات التي كانت مقترحة.أخذ 

 جلسم في الدائمة غير العضوية قبول السعودية العربية المملكة رفضومن بين هذه الحاالت، 

 م.2013في العام  األمن

لبيان يث قال افي حينه عن هذه الحالة؛ ح السعودية الخارجيةولقد عبَّر البيان الذي أصدرته وزارة 

 قيام دون تحول األمن مجلس في الحالية المعايير وازدواجية العمل وآليات أسلوب أن ترى مملكةال إن"

 ".العالميين والسلم األمن حفظ تجاه مسؤولياته وتحمل واجباته بأداء المجلس

 الشرق منطقة إخالء في المجلس وفشل ،حل بدون الفلسطينية القضية بقاء" إلى البيان شاروأ

 للمراقبة الدول لجميع النووية البرامج إخضاع في الفشل بسبب الشامل الدمار أسلحة جميع من األوسط

" في إشارة إلى إيران بطبيعة النووية األسلحة المتالك دولة أي سعي دون الحيلولة أو استثناء دون

 .(5)الحال

..... 

 خالصة:

لقوى، اوزيع لية، وخرائط توصفوة القول؛ فإن مجلس األمن يُعتبر مرآة حقيقية لواقع السياسة الدو

نظمة خروج موأسلوب القوى الكبرى والعظمى في إدارة النزاعات المختلفة، وال يمكن بحال توقُّع 

وى القا بظروف ومالبسات تأسيس مجلس األمن، أو األمم المتحدة عن السياقات والتصورات التي وضعته

 المؤسسة والتي تدفع القسم األكبر من تمويله.

*.*.*.*.* 

                                                             

 :طالع للمزيد م،2013 أكتوبر 18. القاهرية" األهرام" ،إصالحه يتم حتى األمن مجلس عضوية قبول عن تعتذر السعودية (.5)

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/237749.aspx 
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خريطة القوى اإلقليمية والدولية.. قراءة مجلس األمن وتأثيرات : الثاني المبحث

 ..؛؛مقارنة

 

من، س األهذا المبحث قراءة في تأثيرات خريطة القوى والمصالح العالمية، على إرادة مجل يقدم

ة الل قراءخمن  ،ودور القوى الكبرى في توجيه المجلس وقراراته، والتأثير على فاعليته، سلبًا أو إيجابًا

ية، لسطينفي نصوص ميثاق األمم المتحدة الخاصة بالمجلس، وسلوكه المقارن وفاعليته بين الحالة الف

ي ن، وفترة مطلع م، وأسباب اختيار هاتين الحالتَ 1991م و1990والحالة بين العراق والكويت بين العاَمي ن 

 التسعينيات، كفترة للدراسة.

ك ي سلوع في دراسة الحالة التي اختارها الباحث، وهك، قراءة أوسكما يتناول هذا المبحث كذل

ي فلمتحكمة اولية مجلس األمن الدولي في الحالة اليمنية، ومدى تأثره بأجندات الدول اإلقليمية والقوى الد

 الحرب في اليمن، لالستدالل بذلك على صحة نتائج الدراسة.

*.*.* 

 :لسعلى المج الدول الكبرى الدولية وإراداتبيئة السياسة الالمطلب األول: تأثيرات 

ية لسياسامن خالل العقود الماضية التي تعامل فيها مجلس األمن الدولي مع األزمات والمشكالت 

ا، تثبته اإلحصائيات، وهي أن نجاح المجلس  ي فيل دوره ي تفعفاإلقليمية والعالمية؛ فإن هناك ثابتًا مهمًّ

طيًّا بإرادة القوى العظمى في المجلس، ومدى اتفاقه معالجة األزمات ارتبط ارتباًطا لى عختالفها اا أو َشر 

 موقف ما من هذه األزمة أو تلك.

ي ن من القضايا واألزمات التي ت ي الشرق فهمنا ويكفي في هذا اإلطار؛ أن نشير إلى نموذَجي ن مهمَّ

ها و اختالفقها أل الكبرى، ومدى اتفااألوسط، كيف نجح/ فشل فيها مجلس األمن، ارتباًطا بعامل إرادة الدو

 ن.على التعامل مع هاتَي ن القضيتَي ن أو األزمتَي  

رب ها بحالنموذج األول، هو أزمة الخليج الثانية، منذ احتالل العراق للكويت، وحتى خروجه من

 لفلسطينية.الحصار والعقوبات المدمرة، والنموذج الثاني، هو القضية عاًما من ا 12قادت إلى أكثر من 

ففي النموذج األول، كان اإلجماع كامالً في مجلس األمن الدولي، وتوافقت القوى الكبرى في حينه، 

بما فيها االتحاد السوفييتي السابق، الذي كان قيد التحلل بالفعل، على تفعيل بنود الفصل السابع التي تجيز 

إلخراج القوات العراقية من الكويت، بينما في القضية الفلسطينية، صدرت عن مجلس ستخدام القوة ا
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األمن، وعن الجمعية العامة مئات القرارات بشأن القضية الفلسطينية، بمختلف مشتمالتها؛ األرض 

ٍ منها مما يعالج القضية الفلسطينية.  والالجئين، وغير ذلك، لم يتم تنفيذ أي 

 همة التيت الملك إلى أن الواليات المتحدة والقوى الكبرى، تقف عائقًا أمام تنفيذ القراراويعود ذ

دول مع ال العتبارات تتعلق بمصالحهاتصدر عن المجلس، حتى بعد أن تصو  ت عليها بـ"نعم" في المجلس 

 المجموعةون وطينيالعربية، أو أمام اإلعالم العالمي، وقد تعترضها من األصل داخل المجلس، فيلجأ الفلس

 ى.ول الكبر( للدالعربية في األمم المتحدة إلى الجمعية العامة لتمريرها بأغلبية األصوات؛ حيث ال )فيتو

العراق  قراًرا تحت بند )الحالة بين 17العراقية، أصدر مجلس األمن الدولي بينما في الحالة 

رار ر القلعشرين من نوفمبر، عندما أصدوالكويت(، خالل الفترة من الثاني من أغسطس وحتى التاسع وا

رات القرا (، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية إلخراج العراق من الكويت، وتم تنفيذ هذه678رقم )

ماسي بالكامل، والتي تدرجت من العقوبات االقتصادية والسياسية والعسكرية، إلى الحصار الدبلو

 ايرفبر 28، وحتى يناير 17 منشاملة على العراق، والسياسي، ثم العسكري الكامل، حتى شن حرٍب 

 م.1991

دس السا وكانت كل هذه القرارات بموجب ترتيبات "الفصل السابع"، ولم تتدرج من ترتيبات الفصل

 ات.لقراركما كان يتم دائًما في مثل هذه النوعية من األزمات، مع استعجال بالغ في تواتر إصدار ا

ن، وفي القرار األخير بالتحديد  قرارات جميع وتنفيذ لدعم الالزمة الوسائل جميع باتخاذ المجلس أذ 

 .م1991 العام من يناير من عشر الخامس بحلول الكويت من العراق ينسحب لم ما الصلة ذات المجلس

بعد  ،حينفي ذلك ال ويعود ذلك إلى هيمنة الغرب، بزعامة الواليات المتحدة على النظام العالمي

لف م لن تشرق عليه شمس، إال ويكون االتحاد السوفييتي السابق، وح1992العام اإلعالن عن أن 

عد أن با، "وارسو"، قد تم حلهما، لكي تنتهي الحرب الباردة بين المعسكَري ن الشرقي والغربي، فعليًّ 

 عاًما، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 47استمرت 

ن ثالثة رت بموجب ترتيبات الفصل السابع في أقل مقراًرا قد صد 17وتكفي هنا اإلشارة إلى أن 

لقضية اقراًرا رئيسيًّا صدرت عن المجلس في شأن  40أشهر، وتم تنفيذها بالكامل، بينما أكثر من 

ٍ منها، برغم أن القضية الفالفلسطينية، خارج ترتيبات الفصل السابع راع ية، والصلسطين، ولم يتم تنفيذ أي 

ك ما في ذلعشرة حروب ونزاعات مسلحة رئيسية، بيزيد على قاد إلى اندالع ما العربي اإلسرائيلي، قد 

ام عحتلة حروب لبنان وغزة، بجانب المجازر والمذابح الصهيونية في لبنان واألراضي الفلسطينية الم

 م.1967

( الذي صدر في الثاني والعشرين 242وبمقارنة قرارات )حالة العراق والكويت(، مع القرار رقم )

م بين العرب وإسرائيل؛ فإننا نجد 1967م، الذي صدر في أعقاب جولة يونيو 1967ن نوفمبر من العام م
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الفوارق واضحة في الموقف، وفي التنفيذ من جانب مجلس األمن الدولي، بالرغم من تشابه الحالتَي ن 

ث يتعلقوا جميعًا (؛ حي242اللتَي ن ضدرت هذه القرارات، قرارات )حالة العراق والكويت(، والقرار )

باحتالل طرف ألراضي طرٍف آخر، وبرغم وضوح أن إسرائيل كانت هي الطرف المعتدي في حرب يونيو 

 م.1967من العام 

م، هو القرار الفرنسي 1967وأبرز دليل على عدوان إسرائيل بالمعنى القانوني في حرب يونيو 

سا بقرار أعلنته باريس قبل الحرب، عندما بوقف تصدير السالح إلسرائيل بعد الحرب، التزاًما من فرن

تصاعدت األزمة بفعل إغالق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لخليج العقبة في وجه المالحة 

م؛ حيث أعلنت فرنسا أنها سوف تلتزم بوقف تصدير السالح إلى الدولة التي 1967اإلسرائيلية في مايو 

 .(6)سوف تبدأ الحرب

ن أجل محدة، ء بعض الضوء على المواد المتعلقة بمجلس األمن في ميثاق األمم المتوهنا ينبغي إلقا

لُنا المالبسات التيتبيان الفارق بين ترتيبات الفصل السادس والفصل السابع،   أحاطت وكيف تُوص 

 يمنةه، من بسياسات مجلس األمن الدولي ألزمة الخليج الثانية إلى النتيجة التي خلصت إليها الدراسة

 .فلسطينيةلة الالبيئة السياسية الدولية، وخريطة القوى العالمية، على المجلس، بجانب المقارنة مع الحا

 حيث مهامه؛و األمن لمجلس كبيرة أهميةقد أعطى  المتحدة األمم ميثاقذكرنا في المبحث األول، أن 

 حتىو 23 المادة من مادة، 28 تتضمن والسابع، والسادس الخامس الفصل: هي فصول، ثالثة له أفرد

 .الميثاق من 51 المادة

 األمور خامسال الفصل يعالج بينما والسابع، السادس الفصلَي ن بين تدريجيًّا المجلس مهام وتتوزع

 والسلم األمن بحفظ تفويضه من انطالقًا بقراراته الدول والتزام عمله وإجراءات المجلس بتشكيل المتعلقة

 .الميثاق من( 24) المادة من ولىاأل الفقرة بموجب الدوليَّي ن

 جلسالم قرارات بقبول المتحدة األمم أعضاء يتعهد أن على الميثاق من( 25) المادة ونصَّت

 مجلس قرارات رصدو على( 27) المادة من الثانية الفقرة نصَّت بينما المتحدة، األمم ميثاق وفق وتنفيذها

 دائمة، غير وأ دائمة عضويتهم؛ طبيعة كانت أيًّا عضائه،أ من تسعة بموافقة اإلجرائية المسائل في األمن

 أعضائه، من تسعة بموافقة تصدر الموضوعية؛ المسائل أن على المادة ذات من الثالثة الفقرة نصَّت فيما

 .الدائمين األعضاء أصوات بينها من يكون أن البد

                                                             

َرتونُ  هللا، عبد عقل: ترجمة م،2010 أبريل 5 تايمز، النيويورك ،إسرائيل مع ديغول فعله بما يذك رنا أوباما: ياس جاري (.6)  في ش 

 :طالع للمزيد ،"اليوم اإلمارات"

https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2010-04-05-1.102680 
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 حل على العمل عي المتحدة، األمم ميثاق من السادس الفصل بموجب األمن مجلس ومهام

 أن ارهاستمر شأن من نزاع أي أطراف على يجب أنه على( 33) المادة نصَّت حيث سلميًّا؛ المنازعات

ض  التحقيق ضة،المفاو بطريق بدء، ذي بادئ حله يلتمسوا أن للخطر، الدوليَّي ن واألمن السلم حفظ يعر  

 أو قليمية،اإل والتنظيمات الوكاالت إلى يلجأوا وأن القضائية، والتسوية والتحكيم والتوفيق والوساطة

 .اختيارها عليه يقع التي السلمية الوسائل من غيرها

 ببحث النزاع، أطراف من طلب دون ومن يبادر، أن ،(34) المادة بموجب األمن، لمجلس يمكن كما

 أو قفوم أي أو نزاع أي يفحص أن   األمن مجلس أن على المادة نصَّت حيث الدولي؛ األمن يمس قد ما

 من الموقف أو زاعالن هذا استمرار كان إذا ما يقرر لكي نزاًعا، تثير قد أو دولي احتكاك إلى تؤدي قد حالة

ض أن شأنه  .الدوليَّي ن واألمن السلم حفظ للخطر يعر  

 ونيةقان بأهمية تتسم فإنها الميثاق، من السابع الفصل بموجب الدولي األمن مجلس مهام أما

 لحفظ الالزمة التدابير اتخاذ في ،"األمن مجلس أسنان" مسمى البعض عليها ويطلق كبيرة، وسياسية

 .الدوليَّي ن واألمن السلم

 فرض اوأهمه الُمستهَدفة، الدول ضد التدابير من مجموعة للمجلس، السابع الفصل أحكام وتتيح

 المجلس عن ةالصادر راراتالق بتطبيق إللزامها العسكرية القوة استخدام إلى وصوالً  الدولية، العقوبات

 .العدوان ووقوع الدوليَّي ن واألمن السلم تعرُّض حالة في

 :اآلتية المواد تسلسل حسب اإلطار، هذا في القرارات اتخاذ ويتم

 أو لسلمل تهديدٍ  وقع قد كان إذا ما األمن مجلس يقرر أن على الميثاق من( 39) المادة نصَّت -

م العدوان، أعمال من عمالً  وقع ما كان أو به االحتالل  من اتخاذه يجب ام يقرر أو توصياته، ذلك في ويقد  

 .نصابه إلى تهإعاد أو الدوليَّي ن األمن أو السلم لحفظ( 42)و( 41) المادتَي ن ألحكام طبقًا التدابير

 طلَّبيت ال لتيا التدابير من اتخاذه يجب ما يقرر أن األمن لمجلس أنه على كذلك( 41) المادة نصَّت -

 ويجوز تدابير،ال تطبيق المتحدة األمم أعضاء إلى يطلب أن وله قراراته، لتنفيذ المسلحة القوات استخدام

 وكذلك ية،والدبلوماس االقتصادية ذلك في بما واالتصاالت، العالقات أنواع مختلف وقف بينها يكون أن

يًّا، أو جزئيًّا وقفًا بأنواعها، المواصالت  وباتالعق أو جزاءاتال" عليها يطلق جميعها رالتدابي وهذه ُكل  

 .وأشكاله أنواعه بكافة ،"الحصار" آخر وبمعنىً  ،"الدولية

 تفي ال( 41) المادة من عليها المنصوص التدابير إثر المجلس رأى إذا أنه على( 42) المادة نصَّت -

 ما األعمال من أشكالها، بكافة المسلحة القوات بطريق يتخذ أن له جاز به؛ تف   لم بأنها يثبت أو بالغرض

ل نصابهما، إلى إلعادتهما أو الدوليَّي ن واألمن السلم لحفظ يلزم  أو العقوبات أو الجزاءات تدابير وتشك  

 .العسكرية القوة استخدام دون من المجلس قرارات بتنفذ إللزامها األهم التدابير دولة، أية ضد الحصار
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 أخطر يُعد وهو ،الُمستَهَدفة الدولة ضد القوة باستخدام ،(46)و( 45)و( 43) المواد من كل ٍ  نصَّت -

 إليها، ارالمش اللجنة وجود التدبير، هذا في موجود هو ما وأهم األمن، مجلس يستخدمه أن يمكن تدبير

 وإن ،(47) المادة بموجب وذلك األمن، مجلس في الدائمين األعضاء حرب أركان رؤساء من والمكونة

 .الواقع أرض على ُمشَكَّلة يرغ اللجنة كانت

 الحرب فترة في نادًرا كان األمن، مجلس جانب من السابع الفصل ترتيبات استخدام فإن عام، بشكلو

 القرن من الثمانينيات نهاية منذ الجديدة الدولية السياسية البيئة في االستخدام هذا تعزز بينما الباردة،

 .(7)م2006ز دراسات الوحدة العربية، في العام ، وفق دراسة توثيقية صدرت عن مركالعشرين

 قد بهما، واإلخالل الدوليَّي ن، واألمن السلم مفهوم إن ،في هذه الدراسة جكب يوسف باسل ويقول

 .ضيالما القرن في التسعينيات عقد منذ الجديدة الدولية السياسية البيئة في مفاهيميًّا تطور

 محاكم يلتشك وفي العراق، ضد الصادرة القرارات في همة،م توثيقية دراسة في قال كما ذلك، وبرز

 .رواندا وفي السابقة، اليوغوسالفية األراضي في المرتكبة الجرائم عن دولية جنائية

 إلى لتضيف المتحدة، الواليات في م،2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث جاءت أنه ويضيف

 .نزاعات وليس راتقرا السابع، الفصل بموجب الصادرة القرارات قائمة

 بداية ومنذ ،أنه منها، الموضع هذا في للدراسة كنموذج( والكويت العراق بين الحالة) اختيار ويعود

 لمجلسا لجوء تساَرع م،1990 العام من أغسطس 2 في والكويت العراق بين الحالة في األمن مجلس نظر

 رضف عن الناجمة اإلنسانية حالةبال المتعلقة تلك وحتى القرارات، مختلف في السابع الفصل إلى

 .الدولية والعقوبات الجزاءات

 آليات في عينو تبدُّلٍ  إلى أدَّى قد الدولية السياسية البيئة أثر أن إلى دراسته، في جكب ويخلص

 القانون من ء  جز بدوره هو الذي - المتحدة األمم وميثاق العام، الدولي القانون إلى ونظرته األمن مجلس

 المجلس قرارات صنع في المؤث  رة الدول مصالح خدمة في السياسي الجانب أصبح بحيث - امالع الدولي

 .العام الدولي القانون قواعد من أثًرا أكثر

 ئةالبي في األمن مجلس قرارات طبيعة حول والندوات الدراسات من المزيد إلى دفع ذلك وكل

ا في المبحث التي تم اإلشارة إلى تفاصيله مناأل مجلس إصالح إلى والدعوة الراهنة، الدولية السياسية

 األول.

                                                             

 دراسات مركز: بيروت) توثيقية دراسة( 2005 - 1990) الدولي للقانون المتحدة األمم توتطبيقا العراقبجك، باسل يوسف:  (.7)

 .52ص( 2006 ،1ط العربية، الوحدة
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 المطلب الثاني: مجلس األمن واألزمة اليمنية.. دراسة الحالة:

ء لوكه إزاسي في تُعتَبر الحرب في اليمن، واحدةً من أبرز النماذج على مدى تأثُّر مجلس األمن الدول

لمتحكمة في االدولية مية و، بإرادة القوى اإلقليوليَّي ناألزمات اإلقليمية والدولية التي تهدد األمن والسلم الد

اير اضة فبرمنذ بداية األزمة، وصدور أول قرار من المجلس بشأن اليمن بعد انتفذلك  بدوي؛ حيث الحرب

، م2011 أكتوبر من والعشرين الحادي في باإلجماع اعتماده تم الذي(، 2014م، وهو القرار )2011

 .وحتى اآلن

ئيسية قرارات رسبعة  –وفق صفحته الرسمية على شبكة اإلنترنت  –صدر مجلس األمن أمبدئيًّا، 

سلمي م، أكدت كلها على ضرورة الحل ال2019م، وحتى العام 2011في صدد اليمن، خالل السنوات من 

 لألزمة في اليمن.

حان ن توإال أنه، ومن خالل فحص هذه القرارات، فإننا ينبغي أن نقف أمام حقيقتَي ن أساسيتَي   ض  

 موضع مجلس األمن من معادلة الموقف في اليمن.

الحقيقة األولى، هو أنه بالرغم من أن هناك حرب  مستعرة في اليمن راح ضحيتها أكثر من عشرة 

آالف قتيل، ونحو خمسة أضعافهم من المصابين والمعاقين، وحوالي مليون وني  ف من المصابين بالكوليرا 

مليونًا معرضون للمجاعة، في ظل الحصار الذي  21ت فيها، في اليمن، وحوالي في الفترات التي تفشَّ 

ى بـ"التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، بقيادة  تفرضه مختلف أطراف الحرب، سواء ما يُسمَّ

السعودية واإلمارات، على الحدود البرية والبحرية والجوية لليمن، أو على األرض من خالل قوات الجيش 

يمني التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، أو من خالل الحوثيين الذين ال

يفرضون قيوًدا كبيرة على الحركة داخل المناطق التي يسيطرون عليها، أو بين هذه المناطق وباقي 

الصور إلى تدابير ؛ نقول إنه بالرغم من ذلك، فإن مجلس األمن لم يلجأ بأية صورة من (8)المناطق اليمنية

 الفصل السابع في األزمة.

طراف لى األوحتى فيما يتعلق بمقررات القرارات التي اتخذها؛ ال نجد أية تهديدات بفرض عقوبات ع

وى رادة القإألن  المتحاربة، حتى فرض حظٍر لتوريد السالح إليها، بخالف الحالة في ليبيا والصومال مثالً؛

 ن، بينما ال تريده في الحالة اليمنية.ي  البلدَ  الدولية أرادت ذلك في هذَي ن

                                                             

(. للمزيد من تقارير األمم المتحدة عن األوضاع في اليمن، طالع ملف اليمن على موقع "أخبار األمم المتحدة"، وهو موقع 8)

 رسمي تابع للمنظمة الدولية:

https://news.un.org/ar/focus/yemen 
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من س األوهو الملمح الثاني في طرائق تعامل مجلس األمن مع األزمة اليمنية؛ حيث إن رؤية مجل

ية الدوللألزمة، وتصوره عن عالجها، تنفصل تماًما عن الكيفية التي تتحرك بها القوى اإلقليمية و

مة في   األزمة.المتحك  

خل مجلس عاًما، من دا 13متحدة التي أدارت ملف الحرب والحصار على العراق طيلة فالواليات ال

بة في متحاراألمن وخارجه؛ لم تفكر ولم تهدد بأي شكل من أشكال العقوبات أو ما شابه على األطراف ال

يات وتالمس قد قادت إلى عواقب علىاليمن، بالرغم من أن الحرب، وأزمة اختفاء الدولة التي أعقبتها، 

 لمثال.ا، أسوأ بمراحل مما ترتب على غزو العراق للكويت على سبيل ةإلنسانيوا السياسية واألمنية

إذ  دولي؛في الحالة اليمنية، ربما كان موقف الكونجرس األمريكي أقوى من موقف مجلس األمن الو

ات علومالف بالممارس ضغوطًا على إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، بدًءا من وقف تزويد التح

 ي العاشرفا، االستخبارية لألهداف المطلوب قصفها في اليمن، ثم وقف تزويد طائرات التحالف بالوقود جوًّ 

الدعم  م، وقف2019، في الرابع عشر من فبراير من نوفمبر الماضي، حتى قرر مجلس النواب األمريكي

 المقدم للتحالف في اليمن.

بر أكتو در سبعة قرارات رئيسية بشأن األوضاع في اليمن، منذوكما تقدَّم؛ فإن مجلس األمن أص

ت (، في الثامن عشر من ذا2451القرار رقم )م، عندما تبنى المجلس 2018م، وحتى ديسمبر 2011

لم، توكهوالشهر، بعد أقل من أسبوعين من انتهاء جولة التفاوض التي عقدت في العاصمة السويدية، اس

وإجراءات  دة"،، فيما يتعلق بميناء "الُحَدي  وضية التي رعتها األمم المتحدةوتضمن مقررات الجولة التفا

 .بناء الثقة على األرض، والسماح بحركة األفراد والبضائع، وتدفُّق المساعدات

صادر في (، ال2216(، والثاني، القرار رقم )2014أهم هذه القرارات، هما القرار األول، رقم )

من أجل  ، والقراران، كالهما، تضمن منظومة متكاملة من اإلجراءاتم2015الرابع عشر من أبريل عام 

عة ة جماإلى مخاطبإحالل السالم في اليمن، واستعادة الدولة، ووقف العنف، وإن مال القرار األخير 

 "أنصار هللا" الحوثية، أكثر من األطراف األخرى لألزمة اليمنية.

زمة اليمنية، مرجعية المبادرة الخليجية، ومقررات واستند القراران في أساس الحل المقترح لأل

، ولكننا ما وجدنا أية (م2014 يناير 25 إلى م2013 مارس 18 من)الحوار الوطني اليمني الشامل 

إشارات إلى أية نوعية من اإلجراءات الجزائية مثل حصار أو فرض عقوبات، على أي طرف من األطراف 

لسادس وليس السابع، برغم اعتراف المجلس فيهما، بوجود عنف في اليمن، وفق حتى تدابير الفصل ا

 .(9)أدى إلى أزمة إنسانية هي األخطر في العصر الحديث بقول األمم المتحدة نفسها

                                                             

 المصدر السابق. (.9)
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 األمر أن جدن سوف اليمنية؛ لألزمة الدولي الدبلوماسي الحراك إدارة عملية إلى نظرنا أننا لو ثم

 .القرارات هذه كل في الدولي األمن مجلس مقررات يتجاوز

 لليمن، قالساب الدولي المبعوث إدارة بين األزمة وتفاعالت تطورات بين المقارنة في ذلك ويبدو

 مارتن يطاني،البر الدبلوماسي الحالي، المبعوث وبين أحمد، الشيخ ولد إسماعيل الموريتاني، الدبلوماسي

 .جريفث

ز المقارنة هذه  مابين العالمية، سةالسيا في بريطانيا وتأثير يتانيا،مور تأثير بين الفارق حجم لنا تبر 

 بأن قالوا ين،والمحلل المراقبين من الكثير إن حتى الصورة، عن وقراراته األمن مجلس وجود إطالقًا يغيب

م  رؤية عن اهينان دولية، أو يمنية، أجندة ال بريطانية أجندة عن يعب  ر النه الحوثيين، خدم جريفث مقد 

 .األمن مجلس

 بعد سالسوي شرق مناطق في المفقودة مساحاتها استعادة إلى تتطلع بريطانيا أن المعروف، فمن

 كانت تيال الجنوبي اليمن جمهورية وقيام الماضية، الستينيات في عدن، في فيها، معاقلها آخر سقوط

 .الشيوعية للكتلة موالية

 واتفاقيات السالح صفقات من عددٍ  وقيعلت الثانية الخليج أزمة استغالل إلى بريطانيا سعت أن فكان

 رئيسة بها قامت خليجية جولة أعقاب في م،2018 العام وفي ثم، العربية، الخليج دول من عدد مع دفاعية

 البحرين في لها جديدة عسكرية قواعد بريطانيا أقامت ماي، تيريزا الحالية، البريطانية الوزراء

 .(10)والكويت

فإن  اإلطار، في منطقة خليج عدن هي األهم، وفي هذاالبريطانية النفوذ ولكن تبقى الستعادة مواطئ 

 ،م2014 منذ انقالب الحوثيين على الشرعية في سبتمبر من العام اليمنالموقف في بريطانيا استغلت 

، وهو من أجل تحقيق هدف مهمم، 2015والحرب التي بدأها التحالف العربي في السابع عشر من مارس 

ا في نسبيًّ  اقع على األرض يفصل مناطق الجنوب والبادية الوسطى والغربية القليلة العددتثبيت أمٍر و

، وال سكانهبالسكان، ولكنها غنية بالموارد الطبيعية والموانئ، عن الشمال الفقير بموارده، والكثيف 

 يتحقق هذا الهدف سوى بتمكين الحوثيين.

رات ة األزمة اليمنية عن تصورات ورؤى قراومن هنا نفهم موقف بريطانيا بعزل سياقات إدار

ضمن سية تواحد، وهو عملية سيا مجلس األمن األساسية بشأن اليمن، ألن هذه القرارات تتحرك في إطار

ًدا، وهو ما ال يحقق المصالح البريطانية.  يمنًا ُموحَّ

                                                             

 :طالع للمزيد م،2018 فبراير 21 ،"بوست ساسة" ،عسكرية قاعدة إنشاء تحديًدا بريطانيا من الكويت طلبت لماذا (.10)

https://www.sasapost.com/the-british-base-in-kuwait/ 
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ريطانيا بم من بالرغدار اآلن، خارج نطاق رؤية مجلس األمن تماًما، وهنا نرى، أن األزمة اليمنية تُ 

تين على كل قراراته بشأن األزمة ثم الحرب في اليمن منذ العام   م.2011كانت من المصو  

لى عوذات األمر ينطبق على الموقف األمريكي، الذي لم يعمد إلى فرض أية عقوبات أو قيود 

يس الرئ وقت إدارةالتعاون العسكري واالستخباري مع األطراف المتصارعة على األراضي اليمنية، حتى 

لعربي، احالف األمريكي السابق باراك أوباما، وما الضغوط الحالية من جانب الكونجرس األمريكي على الت

ر ذ أي قرااتخا إال في إطار مناكفات داخلية بينه وبين الرئيس األمريكي الحالي، دونالد ترامب، ولم يتم

 بناء على رؤية مجلس األمن.

وجود مسي اآلن في اليمن، هو مكافحة التنظيمات المتطرفة، وهذا غير التحرك األمريكي الرئي

دية السعوبأولوية في قرارات مجلس األمن ذات الصلة، وذات الشيء ينطبق على السياسات اإلماراتية و

نشغلة دية مفي اليمن، فاإلمارات مهتمة بتثبيت مناطق نفوذها في الموانئ والسواحل الجنوبية، والسعو

ازن ثل مخموذ الحوثيين، وقطع أياديهم العسكرية الطويلة التي تطال قلب األرض السعودية، بتقييد نف

 وأماكن إطالق وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، والطائرات من دون طيار.

س ت مجلونفس المنطق؛ فإيران عندما تدعم الحوثيين في اليمن؛ فإنها تتحرك عكس مقررات قرارا

 األمن تماًما.

..... 

 صة:خال

نخلص من خالل العرض السابق، ومن خالل مقارنة نصوص مجلس األمن المتعلقة ببدائله 

مجلس ها الوسياساته وصالحياته، بين الفصلَي ن السادس والسابع، مع القرارات والطرائق التي أدار ب

ة، لفلسطينية اضياألزمات والقضايا التي استعرضنا بعًضا من جوانبها، مثل الحالة العراقية الكويتية والق

إلى أن  نخلص ثم الحالة اليمنية بشكل أكثر تفصيالً، والصيرورات التي جرت بها هذه األزمات والقضايا؛

 مجلس األمن الدولي ال يمارس دوره إال عندما تتوافر إرادة دولية لذلك.

الة؛ الحو وفي حال عدم توافر إرادة دولية؛ فإن مصالح األطراف القوية التي تتحكم في األزمة أ

ك  األساسي لصيرورات األزمات والقضايا، حتى وإن هدد ذلك األمن والسلم  ي ن، لدوليَّ اتكون هي المحر  

 ، أوليمنفي ا وقاد إلى كوارث إنسانية، مثل قضية الالجئين الفلسطينيين، أو أزمة المجاعة ونقص الدواء

وجات ب، ومواليمن إلى انتشار اإلرها حتى كوارث أمنية، كما قادت األوضاع والحروب في سوريا وليبيا

 .الهجرة غير الشرعية
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؛ حيث "مهذبة" لو صح التعبير، كما تفعل بريطانيا في األزمة اليمنيةوقد يتم ذلك في صورة 

ينما من، بتصو  ت على قرارات مجلس األمن، وتدعو الجتماعات عاجلة ألجل بحث الوضع اإلنساني في الي

ن لوقف األم ومتناقضة تماًما، فعلى أبسط تقدير، بينما تدعو قرارات مجلس سياساتها في األزمة مختلفة

ا السيمالحرب؛ تستمر بريطانيا والواليات المتحدة في بيع األسلحة إلى أطراف التحالف العربي، و

 اإلمارات والسعودية.

جلس متنتهك القوى المتحكمة في األزمات، صالحيات ؛ أي أن اجةفجبصورة شديدة القد يتم أو 

لة بتفويض أية دولة أو مجموعة من امن األصل، األمن  بني لدول بتباعتبار أنه الجهة الوحيدة المخوَّ

م من دون م، والذي ت2003الخيار العسكري، كما تم في حالة الغزو األنجلو أمريكي للعراق في العام 

 أي شيء. تفويض من مجلس األمن، ووقف المجلس عاجًزا أمام فعل

ة ة إمكانية، أي، ال تملك القوى التي تنتمي إلى العالم الثالث، ومن بينها دولنا العربيفي المقابل

نيات، الستيللتحرك الفاعل، في ظل تراجع دور المنصات التي أقامتها القوى التحررية في الخمسينيات و

ع دول عدم االنحياز.77مثل منظمة الدول الـ  ، وتجمُّ

*.*.*.*.* 
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 فاعلية أكثر أمن مجلس نحو.. اتوخالص نتائجالخاتمة: 

 

 لمنظمة الدولية الرئيسة, ليو جوان الدكتورة لخَّصتخطاب لها أمام مجلس األمن الدولي،  في

 المجتمع منحها دولية مؤسسة أهم باعتباره المجلس إدارة يخص فيما الموقف ،"حدود بال أطباء"

 عن يعب  ر بأنه سوريا في الموقف وصفت عندما ن،الدوليَّي   واألمن السلم حماية على يقوم لكي ثقته الدولي

 .(11)"السياسية اإلرادة غياب"

 ألممل التابعة إنسانية قافلة بحق وقع وحشي هجوم من أسبوع وبعد م،2016 سبتمبر 28 يوم ففي

 :ليو قالت حلب؛ من بالقرب المستشفيات وأحد السوري األحمر والهالل المتحدة

رم( 2016) مايو من الثالث في"  بحماية تعهدتم ضاء،األع الدول أيها أنتم،(.. 2286) رقم القرار باإلجماع األمن مجلس رَّ

رتم أنتم. الحياة قيد على للبقاء يحتاجونها التي الطبية والخدمات المدنيين " عبس" مستشفى ميرتد عقب القرار هذا مرَّ

. المشابهة هجماتال من صاعق عدد بين من واحًدا خيراأل الهجوم هذا وكان. وحلفائها السورية الحكومة ق بَل من حلب في

 اإلرادة في انقصً  الفشل هذا ويعكس.. األرض على شيء أي تغيير في فشل قد القرار أن الواضح من أشهر، 5 مرور وبعد

 نايمكن ال .بذلك لها يسمحون الذين أولئك ولدى التحالفات خالل من الحرب تخوض التي األعضاء الدول لدى السياسية

 ".فعالة تعهداتكم اجعلوا .بعد االنتظار

ي ولقد أبرز الدراسة في محتواها، كيف أن توصيف ليو للموقف ال ينطبق فقط على الحرب ف

 سوريا، وإنما هو سمة عامة ألداء مجلس األمن الدولي عبر تاريخه.

ف الموقف بشكل دقيق؛ حيث إنها قالت بأن الموقف يعبر عن نق رادة اإل ٍص فيإال أن ليو لم توص  

تجاهل مدة لالسياسية للدول األعضاء في المجلس؛ فهذا غير صحيح؛ إذ إن الموقف يُعب  ر عن إرادة متع

يا، ي سورفهذه األمور طالما أنها ال تمس أو تتعارض في حمايتها مع مصالح الدول األطراف في الحرب 

 وفي كل أزمة في الواقع.

 ة من أجل إصالح مجلس األمن، بحيث يكون:من هنا يتضح لنا أن هناك حاجة حقيقي

ئة لألمم المتحدة. .1  أكثر تعبيًرا عن إرادة الدول المتعاهدة في االتفاقية الُمنش 

                                                             

 الموقع ،"الطبي ة المرافق حماية فشل سبب هو السياسي ة اإلرادة غياب" الدولي األمن مجلس أمام ليو جوان الدكتورة خطاب (.11)

 :طالع مزيدلل م،2016 سبتمبر 28 العربية، باللغة" حدود بال أطباء" لمنظمة الرسمي

https://www.msf.org/ar/msf-international-president-un-security-council-failure-reflects-lack-

political-will 
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 أكثر فاعلية في القيام بما منحه له ميثاق األمم المتحدة من مهام خطيرة. .2

ت  أكثر من رؤية من أجل إصالح مجلس األمن، ول يحمل  ا لمكن أيًّا منهوفي العقود الماضية، طرح 

 الحهمرؤية شاملة لمجلس أمٍن فعَّال؛ حيث حملت كل من المشروعات والرؤى، تصورات أصحابها، ومص

 كذلك، مثل مشروع االتحاد األوربي الذي تم طرحه في العقد األول من األلفية الجديدة.

 العالمية للقمة الختامية الوثيقة لتوصيات تنفيذًا" السلم تدعيم لجنة" إحداثوكان مشروع إحداث 

 عن عبارة كانت ولكنها الصدد، هذا في الجادة المحاوالت أهم بين من ،(12)م2005 العام في المنعقدة

 مجلس دور على التأكيد تم فقد وبالتالي؛ اإلنسان، وحقوق الدوليَّي ن والسلم واألمن التنمية بين ربط تصور

 بحيث ذاتها األمن مجلس بنية إلصالح تصورات أية على توييح لم األمر هذا ولكن المجال، هذا في األمن

 .ني  السابقَ  الهدفَي ن يحقق

، حوالن هذا على األمن مجلس إصالح عملية تعترض كبيرة مشكالت هناك فإن األمر؛ حقيقة فيو

 ,اآلن وحتى اردةالب الحرب انتهاء منذ يعيشها يالت االضراب وحالةي، الدول النظامالقائم في  الخلل بسبب 

 الحرب انإبَّ  ساد الذى القطبيةي ثنائ يالدول النظام انتهاء بعدويشير الدكتور أحمد سيد أحمد إلى أنه 

 تييالسوفي واالتحاد المتحدة الواليات، الكبري القوى سرافإ بسبب؛ حيث جرى شلُّ مجلس األمن الباردة

 تتعارضو الدولتان فيها وتنخرط، سالمجل يعالجها التى األزمات تجاه (الفيتو) استخدام فى, السابق

 من لتسعينياتا منذ المتحدة الواليات عليه تسيطر الذى القطبية أحادى النظام ساد؛ مصالحهما مع قراراته

 ,الماضي القرن

 فى تفعيله مت حيثللمجلس؛  المتحدة الواليات لبَ ق   من اسياسيًّ  اتوظيفً ويشير إلى أن ذلك قد عرف 

 فى حدث اكم األمريكية التدخالت على الشرعية إضفاء من كنوع فيها يتدخل أن له راديُ  يالت األزمات

 ,وليبيا والعراق أفغانستان

 من حالة ادةوسي, ي"العرب الربيعما يُعَرف بـ" بعد خاصة جديدة مرحلة يالدول النظام دخول مع لكن

 للحفاظ لسبلا بكل تسعى التى المتحدة الواليات بين للتصارع نتيجة النظام هذا وهيكل شكل حول الضبابية

 الحالة تلك ستانعك, األقطاب متعدد نظام إلقامة تسعيان ني  اللتَ  والصين روسيا وبين, عليه هيمنتها على

 عاتالصرا من الكثير معالجة عن وعجز الشلل لحالة أخرى مرة عاد حيث ؛األمن مجلس على ايًّ سلب

, العضوية الدائمة الدول جانب من الفيتو استخدام فى لإلسراف نتيجة األخير العقد فى خاصة والحروب،

 ,والصين وروسيا الواليات المتحدة خاصة

                                                             

 ،المتحدة األمم منظمة إصالح مقترحات ضوء على دراسة.. العالميين واألمن السلم وتحديات األمن مجلس: فانخل كريم، (.12)

ر" مجلة  59:39: ص.ص العاشر، العدد ،"الُمفَك  
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 المجلس فشل حيث؛ وليبيا واليمن وسوريا أوكرانيا فى الصراعت عديدة، مثل حاال فىذلك  انعكسو

 بآخر أو لبشك منخرطة الكبرى الدول ألن انظرً ، فيها الصراعات إنهاء أو األزمات تلك مع التعامل فى

 النتيجة، فتكون حلفائها مصالح أو مصالحها مع تتعارض قراراتية أ ضد (الفيتو) حق واستخدامها، فيها

، الدول تلكجانب  من المجلس خارج إدارتها وأصبحت، الصراعات تلك أمد إطالة فى تسبب ذلك أن

 .(13)اإلنسانية الجوانب فى فقط المتحدة األمم دور واختزل

 الدول واحتفاظ، فيه العضوية ونمط الحالية بتركيبته الدولى االمن مجلس، إن ويؤكد سيد أحمد

ي، العالم للسلم التقليدية غير الجديدة المصادر مواجهة عن اعاجزً  أصبح (الفيتو) بحق الكبرى الخمس

 يدوتزا، يةاإلرهاب والتنظيمات اإلرهاب خطر وتصاعد، النووية األسلحة انتشار، واألهلية الحروب خاصة

 والتى بيعية،الط والكوارث المناخية والتغيرات، الخطيرة األمراض وانتشار، الوطنية الدولة تفكك مخاطر

 .معها للتعامل األمن مجلس مم   صُ  التى التقليدية الحروب ضحايا ضحاياها تفوق

 مللتعاا عن اعاجزً  المجلس يقف يلتا اآلن التهديد مصادر أخطر بالوكالةوب الحرويشير إلى أن 

 عن نرويعب    وحلفاء وكالء عبر وإنما، مباشر بشكل البعض بعضها تحارب تعد لم الدول؛ حيث معها

 ,أجندتها وينفذون مصالحها

 دول عم مباشرة حروب فى إيران تدخل لم حيث ؛ذلك على مثال أبرز اإليرانية الحالةويقول إن 

ي، للبنانا "هللا حزب" مثل العسكرية عهاأذر عبر والصراعات الدول من الكثير فى تتدخل ولكنها، أخرى

 .وغيرها "الشعبى الحشد" مثل، والعراق سوريا فى المتعددة وميلشياتها، االنقالبيةي الحوثت وميلشيا

، فيها لحروبا أمد وإطالة، الدول تلك وأمن استقرار زعزعة فى اإليرانية التدخالت تلك تسببتولقد 

 عن عهاترد محددة آليات عبر إيران معاقبة األمن مجلس يستطع لم ذلك ومع، اإلرهاب خطر تصاعدي وف

 .الدول تلك يف هاحلفاءَ  بها تزود تيالي الصاروخ برنامجها وتطوير لإلرهاب دعمها

 باشرم بشكل سواء، المختلفة الصراعاتي ف تتدخل؛ حيث الكبرى الدولونفس المنطق ينطبق على 

، اياسيًّ وس اعسكريًّ  الصراع فى حلفائها أحد دعم طريق عن مباشر غير بشكل أو العسكرى، التدخل عبر

 .بينها والنفوذ المصالح صراع إطار فى السورية الحالة تجسده كما

 تنظيم مثل, الدول غير من الفاعلين دور زيادة إلى أدت أنهاكذلك،  بالوكالة الحروب خطورة

 حساب على ،وغيرها، ليبيا فى سلحةالم والميلشيات "،هللا حزب"و يالحوث وميلشياي، اإلرهاب "داعش"

                                                             

 العدد م،1820 أكتوبر 3 القاهرية،" األهرام" ،والعقبات الضرورات بين الدولي األمن مجلس إصالح: سيد أحمد أحمد، (.13)

 :طالع للمزيد ،(48481)

www.ahram.org.eg/NewsQ/673559.aspx 

http://samstudies.com/
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/673559.aspx


 

31 

 http://samstudies.com                                                                                  مركز سام للدراسات االستراتيجية

 والعالقات يالدول النظام عليها قام التى األساسية الوحدةفي األصل،  ضيقو    ما وهو، الوطنية الدولة

 .بالوكالة الحرب جانب إلى الكبرى الدول بين التجارية الحروب تصاعد مع خاصة، طويلة لعقود الدولية

 متحدةال األمم إلصالح اإلقليمية المنظمات أو الدول جانب من المشروعات عشراتولقد تم طرح 

 اتهامميز عن لتنازلل الكبرى الدول رفض صخرة على جميعها تحطمتكما تقدم، ولكنها  األمن ومجلس

 .األمن مجلس داخل

ي، لعالما التوافق من نوع هناك يكن لم ما، اإلصالح يحدث لنإلى أنه  –يخلص سيد أحمد  – ولذلك

 لمصلحةا وأن، الجميع لايط الخطر أن إدراك بعد ولكن، المنظمة إصالح على الكبرى القوى بين خاصة

 .لمواجهته ذلك يتقتض العالمية

 ،(14)"قرن نصف في المتحدة األمم" كتابه فيالدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، طرح 

 تشكيل مالءمة عدم همها،أ ومن، ومجلس األمن الدولي حول موجبات إصالح األمم المتحدة رؤى مهمة

 .المعاصر العالم في الجديدة القوى وموازين لخريطة الحالية بصورته األمن مجلس

 في المتحدة األمم نشأة عند مقاعد سبعةفي بداية تأسيسه  األمن مجلس مقاعد عددويوضح أن 

 خمسة لسالمج عدمقا عدد فإن اآلن أما دولة، 51 يتجاوز ال األعضاء الدول عدد فيه كان الذي الوقت

 .دولة 194 إلى المتحدة األمم في العضوية فيه وصلت وقت في امقعدً  عشر

 الحرب يف المنتصرة الكبرى الدول على مغلقة األمن مجلس في الدائمة العضوية أنكذلك يشير إلى 

 رحمس ىعل بدورها واحتفاظها الدول تلك تفوق افترض األمن مجلس نظام أن بمعنى، الثانية العالمية

 أصبحت حيث؛ ةواالقتصادي السياسية الخارطة اعترى الذي الكبير التغير من الرغم على، الدولية العالقات

، الصناعية لدولا أبرز من، وألمانيا اليابان وهما، الثانيةالعالمية  الحرب بعد اتضررً  األكثر الدولتان

ل   .اغربً مست اأمرً  يشكل المجلس خارج هماؤبقاويشك  

 نفس لهم يكون األمن مجلس إلى دائمين جدد أعضاء ضم عبر المقترحات من اعددً  نافعة ولقد قدَّم

 هذا ةأهمي وتبرز(، الفيتو) حق لهم يكون أن دون جدد أعضاء ضم أو ن،الحالي الخمس األعضاء حقوق

 من لحهلصا أعضاء تسعة تصويت إلى يحتاج األمن مجلس في ملزم قرار أي أن تذكرنا ما إذا االقتراح

 عأرب تصوت ولم ،باإليجاب الدائمة الخمس الدول صوتت إذاأنه  بمعنى –كما تقدَّم  – الدائمة الدول بينها

 .يصدر لن القرار فإن اإيجابً  دول

                                                             

 ،(202) برقم الكويت، دولة في واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس يصدرها التي ،"المعرفة عالم" سلسلة ضمن صدر (.14)

 م.1995 أكتوبر
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 الدائمة عضويةال بين اوسطً  اموقعً  تحتل جديدة عضوية فئة بإيجاد يتعلق، فإنه الثالث االقتراح أما

 .اجدً  محدود عدد بين النوع لهذا المخصصة قاعدالم تبادل يتم بحيث الدائمة، وغير

 أو ني  قعدَ م خالل من األمن مجلس في دائمة مكانة على إفريقيا قارة تحصل المثال، سبيل علىوقال 

 السكان، عدد مثل معينة معايير الدول تلك على تنطبق أن على عليها، اإلفريقية الدول تتناوب ثالثة

 .واالقتصادية كريةالعس القدراتو اإلقليمي، الوزنو

 األغلبية على يعتمد جديد نظام إيجاد خالل من التصويت، بأسلوب تتعلقكما قدَّم نافعة مقترحات 

 ني  دولتَ  اعتراض بضرورة أدنى كحد يقضي حدة، أقل آخر اقتراح وهناك ،(الفيتو) حق دولة أية منح دون

 .لقرارا صدور دون حائالً  االعتراض ليصبح األمن مجلس في ني  دائمتَ 

...... 

متها إال أنه، وفي األخير؛ فإنه مهما كانت محتوى هذه الرؤى ومشروعات اإلصالحات التي قد

 ن.تى حيحأطراف  عديدة؛ سوف يبقى مجلس األمن الدولي ُمعطَّالً، أو رهينًا إلرادة القوى العظمى 

*.*.*.*.* 
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