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الملخص
هدفتهذهالدراسةالىالتعرفعلىالطبيعةالقانونيةوالسياسيةلمجلساألمنوتوضيح
االختالفبينهما.كماسلطتالدراسةالضوءعلىأبرزمظاهراختالله،باإلضافةالىعرضأهم
المشاريع التي قدمت إلصالحه والمعوقات التي كانت تحول دون تحقيق ذلك ،وذلك للتثبت من
فرضيةمفادها(ثمةمعوقاتبنيويةواخرىإجرائيةتحولدونإصالحمجلساألمنإلنجاز

صحة
وظيفتهفيحفظالسلمواالمنالدوليين) .
وقد اعتمد الباحث ،في هذه الدراسة ،على عدة مناهج منها المنهج التاريخي ،المنهج
الوصفي التحليلي ،منهج التحليل النظمي ،المنهج القانوني .وتوصل الباحث الى عدة نتائج
ومقترحاتأهمها:أنمجلساألمنعبارةعنجهازتغلبعليهالصفةالسياسيةأكثرمنكونه
جهازيعملعلىتطبيقالقواعدالقانونيةالتيخصهبهاالميثاق ،إذ تبينانق ارراتمجلساألمن
ا
تحمل الصفة السياسية وفقا ألهداف الدول دائمة العضوية ومصالحها .كما مثل االختالف في
المواقف والرؤى للدول األعضاء حول اإلصالح وغياب اإلرادة السياسية للتغيير ،أهم المعوقات
التي تحول دون تحقيق أهداف اإلصالح .وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها :ضرورة
إعادةالنظرفيالميثاق.ضرورةإصالحهيكلالمجلسوفرضالرقابةعلىأسلوبعمله.تقييد
حقالنقض(الفيتو).ضرورةوجودإطارقانونيلفرضالعقوباتوفقاللفصلالسابع.
الكلمات المفتاحية :مجلس األمن الدولي ،االختصاص القانوني والسياسي ،مظاهر االختالل،
معوقاتاإلصالح،المتغيراتالدولية.
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ABSTRACT
This study aimed to identify the legal and political nature of the
Security Council and to clarify the differences between them. The study
also highlighted the most prominent aspects of its imbalance, in addition to
presenting the most important projects provided to reform the Council and
the impediments preventing that. Finally the study wanted to verify the
hypothesis stating that (there are structural and other procedural obstacles
preventing the reformation of the UN so it could achieve its function in
maintaining the international peace and security).
In this study, the researcher undertook several approaches including
the historical approach, the analytical descriptive approach, the
methodological analysis approach and the legal approach. The researcher
concluded to a number of outcomes and suggestions, some of the most
important are: the UN is a more political system than a system which works
on implementing the legal rules set out in the Charter, as it became clear
that the Security Council decisions carry out a political nature coinciding
with the objectives and interests of the permanent members. The
differences in attitudes and visions of the member countries on the
reformation and the lack of political will to change presents the main
obstacles to achieve the reformation goals. The study came out with several
results, most important of which are: the importance of reconsidering the
Charter, the need to reform the structure of the Council and to monitor the
style it works in, reselecting the right to veto, the need for a legal
framework for the implementation of sanctions under Chapter VII.
Key Words: UN Security Council, Legal and political jurisdiction,
manifestations of imbalance, reformation impediments, International
Changes.
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الفصل األول
خلفية الدراسة واهميتها
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة:
شهدالعالممعنهايةالحربالباردةكثي ار منالتغيراتالجذريةوالسريعةعلىالصعيدالسياسي
واالقتصادي واألمني والفكري التي أذنت بنشوء نظام عالمي جديد أو حقبة جديدة في تاريخ العالقات
ال،وأنتعشتاآلمالفيأمكانيةأنتؤدينهاية
الدولية،وارتأتفيهامعظمالدولأنخطرالشيوعيةقدز 
الحربالباردةإ لىإحياءالدورالذيكانمنالمفترضأنتقومبهاألممالمتحدةفيالنظامالدولي،مما
فرضالسعيإلىإقرارمقاصدومبادئجديدة،ومعالجةمشكالتها فيإطارمنالعملالجماعي الذي
القوىالموجودةعلىالساحةالدولية.
تجسدهمنظمةأمميةدوليةحديثةوفعالة،تستوعبكلالفاعلينو 
ّ
ولقد أرى العديدمنالباحثينوالمعنيينأنالوقتقدحانإلحداثتغييراتجديةفينظاماألمم
المتحدة ،يكفل مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للد ول التي تعتقد أنها سوف تحقق مساهمة فعالة في بناء
النظامالجديد،لكنسرعانمااتضحأنطبيعةالتحوالتالتي شهدهاالنظامالدولي،خاصةبعدانهيار
المعسكراإلشتراكيوتفككاالتحادالسوفييتي،لمتسمحلألممالمتحدة،فيظلأوضاعهاالموروثةعن
الحرب الباردة أن تلعب الدور المأمول منها ،مما أوجد الشك في قدرتها على ضمان األمن الجماعي
وتحقيقالسلمواألمنالدوليين،األمرالذيأدىإلىأنتفقدالمنظمةالدوليةمصداقيتهالدىالعديدمن
الدول .
وازاءهذاالواقع،بدأ الحديثحولدورمجلساألمنفيضوءالواقعالدوليالجديد،وماينبغي
عليهالقيامبهفي سبيل التصديللمشكالتالعالمية،الموروثةمنهاوالمستحدثة،وذلكبعدانكشفت
الحقائقالدوليةعن مدى تراجعالدورالذي كان ينبغيعلىمجلساألمنالقيامبه،وخصوصا بعدأن

3

أ نفردت الواليات المتحدة األمريكية في الكثير من المناسبات ،بالقرار الدولي بما يتوافق مع مصالحها
ورؤيتها وتطلعاتها  ،وما ترتب عليه من أوضاع ،وصفها البعض بأنها تعتبر خروجا عن مقتضيات
وأنها ،وعلى أقل تقدير ،عبرت عن التفافها على الق اررات الدولية ،لتؤكد على سيادة
الشرعية الدولية ،
مثلت حاالت الفوضى
قانون القوة وغلبته على مبدأ قوة القانون (الفتالوي .)62:2117،وعلى هذا ُ
واإلرتباكوعدماإلستقرارفيمناطقمختلفةمنالعالم،وبالتوازيمعالتوظيفالسياسيلمجلساألمن
وسياساته المتمثلةبالمعايير المزدوجة التي حكمت العديد من ق ارراته بالتعامل مع قضايا بعينها مدخال
كضرورة ملحة لتصويب مظاهر عدم االتزان والخلل في أدائه الوظيفي،

منطقيا لطرح مسألة إصالحه
فتنامتالدعواتالمطالبةباإلصالحمن ِقبلأطرافعدة،سواءكانتدوال،أممنظماتغيرحكوميةأم
أ كاديميين وباحثين ،وحتى العديد من األصوات داخل المنظمة نفسها ،أخذت تنادي بضرورة إصالح
مجلساألمنوتعزيزمكانته،ومعالجةمشكالتهفيإطارمنالعملالجماعي،بمايمكنهمنمواجهة
تحدياتوتعقيداتالقرنالحاديوالعشرين(الفتالوي.)63:2117،
وفيضوءماتقدم،فإنالدراسةسوفتناقشطبيعةمجلساألمن وواقعه،الذيأصبحيشهد
عدة أزمات سياسية وهيكلية ،شكلت في المحصلة مبررات موضوعية  تفرض على المجتمع الدولي
إصالحه من أجل تعزيز مكانته والنهوض بدوره .كما سوف تتطرق الدراسة إلى عرض أهم مشاريع
اإلصالح ومقترحاته التي قدمت من داخل منظمة األمم المتحدة أو من خارجها ،ومدى فاعلية هذه
المقترحاتوامكانيةتطبيقهالتستوعبالقوىالصاعدةالجديدة،وتحدمنسيطرةالقوىالفاعلةفيالنظام
الدولي،خصوصا فيظلعدمقدرةمجلساألمنعلىالتعاملوالتوافقمعالمتغيراتوالمتطلباتالتي
يقتضيها النظام العالمي الجديد .هذا فضال عن معالجة الدراسة للعقبات التي تحول دون تحويل حلم
اإلصالح إلى حقيقة واقعة ،وفي الختام يحاول الباحث أن يستعرض مستقبل مجلس األمن في ظل
المتغيراتالدولية .
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مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة بتلك الجوانب القانونية والسياسية وصعوبة التوفيق بينهما في العديد من
وأعاق الجهود الرامية إلصالحه .هذه
الحاالت ،ما أنعكس بدوره على األداء الوظيفي لمجلس األمن ،
اإلشكاليةكانتحاضرةوماتزالقائمةمنذقياماألممالمتحدةوحتىوقتناالراهن ،األمرالذييستدعي
معالجتهابعدالوقوفعلىأسبابها.

أسئلة الدراسة
وفيضوءإشكاليةالدراسةتثارعدةتساؤالت -:
 .6ماالطبيعةالقانونيةوالسياسيةلمجلساألمن؟ 
 .2ماأوجهالخللفياألداءالوظيفيلمجلساألمن؟ 
 .3ماالمشاريعالمقدمةإلصالحمجلساألمن؟ 
 .9ماالمعوقاتالتيتحولدونإصالحمجلساألمن؟

أهداف الدراسة 
تتمثلأهدافالدراسةفي -:
 .6فهمواقعمجلساألمنوادراكطبيعتهوأسلوبعمله.
 .2دراسةأوجهالخللفياألداءالوظيفيلمجلساألمنالتيتفرضعلىالمجتمعالدوليإصالحه .
 .3اإلمكانيةالفعليةلإلصالح الذي يهدفإلى تعزيزمجلس األمن ،منخالل عرض وتقييم أهم
المقترحاتالتيقدمتمنداخلمنظمةاألممالمتحدةأومنخارجها .
 .9الوقوفعلىأبرزالعقباتالتيحالتدوناإلصالحالحقيقيلمجلساألمن .
 .1محاولةاستشرافالدورالمستقبليلمجلساألمنالدوليفيظلالواقعالدوليالراهن .
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أهمية الدراسة
تنبعأهميةهذهالدراسةمناالعتباراتاآلتية :
 .6أتساعالحاجه إلى وجود مجلسأمن دولي فاعل وقويقادر على تنظيم المجتمع الدولي بكل
تعقيداتهوفقماجاءبهميثاقاألممالمتحدة،وذلكمنأجلاإلسهامبفاعليةفيوضعحلول
للمشكالتالتيتواجهالعالمفيالقرنالجديد .
 .2رصدأهمالمبرراتالموضوعيةالتيتحتمضرورةاإلسراعنحوإصالحمجلساألمنوتحليلها.
 .3كماتنبعأهمية الدراسةمنمحاولةالكشفعنالعقباتالتيتحولدونإصالحمجلساألمن
ومدىجديةوواقعيةالمشاريعاإلصالحيةالراميةلتصويبأدائهالوظيفيفيظلتعقيداتالبيئة
الدولية الراهنة ،وعلى هذا تسعى الدراسة الى ان تكون واحدة من بين الدراسات التي تناولت
موضوعإصالحمجلساألمنتصويبا وتقويما للخروجبنتائجأفضل،ربمايكونلهانصيبفي
تحويلطموحاإلصالحإلىواقعملموس .

فرضية الدراسة
أن أي دراسة تحتاج للفرضية ،والفرضية ترتبط بالمتغيرات ،ودوري كباحث هو إثبات فرضيتي والتي
وأخرى إجرائية تحول دون إصالح مجلس األمن إلنجاز
يتوقعها الجميع وهى" :ثمة معوقات بنيوية 
وظيفتهفيحفظالسلمواألمنالدوليين" .فالمتغيرالمستقلهناوهوالمعوقات تؤثرعلىالمتغيرالتابع
وهواالصالح .
ومن هذه الفرضية تتفرع فرضية أخرى مفادها" :في حال بقاء هذه المعوقات واستمرارها ،ومن غير
إصالحها،سيبقىمجلساألمنضعيفالفاعليةفيمواجهةالعديدمنالقضاياالتييتصدىلمعالجتها.
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منهجية الدراسة
نظ ارلكوناعتمادمنهجواحد غيركاف لربطكلالمستوياتواإللمامبكلالظواهروالتفاعالت
واألحداث التي أسهمت في مناقشة الفرضية وفحصها ،وكذلك لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة ،فإن
الباحثسيعتمدعلىالمناهجاآلتية -:
المنهج التاريخي -:يجسدهذاالمنهجعموما طبيعةالعالقةالقائمةبينكلمنالسياسةوالتاريخ.ألن
الباحثينالسياسييناليستغنون،بأيحالمناألحوال،عنالمادةالتاريخيةالختبارصحةفرضياتهم
منعدمها .وبماأنالمنهجالتاريخييمنحناالقدرةعلىتفسيرظاهرةحاضرةتمتدجذورهاإلىالماضي
وتحليلها،والتطوراتالتيلحقتها،والع واملالتيتقفخلفتلكالتطورات،فإنهقدتماالعتمادعلىهذا
المنهجمنخاللالكشفعنتأثيرالتغيراتالتاريخيةعلىأسلوبعملمجلساألمن،باإلضافةإلى
دراسةتطوراتالنظامالدولي وتحوالته،وكيفأثرتفيإداءمجلساألمنفيممارستهلوظائفه،ومدى
استجابةالمجلسلهذهالتأثيرات(خشيم .)81:2112،
المنهج الوصفي التحليلي -:يعتمد المنهج الوصفي التحليلي على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع
ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا أو كميا ،فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح
خصائصها،أماالتعبيرالكميفيعطيهاوصفا رقميا يوضحمقدارالظاهرةأوحجمهاأودرجةارتباطها
معالظواهراألخرى(المشوخي .)16:2112،
منهج التحليل النظمي-:وهومنهجسلوكيتجريبييقومعلىأربعركائزمتفاعلةتتجلىبالنظاموالبيئة
وعمليةالتفاعلواألثرالراجعالذييطرحهدافيدأيستون،حيثيرىفيهدائرةمتكاملةتبدأبالمدخالت
وتنتهيبالمخرجاتمعقيامعمليةالتغذيةالراجعةبالربطبينهما.وفيمايتعلقبهذهالدراسةفقدتمتطبيق
هذاالمنهجعلىمجلساألمنباعتبارهنظاما يتأثرببيئتهالداخليةوالخارجية.وبالتطبيقعلىموضوع
المجلسباعتباره نظاما مفتوحا،يتأثر بالبيئة الخارجية (تغيرات

إصالح مجلساألمن ،يمكن القول أن 
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النظام الدولي ،التحديات الدولية الجديدة ،تفاعالت القوى الخارجية ..إلخ) ،بما ينعكس على العناصر
التييشتملعليهاالنظام(البيئةالداخلية)(الخللالهيكلي،نصوصالميثاق..إلخ)،ونظ ارإلىعدمقدرة
المجلسعلىالتكيفمعبيئته،فقدازدادتمطالبالتغييرواإلصالح،التيتمثلبحسبهذاالمنهج
المدخالت (مقترحات اإلصالح ،مصالح القوى العظمى ..إلخ) ،أما المخرجات فكانت على شكل
اتوالسياساتالتيالتستجيبلهذهالمطالب،ومنثمتعودثانيةإلىالمدخالت،أي
ات،والق ارر 
المؤتمر 
تقديممقترحاتجديدة(ربيع،مقلد .)13:6449،
المنهج القانوني -:تم االعتماد على هذا المنهج من خالل العودة الى النصوص القانونية والدستورية
المؤسسةوالمؤطرةلعملمجلساألمن .

حدود الدراسة
،وهيفترةحاسمةفي

تغطيهذهالدراسةفترةزمنيةتمتدمنعام6446إلىغايةالعام2168
تاريخالعالقاتالدوليةعموماوتاريخمجلساألمنبشكلخاص،فقدشكلتبداياتالتسعيناتمنالقرن
العشرينانطالقالمحاوالت الجادة الراميةإلىإصالحمجلساألمن،والمكانةالتييجبأنيتبوأها في
النظامالعالميالجديد،حيثأرتفعسقفالتوقعاتواآلمالبمستقبلونظامعالميأكثرأمنا يكونفيه
المجلسهوالعينالساهرةعلىاألمنالعالميوالمصدرالوحيدللشرعيةالدولية .

محددات الدراسة
أنأهمالصعوباتالتيواجههاالباحثهىصعوبةالحصولعلىدراساتوبياناتحديثةتتعلق
بمعوقات إصالح مجلس األمن تحديدا بعد عام  ،2166وذلك لقلة توفرها خصوصا في المكتبات
العربية.


7

المصطلحات اإلجرائية
مجلس األمن الدولي  -:هوأحدأهمأجهزةاألممالمتحدةالتنفيذية،والذيعهدإليهالميثاقفيالمادة
(،)29بالمسؤوليةالرئيسيةللحفاظعلىالسلمواألمنالدوليينسواءبحلالنزاعاتالدوليةحالسلميا،أو
با تخاذالتدابيرالردعيةلحلها،ولمجلساألمنسلطةقانونيةعلىحكوماتالدولاألعضاءلذلكتعتبر
ق ارراتهملزمةللدولاألعضاء(علوان .)611:2162،
معوقات إصالح مجلس األمن -:يقصد بالمعوقات تلك العقبات التي تحول دون اإلصالح الحقيقي
لمجلس األمن ،وقد بدأت باالختالف في االتجاهات والمواقف التي أدت الى عدم وجود رؤية واحدة
مشتركةبشأنمايجبإصالحه،إضافةإلىتزايدالنزعةالفرديةفيالمجتمعالدولي،وتراجعاالعتماد
على العمل المؤسسي ،والسيما من قبل أكبر قوة في النظام الدولي الراهن ،وهي الواليات المتحدة
األمريكية،األمرالذييمثلعائقاشديدالتعقيديحولدونأنيكونمجلساألمنعلىمستوىمقبولمن
الفاعليةوقوةاإل نجاز.بينماإصالحمجلساألمنيتمحورحولمايجبالحفاظعليه،وماينبغيإلغاؤه،
وما يجب تعديله ،وهي قضايا قد سبق التفكير فيها منذ نشأة منظمة األمم المتحدة ،ولكنها أصبحت
تفرضنفسهابعدالتطوراتوالتغيراتالتيظهرتفيالعقديناألخيرين .
البنيةالهيكليةللنظامالدوليوأسهمتفيتغيير

المتغيرات الدولية -:يقصدبهاالعواملالتيأثرتعلى
مواقعالدولالفاعلةفيه،خصوصاتلكالتيقادتالىتحولهمننظامدوليقائمعلىالقطبيةالثنائية
إلى نظام دولي أحادي القطبية ،إضافة إلى تحول في طبيعة الفاعلين الدوليين ،كذلك ظهور قضايا
وتحديات دولية جديدة ،كل هذه التحوالت انعكست على مجلس األمن وحتمت ضرورة اإلسراع في
إصالحه .

4

اإلطار النظري والدراسات السابقة
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اإلطار النظري والدراسات السابقة 
أوالا -:اإلطار النظري
تعتبرفكرةاإلصالحفكرةمطروحةمنذنشأةمجلساألمنعندمارأتالدولالمؤسسةغيردائمة
العضوية فيهأنوضعمجلساألمنغير موضوعي،وغيرعادل ،حيث ناقشتقضية اإلصالح في
الثانيةبصنعالقرارداخلالمجلسوالذي

إطارقضيتينأساسيتين،تتعلقاألولىبتشكيلمجلساألمن،و
يتمبطريقةغيرمنصفةعنطريقتمكينالدولالكبرىمنالتقريرباللجوءإلىحقاالعتراض .
في الوقت الذي يجد فيه الباحث أن تزايد عدد األعضاء في منظمة األمم المتحدة ساهم في
المطالبةبضرورةالعملعلىتوسيعأعضاءمجلساألمن،الذي أصبحتتشكيلتهالحاليةغيرمالئمة
لخريطةوموازينالقوىالجديدةفيالنظامالدوليالراهن.ومنناحيةأخرىظلتالعضويةالدائمةفي
مجلساألمنمغلقةعلىالدولالكبرىالمنتصرةفيالحربالعالميةالثانية،علىالرغممنأنعددامن
الدول المهزومة في هذه الحرب أصبحت تمارس أحيانا دو ار أكبر بكثير من بعض الدول المنتصرة،
خاصة في النظام االقتصادي العالمي (نافعة وعبدالعال .)979:2112،إضافة إلى الخلل البنيوي
الموجود على مستوى تشكيلة أعضائه ،إذ أن هناك أيضا خلال آخر يتعلق بطريقة التصويت داخل
المجلس ،وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن مشكلة الفيتو ،وطبيعته السياسية المحصورة بين األعضاء
الخمسدائميالعضويةفيالمجلس(غضبان .)631:6449،
معتمدا على السلطة الواسعة
كما أن التوسع في تحديد مفهوم تهديد السلم واألمن الدوليينُ ،
المطلقةوالتقديريةلمجلساألمن،قدحولتهكمايصفالبعضإلىهيئة(دكتاتورية)فيمواجهةالمجتمع
الدولي،منخاللالتعسففياستخدامصالحياتهفيمناسباتعدة،خاصةبعدانهيارالقطبيةالثنائية
التي سيطرت عليه خالل الحرب الباردة ،إذ كشفت سياساته في هذه المرحلة عن ظاهرة ازدواجية
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المعايير،بطريقةغيرمسبوقة،األمرالذيدفعبالباحثينوالمعنيينإلىطرحالعديدمنالتساؤالتعن
مستقبلمجلساألمنوالموقفالجديمنإصالحه(نافعةوعبدالعال .)971:2112،
وعلى صعيد معوقات اإلصالح ،فقد أتضح أن لكل دولة مصالحها الخاصة وفقا ألجندتها
وأهدافها من قضية اإلصالح .وعليه يمكن مالحظة أن ثمة تباينا واضحا في مواقف ورؤى مختلف
األطرافالفاعلةفيالنظامالدولي،تحديدا دولالمعسكرالغربيالمنتصرةفيالحربالباردة،التيتريد
إدخال تعديالت علىمجلس األمنعلىنحويؤكد حضورها،ويطلقيدهافيإدارة العالقات الدولية،
ويفرضرؤيتهاتجاهالنظامالدوليوأنظمتهاالقليمية،ومنثمفهيتسعىإلىإعادةصياغةالمجلسبما
يتفقمعمصالحهاوأهدافها .

ويبدو أن عثرات المجلس وكثرة تهميشه جعل اإلصالح أم ار معقدا رغم كونه ملحا وضروريا،
وذلكلمرورفترةطويلةعلىإبرامالميثاق،ولوجودمواطنكثيرةللضعفوالخللفيهأظهرتعيوبهمن
خاللالممارساتالعمل ية،حيثيستحيلدخولماتماالتفاقعليهمنتعديالتعلىهذاالميثاقحيز
التنفيذ،إالبعدتصديقالدولالخمسالدائمةالعضويةفيمجلساألمن،ويبدومنالصعوبةأنتسمح
هذه الدول بأي تعديل للميثاق ال يتوافق مع توجهاتها  ويهدد مصالحها .وال جدال في أن هذا الوضع
يستدعيتفكي اروطرحاجديدالماينبغيأنيكونعليهالمجلسفيالحاضروالمستقبل .

ثانيا -:الدراسات السابقة
لقد توفرت العديد من المحاوالت والجهود الفكرية الجادة التي تناولت موضوع إصالح مجلس
األمنالدولي،والتييصعبحصرها،لكنسوفيتماالكتفاءبانتقاءأهمها:
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دراسات باللغة العربية:
-6دراسةأحمدابراهيمسيدأحمد(،)2114بعنوان"التغير في النظام الدولي بعد الحرب الباردة ودور
مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين" .مقدمة إلى جامعة القاهرة لنيل شهادة الماجستير في
العلومالسياسة .
تناولتهذهالدراسةأهمالتغييراتفيالنظامالدوليبعدانتهاءالحربالباردةوتحولهمننظام
ثنائيالقطبيةإلىنظامأحاديالقطبية،وأثرذلكعلىمجلساألمنفيأداءدورهفيحفظاألمنوالسلم
الدوليين ،كما تعرض أثر هذا التغيير في النظام الدولي بمستوياته المختلفة من حيث هيكلة ومصادر
التهديدالجديدة وأثرهاعلىفعاليةدورالمجلس،كماتجيبعنتساؤالتهامةأبرزهاماإذاكنابحاجة
إلىإصالحمجلساألمن،ومدىحاجتناإلىنظامشامللألمناإلنساني.
-2دراسةملحمحاجعلي()2114بعنوان"إصالح مجلس األمن"مقدمة إلىجامعةتونسالمنارلنيل
شهادةالدكتوراه .


حيث تناول الباحث في هذه الدراسة دواعي إصالح مجلس األمن الدولي والعيوب الهيكلية

وبين كذلك ماهية اإلصالح من مختلف جوانبه عبر
وآلية عملهّ  .
والوظيفية التي يعانى منها المجلس 
تحليلودراسةممنهجة آللياتاإلصالحوطرقتالفيجوانبالخللوالعيوب،مختتما الدراسةبمجموعة
من النتائج والتوصيات التي تخدم أهداف البحث وتصب في الجهود الدولية الرامية إلصالح مجلس
األمنالدوليبمايكفلضمانالحفاظعلىاألمنالجماعيوالمحافظةعلىاألمنوالسلمالدوليين .
-3دراسةمحمدخالدالشاكر()2114بعنوان"مجلس األمن الدولي وحفظ السلم واألمن الدوليين قبل
وبعد انتهاء الحرب الباردة – دراسة مقارنة" .مقدمة إلى الجامعةاللبنانيةلنيلشهادة الدراسات العليا
المعمقةفيالقانونالعام،المعهدالعاليللدكتوراهفيالحقوقوالعلومالسياسيةواإلداريةواالقتصادية .
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ينطلق الباحث في هذه الدراسة من شرح المهام الرئيسية لمجلس األمن الدولي ،حيث تناول
الباحث مجلس األمن في فترة الحرب الباردة من حيث أثر الصراع الدولي على عمل مجلس األمن
وتطورالمجلسفيحفظالسلمواألمنالدوليين،كماتناولالباحثواقعمجلساألمنبعدنهايةالحرب
الباردةمنحيثتغيرالهيكليةفيالنظامالدولي.
دراسة حمزة محمد أبو حسن ( )2114بعنوان "إشكاليات ق اررات مجلس األمن كمصدر للشرعية
 -9
الدولية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول  "7110مقدمة إلى جامعة دمشق لنيل شهادة درجة
الماجستير،كليةالعلومالسياسية .
ّبينالباحثفيهذهالدراسةتاريخنشأةالنظامالسياسيالدولي،ثمانتقللدراسةالشرعيةالدولية
فيظلالنظامالسياسيالدوليبعدأحداثأيلول،2116وكذلكرصدسلوكالقوىالفاعلةفيالمجلس
من خالل التعاطي مع أزماتأو نزاعاتأوقضايا بعينهالبيان تطور عملمجلس األمن والتغييرات
الحاصلةفيطريقةإصدارق ارراتالمجلسومدىشرعيتها .
-1دراسةنهىعليبكر()2118بعنوان"مشروعات إصالح مجلس األمن :دراسة سياسية مقارنة في
ضوء أزمات ما بعد الحرب الباردة"مقدمة إلىجامعةالقاهرةلنيلشهادةدكتوراه،كليةاالقتصادوالعلوم
السياسية،قسمالعلومالسياسية .
والجانب العملي لألزمات التي تواجه مجلس األمن بعد
تناولت هذه الدراسة الجانب النظري 
الحرب الباردة ،حيث يتمثل الجانب النظري في محاولة تأصيلية لمفهوم دور مجلس األمن ،وبيان
التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجهه وتؤثر على قدرته في تسوية األزمات الدولية خصوصا بعد
انتهاءالحربالباردة،أماالجانبالعمليفيختصبتحليلومقارنةمشاريعإصالحمجلساألمن.
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الدراسات باللغة األجنبية:
1-David Malone (2004) The UN security council: from the cold war to the
21st century, Lynne Rienner Publishers.
تناقشالدراسةلديفيدمالونالمعنونةبـ"مجلساألمنالدولي:منالحربالباردةإلىالقرن"26
فعاليةمجلساألمنمنذإ نتهاءالحربالباردةحتىبداياتالقرنالحاديوالعشرين،تلكالفترةالتيشهد
فيهامجلساألمنصدورق ارراتعديدةتسببت فيقيامالعديدمنالحروب،كماأشارتالدراسةالىما
يتعلق بأزمة الخليج عام  6446والدور الذي قام به مجلس األمن بعد انتهاء الحرب الباردة ،وتعامل
ال وهيأزمةالخليجالثانية،وكماتحاول
مجلساألمنبطريقةغيرمسبوقةمعإحدىاألزماتاإلقليميةأ ّ
الدراسةالكشفعنالتغييراتالكبيرةالتيحصلتداخلمجلساألمن .
2-Bardo, Fassbender (2002) Uncertain Steps into a Post-Cold War World:
The Role and Functioning of the UN Security Council after a Decade of
Measures against Iraq, European Journal of international law, 1/1/2002,
Vol13.
تهدف هذه الدراسة لباردو فاسبيدير المعنونة بـ"خطوات غير مؤكده في عالم ما بعد الحرب
الباردة:دوروأداءمجلساألمنلألممالمتحدةبعدعقدمنالتدابيرضدالعراق"إلىتعاملمجلساألمن
معالحالةالعراقيةالتيتعتبرالقضيةاألهممنذعام،6441والتيأثرتفيدورالمجلس ووظيفته في
النظام القانوني الدولي ،كما تحاول الدراسة تحديد ومناقشة المظاهر األكثر أهمية في دور المجلس
ووظائفه وبيان تأثرها بالحالة العراقية ،إضافة الى تحديد مدى القوى والفعالية التي يمتلكها المجلس،
وعمليات اإلصالح التي يحتاجها ،واضافة لمناقشة قضية ترسيخ شرعية المجلس كأداة لحل النزاعات
الدولية.
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ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
لقد تناولتأغلبالدراساتالسابقةطبيعةمجلساألمن،وعالجتالكثيرمنالمسائلوالقضايا
المتعلقة به ،إال أنها في مجملها اقتصرت على تناول جانب معين يتعلق غالبا بالنظام الدولي ودور
مجلساألمنفيحفظالسلمواألمنالدوليينماقبلالحربالباردةأومابعدها،باإلضافةإلىأنغالبية
تلكالدراساتتشتركفيمعالجتهافيكيفيةإصالحمجلساألمنمندونالتركيزعلىالعقباتالتي
تحولدونذلك،وهومايمكنأنيشكلإضافةإلىتلكالدراسات،إذ أنهاسوفتتناولأهمالمعوقات
التي التزال عائقا في وجه المحاوالت الرامية إلى إصالح المجلس .كما إن الدراسة تميزت بمعالجتها
للطبيعة القانونية والسياسيةلمجلس األمن ،حيث أن معظم الدراسات تناولت إما الجوانب القانونية في
األداء الوظيفي للمجلس ،أو إنها ركزت على طبيعته السياسية ،دون أن توضح أوجه التداخل ما بين
االختصاصالقانونيوالصبغةالسياسيةالتيتلونتبهاق ارراتالمجلسوانكانتتبدوأنهاقانونية،هذا
فضالعنمعالجتهاللمبرراتالتيتدعوإلىضرورةإصالحالمجلسمنخاللالوقوفعلىالمقترحات
والمشاريعالمطروحةتحقيقا لهذهالغاية .والبدمناإلشارةأيضاالىأنهذهالدراسةتأتياألولىبعد
عودةالنفوذال روسيمجددابماطرحمنتغيراتمهمة.
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الفصل الثاني
التعريف بمجلس األمن وطبيعته القانونية والسياسية
معقياماألممالمتحدةعام،6491بعدإنتهاءالحربالعالميةالثانية،حرصتالدولالتي
تزعمت التحالف بعد أن كتب لها النصر على حصر اختصاصات المنظمة األساسية في حفظ
األمنالدوليينداخلجهازيتكونمنعددمحدودمنالدولتتمتّعفيهبعضهابالعضوية
السلمو
ّ
اإصدارأي قراريتعارض
وبوضعمتميزعندالتصويت،يجعلمنالمستحيلعليهقانون
الدائمة ،
ّ
ّ
الحأيمنها(الشكري .)668:2113،
معمص
ّ
كما أحتل مجلساألمن أهميةبالغةبين مختلفأجهزة األمم المتحدة ،فهو يعتبراألداة
التنفيذية للمنظمة ،والمسؤول األول عن حفظ السلم ،والسهر على األمن الدولي ،وقمع أعمال
العدوان،وانزالالعقوباتباألعضاءالمخالفين.حيثنصت الفقرةاألولىمنالمادة 29علىأنه
(رغبةفيأنيكونالعملالذيتقومبهاألممالمتحدةسريعا وفعاال،يعهدأعضاءتلكالهيئةإلى
مجلساألمنبالتبعاتالرئيسيةفيأمرحفظالسلمواألمنالدوليين،ويوافقونعلىأنهذاالمجلس
يعملنائبا عنهمفيقيامهبواجباتهالتيتفرضها عليههذهالتبعات) (الفقرةاألولىمنالمادة29
في ميثاق األمم المتحدة) .ونظ ار لما يوليه ميثاق األمم المتحدة من اختصاصات مهمة لمجلس
األمنباعتبارهاألداةالتنفيذيةلألممالمتحدة،وجبالتعرضفيالفصلاألوللماهيةهذاالجهاز
منحيثبنيتهالهيكليةكمبحثأول،وطبيعتهالقانونيةوالسياسيةالتييتمتعبهاويوظفهالحفظ
السلمواألمنالدوليينكمبحثثانوثالث .
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المبحث األول :التعريف بمجلس األمن وبنيته الهيكلية وأسلوب عمله
نشأت منظمة األمم المتحدة بتاريخ  29تشرين أول /أكتوبر  6491في مدينة سان
فرانسيسكو،كاليفورنيااألمريكية،تبعا لمؤتمردومبارتونأوكسالذيعقدفيالعاصمةواشنطن.
ويعدمجلساألمنأحدأهمأجهزتهاالمسؤولةعنحفظالسلمواألمنالدوليينطبقا للفصلالسابع
منميثاقها.ولمجلساألمنسلطةقانونيةعلىحكوماتالدولاألعضاء،لذلكتعتبرق ارراتهملزمة
لهم (الفقرة األولى في المادة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة) .وبما أن مجلس األمن الدولي،
كجهاز ،لهبنيةهيكليةتميزهونظامعملخاصبه،لذاستتم فيهذاالمبحث مقاربةهذه الهيكلية
من خالل تسليط الضوء على طبيعة العضوية فيه ،واألجهزة الفرعية التابعة له ،باإلضافة إلى
آلياتعملهوقواعدالتصويتفيه .
أوالا :عضوية مجلس األمن
فيالبداية،وبموجبالمادة()23منميثاقاألممالمتحدة،كانمجلساألمنوحتى عام
6411يتألفمن66عضوا،خمسةأعضاءدائمةالعضوية،وستّةأعضاءغيردائمةالعضوية.
يدالمستمرفيعددأعضاءاألممالمتحدة،الذي
إالأنهذاالوضعلميقدرلهليستمر،فمعالت از
ّ
ّ
اضحأن
ترتبعلىاستقاللالعديدمنالبلدانالمستعمرةوانضمامهاللمنظمةالعالمية،باتمنالو
ّ
المقاعدالمخصصةللدولغيردائمةالعضويةبمجلساألمنلميعدمتوائما معاإلتساعالعددي
للدولالتيأنضمتإلىالمنظمةالدولية(الهنداوي .)61:6449،
اتالسابقة،أصدرتالجمعيةالعامةفي68كانونأول/ديسمبر6413
واستجابةلالعتبار
ّ
القراررقم()6446الذييتضمنمسألةالتمثيلالعادلفيمجلساألمن،الذيصارنافذافي36
ارتم تعديلالمادة()23منالميثاقليصبحمجلس
أب/أغسطسعام،6411فبموجبهذاالقر ّ
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األمنمكونا منخمسةعشرعضوا (قرارجمعيةالعامةرقم 6446المؤرخفي 68كانونأول/
ّ
ديسمبرعام .)6413ويتضحأنلمجلساألمنطريقةتشكيلخاصةيتميزبهاعنبقيةاألجهزة
األخرى ،إذ تقسم العضوية فيه إلى عضوية دائمة وأخرى غير دائمة باإلضافة الى العضوية
المؤقتة .
 -0األعضاء دائمة العضوية:وفقاللفقرةاألولىفيالمادة()23منالميثاق،تتمتعبالعضوية
الدائمة داخل المجلس خمسة دول هي الواليات المتحدة ،روسيا االتحادية ،الصين،
بريطانيا ،وفرنسا (الفقرة االولى من المادة  23في ميثاق االمم المتحدة) .ويرجع السبب
الدائم داخل مجلس األمن،
بحق التّمثيل ّ
الرئيسي في ذكر هذه الدول باالسم دونغيرها ّ
إلىأهميةالدورالذيقامتبهضد دولالمحور(ألمانيا -إيطاليا -اليابان)أثناءالحرب
ّ
العالميةالثانية.إضافةلذلك،فإن مقتضياتالنظامالدوليفيذلكالوقتقدكشفتعن
ّ
أهميةالدورالذييجبأنتلعبههذهالدولفيمجالحفظالسلمواألمنالدوليين،نظ ار
لمايتوافرلهامنإمكانياتاقتصاديةوعسكريةكبيرة،األمرالذيأقتضىاالعترافلها
بالتمثيل الدائم داخل هذا المجلس حتى تسطيع المساهمة بفاعلية في إدراك هذا الهدف
وتحقيقتلكالغاية.
 -7األعضاء غير دائمة العضوية :األعضاء غير دائمين وعددهم عشرة أعضاء ،تنتخبهم
الجمعية العامة بأغلبية الثلثين ولمدة سنتين وال يجوز إعادة انتخاب من انتهت واليته
بصورةمباشرةوعلىالجمعيةالعامةأنتراعيفيهذااالختيار:
أوالا :مدىمساهمةالدولةفيحفظالسلمواألمنالدوليينوفيتحقيقأهدافاألممالمتحدةالتي
نصتعليهاالفقرةاألولىفيالمادة()23منميثاقاألممالمتحدة .
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ثاني ا  :عدالة التوزيع الجغرافي بما يضمن تمثيل مختلف مناطق العالم كما نصت عليها المادة
المذكورة .
 -0العضوية المؤقتة :تضمنتالمادة()36منميثاقاألممالمتحدةعلى(أن كلدولةعضو
فياألممالمتحدةوليستعضوا فيمجلساألمنيمكن أنتدعىبقرارمنالمجلسإلى
اإلشتراكفيجلسةأوأكثرمنجلساتهدونالتصويتفيمناقشةأيةمسألةمتىمارأى
تؤثر على مصالح تلك الدولة).كماتضمنتالمادة()32علىأنه(تجوز
المجلسأنها  ّ
دعوةدولةليستعضوافياألممالمتحدةإذاكانتطرفافينزاعينظرفيهالمجلس،دون
أنيكونلهاالحقفيالتصويت).أماإذاقررمجلساألمناستخدامالقوة،فإنهقبلأن
يطلبمنعضوغيرممثلفيهتقديمالقواتالمسلحةوفاء بااللتزاماتالمنصوصعليها
فيالمادة()93منالميثاق،ينبغيلهأنيدعوهذاالعضوإلىأنيشتركفيالق اررات
التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة وذلك وفقا
للمادة()99منالميثاق (نصوصالمواد36،32،93،99منميثاقاألممالمتحدة).
ثانيا :لجان مجلس األمن
تنصالمادة()24منالميثاق،علىأنه(لمجلساألمنأنينشئمنالفروعالثانويةما
يرىلهضرورةألداءوظائفه)(المادة24منميثاقاالممالمتحدة).وطبقالذلكأنشأالمجلسعدة
لجاندائمةومؤقتهلهذاالغرضوهي :
 -0اللجان الدائمة :وهيتتكونمنلجنةالخبراء،ولجنةقبولاألعضاءالجدد،ولجنةاإلجراءات
الجماعية،ولجنةأركانالحرب،ولجنةنزعالسالح.
 -7اللجان المؤقتة :وتنشأمنأجلمهمةبعينها،وتسمىاللجانالفرعيةلمجلساألمنفهوينشئ
مايراهضروريا مناللجانأوالفروعالثانويةألداءوظائفه،وتعدأهمهذهاللجان:لجنةمكافحة
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اإلرهابالتيتضمجميعأعضاءمجلساألمنالخمسةعشر،وتراقبتنفيذجميعالدوللقراررقم
( )6383لعام  2116الذي يتضمن التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمن الدوليين نتيجة
لألعمالاإلرهابية (قرارمجلس األمنرقم  6383المؤرخفي  27أيلول/سبتمبر عام .)2116
باإلضافة إلى لجنة الرقابة على الهدنة في فلسطين التي أنشأها مجلس األمن عام ،6497
وجماعةالمراقبينالدوليينفيلبنانالتيشكلتفيأزمةلبنانعام،6417والبعثةالمراقبةفي
اليمنالتيشكلتأثناءالحرباألهليةاليمنيةعام،6419-6413وبعثةالمراقبةالخاصةبسوريا
التي شكلت عام  ،2162وقوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص عام  ،6419وبعثة األمم
المتحدةفيالدومنيكانعام،6411-6411واللجنةالخاصةبالحالةالعراقوالكويتعام،6441
واللجنة الخاصة بشأن قطاع أوزو بين ليبيا وتشاد عام  ،6449علما بأن عددا كبي ار من هذه
اللجانقدتمحلهابانتهاءالقضاياالتيشكلتمنأجلها( .)/http://www.un.org
هذاباإلضافةإلى لجنةاألممالمتحدةللتعويضاتالتيتأسستبموجبقرارمجلساألمن()178
عام  6446لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر واألضرار نتيجة لغزو العراق
للكويت (قرارمجلساألمنرقم 178المؤرخفي 2نيسان/أبريلعام  .)6446ولجانالجزاءات
وهي عديدة منها ،لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار ( )6182لعام  2119بشأن الحرب
األهلية األولى في ساحل العاج (قرار مجلس األمن رقم  6182المؤرخ في 61تشرين الثاني/
نوفمبر عام   .)2119ولجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار ( )6146لعام  2111بشأن
السودان(قرارمجلساألمنرقم6146المؤرخفي24أذار/مارسعام .)2111
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ثالث ا :أسلوب عمل مجلس األمن
ةالتعرفالى
بعدمعالجةتشكيلةمجلساألمنوفقا لميثاقاألممالمتحدة،تقتضيالضرور ّ
طريقةعملمجلساألمنمنالداخل،حيثتضمنتالالئحةالداخليةللمجلس،إلىجانبأحكام
الميثاق،قواعداجتماعاته،واعدادجدولأعماله،ونظامالتصويتفيه .
 -6اجتماعات المجلس:المجلسمكلفبإحتواءاألزماتالدوليةومعالجتها،لذلكيعقدفيأي
وقت لمواجهة جميع االحتماالت أو األزمات الدولية الطارئة ،لذلك ألزم الميثاق الدول
األعضاءفيالمجلسأنيكونلهاتمثيلدائمفيمقرالهيئة(الفقرةاألولىمنالمادة27
منميثاقاألممالمتحدة) .كمايعقدالمجلساجتماعاتدورية يمثلفيها كلعضومن
أعضائه ،إذا أراد ذلك بأحد رجال حكومته أو بمندوب خاص لهذا الغرض (راجع الفقرة
الثانية في المادة  27من الميثاق) .كما يجتمع مرتين في السنة ،وفي غير مقر األمم
المتحدة إذا رأى أن ذلك قد يؤدي إلى تسهيل مهمته (الفقرة الثالثة في المادة  27من
الميثاق).
وتتضمنالمادةاألولىمنالنظامالداخليالمؤقتلمجلساألمنعلىأنهيجبأالتزيد
أربعة عشر يوما .وتنص المادة الرابعة على أن (يعقد مجلس األمن
الفترة بين جلستين عن  
االجتماعاتالدوريةالمنصوصعليهافيالفقرةالثانيةفيالمادة 27منالميثاقمرتينفيالسنة
فيالمواعيدالتييحددهامجلساألمن).باإلضافةإلىذلكيجتمعالمجلسفيأيوقتبناءعلى
طلبأيدولةعضوطبقا للفقرةاألولىفيالمادة()31منالميثاق،أوغيرعضوطبقا للفقرة
الثانيةفيالمادة()31منالميثاق،أوطلبمنالجمعيةالعامةطبقاللفقرةالثالثةمنالمادة()66
من الميثاق ،أو األمين العام لألمم المتحدة طبقا للمادة ( )44من الميثاق (نصوص المواد
44،31،66،27منميثاقاألممالمتحدة).
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يضعمجلساألمنالئحةاإلجراءاتالتييسيرعليهابمافيذلكطريقةاختياررئيسه.
وقد قررت هذه الالئحة أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين أعضائه بحسب الترتيب الهجائي
اإلنجليزيألسمائهمويشغلكلرئيسمنصبهلفترةشهرتقويمي(.المادة67منفصلالرابعوفقا
للنظامالداخليالمؤقت)ويلتزمالرئيسبالتنحيعنالرئاسةعندعرضنزاعتكوندولتهطرفافيه،
بعدإخطارالمجلسبذلك،حتىيقومالعضوالذييليهفيالترتيببمهامالرئاسةإلىأنينتهي
المجلسمنالنظرفيذلكالنزاع.ويشتركاألمينالعامبصفتههذهفياجتماعاتالمجلس(المادة
47منالميثاق) .
وتكون اجتماعات المجلس طبقا للمادة ( )97من النظام الداخلي علنية ،إال إذا قرر
المجلس عكس ذلك .إال  أن مناقشات المجلس بشأنإصدار توصية إلى الجمعية العامة بتعيين
األمينالعام،أوانتخابقضاةمحكمةالعدلالدولية،أومناقشةالتقريرالسنويالذيأعدهاألمين
العام عن أعمال المنظمة ،يجب أن تكون في جلسات سرية (المادة  97من النظام الداخلي
المؤقت) .
 -7إعداد جدول األعمال :يتولىاألمينالعامإعدادجدولاألعمالالمؤقتللمجلس،ويرسله
إلىالممثلينفيمجلساألمنقبلانعقادالجلسةبثالثة أيام،إالأنهيجوزفياألحوال
العاجلةإرسالجدولاألعمالفيآن واحدمعإشعاراالجتماع،ويتماعتمادهمنجانب
رئيسالمجلس ،وتظلالمسألةالمدرجةعلىجدولأعمالهحتىيتمالفصلفيهابصدور
قرارمن المجلس أو بشطبها .ويعتبر التصويت في هذا الشأنمسألة إجرائية التتطلب
الحصول على أصوات األعضاء الخمسة الدائمين مجتمعة ،بل يكفيها أغلبية تسعة
أصواتدونتفرقةبينالدائمينوغيرالدائمين(.)http://www.un.org/
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وعندمايقرجدولاألعمالمنقبلالمجلس،يبدأالنظرفيالمسائلالمدرجةفيه،وكل
مسألةالينتهيالمجلسمنالنظرفيهافيجلسةما،تدرجآلياعلىجدولأعمالالمجلسللجلسة
التالية.ومتىأدرجتمسألةماعلىجدولأعمالالمجلسفإنالمجلساليستطيعبإرادتهالمنفردة
أنيسحبهامنالجدولإالإذاوافقالمجلسعلىذلك.فقدطلبتإيرانعام6491حذفالشكوى
التي تقدمت بها إلى المجلس بخصوص تصرفات االتحاد السوفياتي ،فلم يستجب المجلس لذلك
الطلب،واحتفظبالشكوىفيجدولأعماله.وكذلكعندماعجزمجلساألمنعنالوصولإلى
قراربشأنالنزاعالمصريالبريطانيعام،6498حيثأشارالمندوبالبريطانيفيمجلساألمن
الى أنالنزاع  يعدمشطوبا منجدولأعمالالمجلس،فقرررئيسالمجلسأنالنزاعيبقىمقيدا
فيجد ولأعمالهإلىأنيتخذقراربحذفه(سلطان .)473:6411،
 -0التصويت في مجلس األمن :يعد نظام التصويت واتخاذ الق اررات في مجلس األمن من
النقاط التي أثير حولها كثير من النقاشات في مشروعات إصالح المجلس ،لذلك وجب
شرح النظامالحاليللتصويتمنأجلمعرفةالمقصودمنمطالبإصالحهالحقا ،حيث
نصت المادة ( )28من الميثاق على طريقة التصويت في المجلس  ،فجاء في فقرتها
األولى(يكونلكلدولةعضومناعضاءالمجلسصوتواحد).أماالفقرةالثانيةفنصت
علىأن(تصدر ق اررات المجلسفي المسائلاإلجرائية بموافقة تسعةمنأعضائه).أما
الفقرة الثالثة فنصت على أن (تصدر ق اررات المجلس في المسائل الموضوعية األخرى
بموافقة تسعة من أعضائه من بينها أصوات األعضاء الدائمين المتفقة؛ بشرط أنه في
الق ارراتالمتخذةتطبيقا ألحكامالفصلالسادس،والفقرة 3منالمادة،12يمتنعمنكان
طرفافينزاععنالتصويت)(المادة28منميثاقاألممالمتحدة).
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ولتوضيحاألحكامالواردةفيالمادة()28منالميثاق،يجبأننبحثثالثمسائل
وهي :التفريق بين المسائل اإلجرائية والمسائل الموضوعية ،والتمييز بين النزاع والموقف ،وأثر
امتناعدولةدائمةالعضويةفيمجلساألمنعنالتصويتعلى القرارالمطروح،أوتغيبهاعن
حضورالجلسة .
أ -التفريق بين المسائل اإلجرائية والمسائل الموضوعية
يقتضينصالمادة()28منالميثاقبوجوبالتفريقبينالمسائلاإلجرائيةوالمسائل
الموضوعيةالتيتعرضعلىمجلساألمن،فالق ارراتفيالمسائلاإلجرائيةتصدربموافقةتسعة
أعضاءعلىاألقلدونتفرقةبينأصواتاألعضاءالدائمينوأصواتغيرالدائمين،أماالق اررات
فيالمسائلالموضوعيةفتصدربموافقةتسعةأعضاءمنمجلساألمنعلىأنيكونمنبينها
أصواتاألعضاءالدائمينمتفقة.إالأنالميثاقلميضعضابطاللتمييزبينماهوإجرائي،وما

هو موضوعي .معنى ذلك ،أنه يستحيل كقاعدة عامة صدور قرار من مجلس األمن في مسألة
موضوعية بدون أن يتوفر إجماع من قبل الدول الخمس دائمة العضوية حول مشروع القرار
المقترح،وبذلكيمكنأليدولةدائمةالعضويةأنتحولدونصدورأيقرارالترغبفيه(نافعة
وشوقي .)621:2112،
فضال على أن تكييف ماهية المسائل المعروضة على المجلس لتقرير ما إذا كانت
موضوعية أو إجرائية ،أمر من سلطة المجلس نفسه ويدخل في دائرة المسائل الموضوعية ،أي
يستوجبلها أغلبيةتسعة أصواتمن بينها أصوات األعضاء الدائمين .بمعنى أنهإذا أراد أحد
األعضاءالدائمينأنيمنعصدورأيقرارفيواحدةمنالمسائلالمعروضة،فماعليهإالأن
يتمسكعندالتكييفالمبدئيبأنهامسألةموضوعية،أييستعملحقالنقض(الفيتو)ليحولدون
تصنيفهاضمنالمسائلاإلجرائية،فإذاتحققلهماأرادوتمتكييفهاكونهامنالمسائلالموضوعية،
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استعمل حقه في االعتراض للمرة الثانية عند إعادة طرح الموضوع للتصويت لمنع صدور قرار
بشأنها،وهذامايطلقعليه(الفيتوالمزدوج)(فؤاد .)621:2119،
ولما كانت مشكلة التفريق بينالمسائلاإلجرائية والموضوعيةتترتب عليها نتائجخطيرة
منشأن عملمجلساألمن.فعليه،أصدرتالجمعيةالعامةفي 69نيسان/ابريلعام6494
توصيةإلىمجلساألمنتتضمنقائمةاشتملتعلىقرابةمائةمسألةتعدفينظرالجمعيةمن
المسائلاإلجرائية.إالأنهذهالتوصيةلمتجدسبيلهاللتنفيذداخلالمجلس،حتىاليردعلىهذه
الحريةفيتكييفالمسائلالتيتعرضعلىمجلساألمنأيقيديمكنأنيحرجهامستقبال أمام
الهيئةالعامة) .(www.securitycouncilreport.org
ب -التمييز بين النزاع والموقف
اليتضمنميثاقاألممالمتحدةمعيا ار معينا للتمييزبينالموقفوالنزاع،وقدأثارتهذه
المسألةالجدلمراتعديدةداخلمجلساألمنالذيلميستطعحتىاآلنتالفيهذاالنقصأو
الغموض ،حيث توجد العديد من وجهات النظر المختلفة بخصوص هذا المعيار الفاصل بين
المسألتين ،فيرى بعض الفقهاء أن إصطالح الموقف أعم من إصطالح النزاع ،فكل نزاع هو
بالضرورةموقف،وليسكلموقفنزاعا(سيفالدين.)81:2166،وبتعبيرأخريوجدنزاعحيث
يوجدطرفانأحدهمايدعيحقا واآلخرينكرهعليه،أوحيثتوجهدولةطلبا إلىأخرى،والثانية
اعا،ولهذايعرفالفقهاءالموقف

ترفضاالستجابةإليه،إِمامجردالخالففاليجعلمنالموقفنز
بأنهمشكلةسياسيةمعقدةتتضاربفيهامصالحأكثرمندولة.إذا،إنمسألةالحسمفيالتمييز
القاطعبينالمسألتينهيمنالقضاياالمعقدةالتييصعبفيهاوضعمعيارعاممنضبط،ويتعين
ترك هذه المسألة للجهة المنوط بها الفصل فيها بحسب كل نزاع على حده ،ولعل سبب هذه
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الصعوبةفيالحسمبينالمسألتينخلوميثاقاألممالمتحدةمنأيضابطأومعياريفيدفيهذا
الشأن(الغنيمي .)133:2111،
ج -امتناع العضو الدائم عن التصويت أو غيابه عن جلسات المجلس
 -0امتناع عضو دائم عن التصويت
فيمايخصاالمتناععنالتصويت،فقدتقررفيمؤتمرسانفرانسيسكوالذيعقدعام
 6491لغرض مناقشة مشروع الميثاق في المؤتمر التأسيسي لألمم المتحدة ،أن اإلمتناع عن
التصويتعلىمشروعقرارفيأيمسألةموضوعيةاليعتبرعدماعتراضصريحعلىصدور
القرار،ألنالدولةالدائمةالعضويةإذاكانتترغبفيعدمصدورهلصوتتضده صراحة.حيث
كانت أوائل حاالت االمتناع عن التصويت في  24نيسان /أبريل  6491من قبل االتحاد
السوفياتي،أثناءالنظرفيالمسألةاإلسبانية،ثمفينيسان/أبريل6498منقبلالوالياتالمتحدة
أثناء النظر في المسألةاليونانية،ثمأمتنعتكل من بريطانياوفرنسافيآب/أغسطس6498
بصددالمسألةاالندونيسية (الدقاق .)364:6476،باإلضافةإلىالعديدمنالحاالتاألخرىالتي
تضمنتاإلمتناععنالتصويتمنقبلإحدىالدولدائمةالعضوية .
 -7غياب العضو الدائم عن جلسات المجلس
لقدأُثيرتهذهالمشكلةعندماامتنعاالتحادالسوفياتيعنحضورجلساتمجلساألمنفي
فترة ما بين  63كانون الثاني /يناير وآب /أغسطس عام  ،6411احتجاجا على عدم إحالل
مندوب الصينالشعبيةمحلمندوب الصين الوطنيةفي مجلساألمن ،وبالرغممن ذلكأصدر
المجلسفيهذهالفترةعدةق ارراتمهمةتتعلقبعدوانكورياالشماليةعلىالجنوبيةالعام،6411
حيثاعتبرتآنذاكق ارراتصحيحةونافذهفقدأتجهالرأيداخلالمنظمةإلىتفسيرغيابالعضو
بأنهامتناععنالتصويت،وبالتالياليؤثرفيصحةالق ارراتالصادرةمنالمجلس،ألناشتراك
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العضوالدائمفيجلساتالمجلسهوالتزاميرتبهالميثاقعلىعاتقالدولالكبرىتحقيقا للسلم
والتعاونالمشتركبين الدول (الفقرةاألولىفيالمادة 27منالميثاق) .وعليه،فإنغيابالعضو
الدائم عن جلسات المجلس يعتبر بمثابة تنازل عن حقه في الحضور ،لذلك وجب عدم غياب
األعضاءوتهربهممنتحملإلتزاماتهم،والعملعلىتحقيقأهدافالمنظمةالتيقامتمنأجلها
(المجذوب .)281:2111،
وبناء على ما سبق ،فقد أتضح إن امتناع أي عضو دائم في المجلس عن استخدام حق
اإلعتراض (الفيتو)في التصويت علىمسألة موضوعية معتوافر إمكاناستخدامه يعتبر بمثابة
موافقهضمنيةعلىالقرار،وكذلكالشأنبالنسبةلغيابالعضوالدائمعنجلساتالمجلس.وعليه،
فإن حق اإلعتراض الممنوح للدول دائمة العضوية يقصد به قيام إحدى هذه الدول باإلعتراض
صراحة على مشروع القرار حتى يتم إبطاله ،وال يكفي امتناعها عن التصويت أو غيابها عن
الجلسةالتييتمفيهاالتصويتحتىتحولدونصدوره(الدقاق .)322:6476،
ومنالجديربالذكر،أنمسألةحقالنقض (الفيتو)منالمسائلالتيأثيرحولهاالكثيرمن
الجدل من قبل الدول األعضاء ،حيث تراها الدول دائمة العضوية تعبي ار عن مسؤوليتها التي
تتحملهالضمانحفظالسلمواألمنالدولي،فيحينتعتبرهادولغيردائمةالعضويةأنهاضد
مبدأ العدالة والمساواة ،ألنه يعطي الحق للدول الدائمة بحرية التصرف إلبطال مشروع أي قرار
يقفضدمصالحهاوأهدافهاالسياسية(شكري .)361:2113،

ويتضحمماتقدمأنمجلساألمنيعانيمنخللهيكليفيمايتعلقبتشكيلهوأسلوبالعمل
فيه،فعلىصعيدالتشكيل،يتبينأنالمقاعدالمخصصةللدولغيردائمةالعضويةبمجلساألمن
في شكله الحالي ال يعادل التوازن الكبير للد ول األعضاء في المنظمة والذي وصل إلى 643
عضوا.أماعلىصعيدنظامالتصويتواتخاذالق ارراتفيمجلساألمن ،فهيتعتبرمنالنقاط
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التي أثير حولها كثير من النقاش في مشروعات اصالح مجلس األمن الدولي .هذا و سوف
يخصص الباحث الفصل الثالث من الدراسة لمناقشة الخلل البنيوي والوظيفي الذي يعاني منه
المجلس .
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المبحث الثاني :الطبيعة القانونية لمجلس األمن
بعد التعرف الى تشكيلة مجلس األمن وأسلوب عمله ،وجب التحدث عن سلطاته التي
يتمتعبها،فمجلساألمنوفقالميثاقاألمم المتحدةيتمتعبسلطاتمتعددةفيحفظالسلمواألمن
الدوليين،حيثيحكماختصاصالمجلسفيهذااإلطار،مادتانأساسيتانهماالفقرةاالولىمن
المادة()29والمادة(.)34فالفقرةاألولىمنمادة()29فيالميثاقتنصعلى(:رغبةفيأن
يكونالعملالذيتقومبهاألممالمتّحدةسريعاوفعاال،يعهدأعضاءتلكالهيئةإلىمجلساألمن
الدوليبالتبعاتالرئيسيةفيأمرحفظالسلمواألمنالدوليين،ويوافقونعلىأنهذاالمجلسيعمل
نائباعنهمفيقيامهبواجباتهالتيتفرضهاعليههذهالتبعات).أماالمادة()34منالميثاقفتنص
علىأنه(يقررمجلساألمنماإذاكانقدوقعتهديدللسلمأوإخاللبهأوكانماوقععمالمن
أعمالالعدوان،ويقدمفيذلكتوصياتهأويقررمايجباتخاذهمنالتدابيرطبقاألحكامالمادتين
()92(،)96لحفظالسلمواألمنالدوليأوإعادتهإلى نصابه) (المواد 34،29منميثاقاألمم
المتحدة) .
إنماوردفيأحكامالفقرةاألولىمنالمادة()29يتعلقبالتدابيرالوقائيةلمجلساألمن،
أمامضمونالمادة( )34فيذهب إلى أناختصاص مجلس األمن بشأنها تحكمهقاعدة التدابير
العالجية العقابية .كما يباشر المجلس هذا االختصاص األساسي بأسلوبين -:إما بإصدار
الت وصيات،أوبأخذالتدابيرالالزمةلحفظالسلمواألمنالدوليينأوإعادتهإلىنصابه،ذلكإذا
وقع ما يمكن اعتباره تهديدا للسلم ،أو اإلخالل به ،أو عمال من أعمال العدوان ،بحيث يمكن
لمجلس األمن في مثل تلك الحاالت أن يتخذ تدابير صارمة قد تصل إلى استخدام القوة
(المانع .)211:2111،وفيهذاالمبحثسوفيتطرقالباحثإلىالطبيعةالقانونيةلمجلساألمن
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منخاللعرضبنودالموادالمتعلقةبحفظالسلمواألمنالدوليينوفقا للفصلينالسادسوالسابع
منميثاقاألممالمتحدة،باإلضافةإلىمدىإمكانيةالطعنفيق ارراتمجلساألمنالدولي .
أوالا :سلطات مجلس األمن في حل المنازعات الدولية سلميا (الفصل السادس من الميثاق)
يستمدمجلساألمنسلطاتهفيحلالمنازعاتالدوليةسلميا منمسؤوليتهالرئيسيةفي
المحافظة على السلم واألمن الدوليين .وقد أشار الفصل السادس من الميثاق إلى اختصاصات
مجلساألمنفيتسويةالمنازعاتالدوليةبالطرقالسلمية،حيثأوضحكيفيةعرضالنزاعأو
كماحددالميثاقالجهاتالتيلهاأنتطلب
الموقفعلىالمجلسواإلجراءاتالتيتتخذحياله .
ّ
تدخل مجلس األمن في النزاعات التي من شأنها تهديد السلم واألمن الدوليين (المانع ،مصدر
ّ
سابق .)211،
 -0عرض المنازعات الدولية على المجلس:
تنصالفقرةاألولىمنالمادة()33على(:يجبعلىأطرافأينزاعمنشأناستم ارره
أن يعرض حفظ السلم واألمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،أو أن يلجأوا إلى الوكاالت والتنظيمات
اإلقليميةأوغيرهامنالوسائلالسلميةالتييقععليهااختيارها) (الفقرةاألولىمنالمادة 33في
ميثاقاألممالمتحدة).ورغمأنهذهالمادةلمتستحدثطرقاوأشكاالجديدةلكنهااعتمدتالوسائل
والطرق المعترف بها على صعيد العمل الدولي ،حيث أنه إعماال لسلطات مجلس األمن في
خصوصتفعيلالتدابيرالوقائيةالمخولةإليهبموجبأحكامالفصلالسادسمنالميثاقلهالحق
في(لمجلساألمنأنيفحصأينزاعأوأيموقفقديؤديإلىاحتكاكدوليأوقديثيرنزاعا
لكييقررماإذاكاناستمرارهذاالنزاعأوالموقفمنشأنهأنيعرضللخطرحفظالسلمواألمن
الدولي) (المادة  39من ميثاق األمم المتحدة) .ويقصد بهذا الفحص سلطة التحري واستيفاء
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المعلوماتبخصوصالنزاعأوالموقفالمثارودراستهبشكلجادليرىالمجلسماإذاكانمن
شأناستم اررهأنيهددالسلمواألمنالدوليين(فؤاد .)2119:629،
وعلى الرغممنأنمجلساألمنهوصاحبالسلطةالتقديريةفيالنظربالمسائلالتي
تدخلفيأحكامالفصلالسادسمنالميثاق،إالأنالميثاقأجازللجمعيةالعامةأنتلفتنظر
مجلساألمنإلىاألحوالالتييحتملأنتعرضالسلمواألمنالدوليينللخطر،كماأشارتإليها
الفقرة الثالثة من المادة ( )66في الميثاق ،كما أعطى الميثاق لكل من األمين العام وفقا للمادة
( )44من الميثاق ،وللدول األعضاء وغير األعضاء في المنظمة بموجب أحكام الفقرة األولى
والثانية من المادة ( )31من الميثاق ،حق تنبيه مجلس األمن إلى تلك المواقف والمنازعات
(نصوصالمواد 66،44،31منميثاقاألممالمتحدة) .ويشيرسيراألحداثداخلأروقةاألمم
المتحدة إلى عدة أحوال طبقت فيها هذه األحكام .فلقد أرسلت اوكرانيا عام  6491إلى رئيس
مجلس األمن تقري ار تشير فيه إلى المشكلة األندونيسية ،وهو ما فعلته كل من الدنمارك وفرنسا
وكندا في شأن المشكلة الخاصة بتشيكوسلوفاكيا ،باإلضافة الى تنبيه فرنسا لمجلس األمن على
خطورةتنظيمالدولة(داعش)وأنهوجبمواجهتهوالقضاءعليهخصوصابعدهجماتباريسالتي
وقعتفيتشرينالثاني/نوفمبرعام .2161
ويسري نفس الشأن بالنسبة للدول التي هى ليست أعضاء في األمم المتحدة إذا كانت
طرفا فيه ،وتقبل الخضوع ألحكام الحل السلمي المنصوص عليها في  الفقرة الثانية من المادة
( ،)31وهو مافعلتهالكويتالتيلمتكنعضوا فياألممالمتحدةبعد،فقدأرسلتإلىمجلس
األمن في تموز /يوليو عام  6416تنبيهاُ يشير إلى خطورة مشكلتها مع العراق ،وعليه أدرج
المجلسموضوعهافيجدولأعماله(فؤاد .)2119:621،
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 -7سلطات مجلس األمن في تسوية المنازعات الدولية:
أشارتالفقرةاألولىمنالمادة()31أنلمجلساألمنسلطةإصدارالتوصياتبخصوص
أينزاعأوموقفمنشأناستم اررهأنيعرضالسلمواألمنالدوليينللخطر (الفقرةاألولىمن
المادة 31فيميثاقاألممالمتحدة) .حيثتتعلقهذهالتوصياتبالوسيلةوالطرقوالخطواتالتي
يجب اتباعها من قبل األطراف لتسوية نزاعهم ،فهي ال تمس جوهر النزاع أو الموقف
(هنداوي،)99:6449،كمايمكنللمجلسالتدخلبإصدارتوصياتهوفقالهذهالمادةفيأيةمرحلة
منمراحلالنزاعأوالموقف .هذايعنيأنالمجلسليسبحاجة إلى أنيطلبمنهالتدخلفهو
يستطيعبمبادرةذاتيةمنهأنيقومبذلك(،علىأنيراعىماأتخذهالمتنازعونمنإجراءات سابقة
لحلالنزاعالقائمبينهم)(الفقرةالثانيةمنالمادة31فيالميثاقاألممالمتحدة) .
وفضال عن أنهلمعرفةنوعوطبيعةأي نزاعيعرضعلىمجلس األمن،يستوجبعليه
إجراءتحقيق بالطرقالسلميةوفقا للمادة()33حتىيتسنىلهإصدارتوصياتهوفقا للفقرةاألولى
نذكرمنها،قدينشئالمجلسلجانا خاصةلغرضالقيامبعملياتالوساطةأو
منالمادة( ،)31
ُ
التوفيقأو التحكيمأوالمراقبة لحفظالسلم حتىيساعداألطراف المتنازعة على أن تتوصلإلى
الحلالسلميالمنشود (عبدالرحيم .)94:6449،ففيكثيرمناألحيانيعهدالمجلسإلىاألمين
العاملألممالمتحدةأورئيسالمجلسبمهاموضعهذهالتوصياتالمقترحةموضعالتنفيذ.علىأن
يراعيالمجلسعندإصدارتوصياتهأنهفيحالةوجودأيمنازعاتقانونيةوجبعرضهاعلى
محكمة العدل الدولية للنظر فيها وفقا ألحكام النظام األساسي لهذه المحكمة (الفقرة الثالثة من
المادة31فيالميثاق) .
وفي المقابل ،فإن مجلس األمن ال يستطيع ،وفقا لهذه المادة ،أن يصدر أي توصيات
تتعلق بشروط حل النزاع أو الموقف ،فهذا النوع من التوصيات يمكن إصدارها فقط وفقا للفقرة
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الثانيةمنالمادة(( )38الفقرةالثانيةفيالمادة 38منميثاقاألممالمتحدة) .فمجلساألمنوفقا
للمادة()31يستطيعأنيقومبتعيينالوسيلةالسلميةالتييراهامناسبةلتسويةأينزاعأوموقف
اعأنيسووا

ومنثميقومبتحديدالخطواتواإلجراءاتالتييجباتباعها،ثميطلبإلىأطرافالنز
مابينهمباستخدامهذهالوسائل(هنداوي .)11:6449،
وبشكلعام ال يكونلتوصيات مجلس األمنفيهذا اإلطار قوةإلزامية،فاختصاصات
المجلس وسلطاته ،وفقا لموادالفصلالسادسفيالميثاق( ،)37-33تعتبرمجردسلطاتتوفيقية
بيناألطرافالمتنازعة (أبوالعال .)21:2111،بمعنىأنهعندماالتتوصلالدولالمتنازعةإلى
تسويةسلميةفيمابينها،يصدرمجلساألمنتوصياتهوفقا ألحكامهذاالفصل،واذالم تستجب
وأدى استمرار النزاع إلى اإلخالل بالسلم أو وقوع عدوان ،وجب على
الدول إلى هذه التوصيات 
المجلسأنيتدخلوفقاألحكامالفصلالسابعمنالميثاق(مرشحة .)631:6448،
ثاني ا :سلطة المجلس في اتخاذ التدابير العقابية لقمع أحوال تهديد األمن والسلم (الفصل السابع)
تنصالمادة()34على(:يقررمجلساألمنماإذاكانقدوقعتهديدللسلمأوإخاللبه
أو كان ماوقععمال من أعمال العدوان ،ويقدم في ذلك توصياته أويقرر مايجب إتخاذه من
التدابيرطبقا ألحكامالمادتين 96،92لحفظالسلمواألمنالدوليين أوإعادتهإلىنصابه) (المادة
 34من ميثاق األمم المتحدة) .فضال عن الوسائل التي يستخدمها لقمع أحوال التهديد إعماال
لنصوص المواد ( )98 ،91 ،91 ،99 ،93من الميثاق األمم المتحدة .وسلطات مجلس األمن
وفقا لهذاالفصلتأتيمتدرجةمنحيثخطورتها،حيثتبدأباستخدامالتدابيرالمؤقتة،ومنثم
تنتقلإلىتدابيرعقابيةاليستخدمفيهاالقواتالمسلحة،وأخي ارتدابيرتستخدمفيهاالقواتالمسلحة
(فؤاد .)628:2119،
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 -0سلطة المجلس في اتخاذ التدابير المؤقتة
تنص المادة ( )91في الميثاق على( -:منعا لتفاقم الموقف ،لمجلس األمن ،قبل أن يقدم
توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة  ،34أن يدعو المتنازعين لألخذ بما يراه
ضروريا أومستحسنا منتدابيرمؤقته،والتخلهذهالتدابيرالمؤقتةبحقوقالمتنازعينومطالبهم
أو بمركزهم ،وعلى مجلس األمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه)
(المادة  91من ميثاقاألمم المتحدة) .ورغم قوة صياغة هذه المادة خصوصا أنهلم يكن هناك
مادة تماثلها في ميثاق عصبة األمم المتحدة ،إال أن الرؤية القانونية لهذه المادة تعطي انطباعا
بمدىعمومتيها(فؤاد.)2119:624،فالمادةفيبدايتهاأستخدمتمصطلح(تفاقمالموقف)بالرغم
أن سلطات المجلس هي من تعطيه الحق لتقدير أي الموقف وتوقيت تفاقمه ،حيث أن المستقر
داخلالمجلسهواألخذباألحوالالتييقدرهاالمجلسوفقاللمادة( .)34
ومنأمثلةالتدابيرالمؤقتةالنزاعالهنديالباكستانيحولإقليمكشمير ،فقد دعاهماالمجلس
في 69آذار/مارسعام  6411وبموجبقراررقم()71إلىإتخاذالتدابيرالعاجلةلنزعالسالح
فياإلقليمالمتنازععليهوالتعهد بإجراءاستفتاءحولتقريرمصيره (مرشحة .)631:6448،كذلك
عندمادعاالمجلسإسرائيلوالدولالعربيةإليقافالقتالفيعديدمنق ارراتهمنأبرزهاق ارراترقم
(( )233،231،239ق اررات مجلس األمن  233و231و  239المؤرخة في 1و8و 4حزيران/
يونيو عام .)6418والحربالعراقيةاإليرانيةبموجبقراررقم((.)984راجعقرارمجلساألمن
رقم 984المؤرخفي 27أيلول/سبتمبرعام)6471واليخفىأنالتدابيرالتخضعلحصرأو
تعداد ،حيث يوجد العديد من األمثلة لتلك التدابير لعل أهمها (وقف إطالق النار) ،أو (وقف
األعمال العدائية) ،أو (سحب القوات المتحاربة إلى خطوط معينة) أو (التوصية بعقد هدنة)
(مرشحة .)631:6448،

31

 -7سلطة المجلس في إتخاذ تدابير غير القوة المسلحة
تنصالمادة()96على( -:لمجلساألمنأنيقرر مايجباتخاذهمنالتدابيرالتيال
تتطلباستخدامالقواتالمسلحةلتنفيذق ارراته،ولهأنيطلبإلىأعضاء"األممالمتحدة"تطبيق
هذهالتدابير.ويجوزأنيكونمنبينهاوقفالصالتاالقتصاديةوالمواصالتالحديديةوالبحرية
والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفا جزئيا أو كليا ،وقطع
العالقاتالدبلوماسية)(.المادة 96منميثاقاألممالمتحدة)ويالحظأنالفرقبينالتدابيرالتي
وردتفيالمادة()91وتلكالواردةفيالمادة()96تتمثلفيهويةالمخاطب،إذالمخاطبفي
المادة()91هيالدولالمتنازعة،أماالمخاطبفيالمادة()96هيجميعالدولأعضاءاألمم
المتحدةالتياليشملهاالنزاع(فؤاد .)2119:636،
ويرى الباحث أن العقوبات الواردة وفقا لهذه المادة ،تحديدا العقوبات االقتصادية منها،
تمسحقوقالمواطنينوبالقانونالدولياإلنساني،خصوصا أن هذاالنوعمنالعقوباتقد تعرض
إ لى انتقادات شديدة من قبل جميع دول األعضاء داخل المنظمة ،وهذه االنتقادات لم تقم على
اعتبارات أخالقية فقط وانما على اعتبارات سياسية أيضا ،فالعقوبات التي فرضها المجلس في
العديد من الحاالت كانت وفقا ألهداف وغايات سياسية للدول الكبرى قبل أن تكون قانونية
وأخالقية،فقدأضرتهذهالعقوباتبالمواطنينبشكلكبيرمندونأنيكونلهاالتأثيرالفعال
علىالدولةالمعاقبة .ومثالعلى ذلك تلكاألضرار التيلحقتبالمواطنينالليبيينإبانقراررقم
( )836عام  6442بشأن إسقاططائرة أمريكية فوق لوكربي بإسكتلندا ،وقد نتجعن هذا القرار
حصار اقتصادي شامل أدى إلى ارتفاع في األسعار ،ونقص في العملة األجنبية ،وشح في
البضائعالتيأضرتبالمواطنالليبيولمتضركثي اربالنظام(قرارمجلساألمنرقم836المؤرخ
في26كانونالثاني/ينايرعام.)6442كذلكالحصاراالقتصاديالذيفرضعلىالعراقمن
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عام،2113-6446رغمإنسحابهمنالكويت،وذلكبحجة(امتالكالعراقألسلحةدمارشامل)
ما دفع بـ(دنيس هاليداي) ،مدير برنامج (النفط مقابل الغذاء والدواء) إلى القول( :إن العقوبات
االقتصاديةعلىالعراقكانتبمثابةأسلحةدمارشامل).كمانذكرأيضامنالعقوباتاالقتصادية
قرار مجلس األمن رقم ( )6481في عام  2166الخاص بأحداث ليبيا ،حيث دان فيه العنف
واستخدامالقوةضدالمدنيينالليبيينمنقبلالحكومةالليبية،وطالبالحكومةالليبيةبوقفالعنف
فو ار واتخاذ الخطوات الكفيلة بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين ،ورفع القي ود المف روضة على
وسائلاإلعالم.واتخذمجموعةمنالعقوباتمنها،منعجميعالدولاألعضاءمنتوريداألسلحة

والمعداتالحربيةوالذخيرة إلى الدولةالليبية،وعدمتقديمأيمساعداتحربيةأو تقنية لها.كما
فرض القرار على الدول األعضاء تجميد جميع األموال واألصول المالية والموارد االقتصادية
الموجودةداخلأراضيهالمجموعةمناألشخاصالذينيمثلونرموزالنظامالليبي،وكذلكحظرهم
منالسفر(قرارمجلساألمنرقم6481المؤرخفي21شباط/فبرايرعام .)6442
 -0سلطة مجلس األمن في استخدام القوة المسلحة
تنصالمادة()92على(-:إذارأىمجلساألمنأنالتدابيرالمنصوصعليهافيالمادة
 96ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم ِ
تف به ،جاز له أن يتخذ ،بطريق القوات الجوية والبحرية
والبريةمناألعمال،مايلزملحفظالسلمواألمنالدوليينأوإلعادتهإلىنصابه.ويجوزأنتتناول
هذه األعمال المظاهرات والحصر والعمليات األخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية
التابعةألعضاء"االممالمتحدة")(المادة92منميثاقاألممالمتحدة).ويعطيالميثاق،وفقالهذه
المادة ،المجلس سلطة إصدار عقوبات عسكرية ذات قوة تنفيذية ملزمة ،وهذه السلطة لم تكن
موجودةفيحقبةعصبةاألمم (شهاب .)213:6478،كماأنهليسبالضرورةأنيباشرمجلس
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األمنباإلجراءاتالمنصوصعليهافيالمادتين(،)91،96حتىيصلإلىتطبيقالمادة(،)92
بلبإمكانالمجلستجاوزهاتينالمادتينواللجوءفو ارإلىاستخدامالقوة .
كما أن قيام المجلس بهذه اإلجراءات العسكرية ال يتوقف على طلب أو موافقة الدولة
المعتدى عليها ،وانما على حسب تقدير المجلس لجدوى ذلك التدخل (شهاب ،مصدر سابق،
 .)219ولمتصدرالكثيرمنالق ارراتوفقا لهذهالمادةوذلكلعدمقدرةالدولالكبرىعلىتوافق
حولها،نذكرمنهاقرارمجلساألمنرقم()616عام 6416عندماتماستخدامالقواتالمسلحة
فيالكونغولطردالمرتزقةاألجانبواخالءالبلجيكمنها (قرارمجلساألمنرقم 616المؤرخفي
 26شباط /فبراير عام  .)6416باإلضافة إلى تدخل مجلس األمن عسكريا في الحالة الكورية
بموجبقراررقم()72عام 6411لوقفتقدمقواتكورياالشمالية (قرارمجلساألمنرقم72
المؤرخفي 21حزيران/يونيوعام .)6411وكذلكعندماتدخلمجلساألمنفيحربالخليج
الثانيةعسكريابموجبقراررقم()187عام(6441قرارمجلساألمنرقم187المؤرخفي24
تشرينالثاني/نوفمبرعام .)6441
 -4كيفية تنفيذ التدابير عسكرية التي يقرها مجلس االمن الدولي
اليخفى أنالميثاققدأجازلمجلساألمنمجموعةوسائليستطيعمنخاللهااستخدامالقوة
المسلحةوذلكمنخاللنصوصالمواد(،)98،91،91،99حيثتتضمنهذهالموادالطلب
من األعضاء تقديم قواتهم المسلحة ،وتجهيز وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فو ار ألعمال
القمعالدوليةالمشتركة،وتوضعخططعسكريةبمساعدةلجنةأركانالحربالتيتشكلمنرؤساء
أركان حرب األعضاء الدائمين ،وتكون مسؤولة تحت إشراف مجلس األمن عن التوجيه
اتيجيأليةقواتمسلحةموضوعةتحتتصرفالمجلس (نصوصالموادسابقةالذكرفي

اإلستر
ميثاقاألممالمتحدة) .ويالحظأنهذهالمواد ،رغمأهميتها،لمتأخذمجالهافيالتطبيقإالفي
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حاالت قليلة سبق اإلشارة إليها ،وذلك بسبب اختالف وجهات النظر وغياب التفاهم بين الدول
الدائمة داخل مجلس األمن (الدقاق .)361:6476،ومن خالل ما سبق ذكره ،وبعد عرض أهم
موادوسلطاتمجلساألمنالمتعلقةبحفظالسلمواألمنالدوليينوفقا للميثاق،تبينأننصوص
مواد الفصل السابع تتطلب تطبيقا لفكرة األمن الجماعي ،والتي تعنى ضرورة اتفاق جميع دول
الدائمةالعضويةحولكيفيةالتدخلفياألزماتالدولية .
ثالثا :القيمة القانونية لق اررات مجلس األمن ومدى إمكانية الطعن فيها
-0القيمة القانونية لق اررات مجلس األمن:
ميز الميثاق مجلس األمن بأن جعل من ق ارراته ملزمة ،وقد أشارت الفقرة األولى من المادة
األولىمنالميثاقعلىأنالمجلسهوالجهازالذيتقععلىعاتقهمسؤوليةحفظالسلمواألمن
الدوليين (الفقرةاأل ولىمنالمادة األولىفيميثاقاألممالمتحدة) .وهذهالمسؤوليةتعطيللمجلس
سلطات واسعة تمكنه من اتخاذ ق اررات نافذة للنهوض بهذه المسؤوليات والتبعات المذكورة
(فؤاد .)219:6479،
وفضال عن أن المادة ( )21تنص على أن( -:يتعهد أعضاء "األمم المتحدة" بقبول ق اررات
مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق) (المادة  21مش ميثاق األمم المتحدة) .ولبيان عنصر
اإللزامفيق ارراتمجلساألمن،البدأننفرقبينق ارراتبمعناهاالدقيقمنجهة،والتوصياتمن
جهة أخرى ،فالمقصود بالتوصية وفقا ألحكام الميثاق هي :نصيحة أو رغبة أو دعوة يوجهها
المجلسإلىالدول ،وهىالتتمتعبأيةقوةإلزامية،ممايفقدهاأهميتهافيدائرةالعالقاتالدولية.
أما الق اررات الصادرة عن مجلس األمن فهي ملزمة لمن وجهت إليه من الدول( .فؤاد ،مصدر
سابق)211،ويشترطبعضالفقهاءعدةشروطلكيتتوافرالقوةالملزمةفيق ارراتمجلس
األمنوهذهالش روطهي(:شهاب )247:6478،
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 .6أنتكونق ارراتمجلساألمنمتعلقةبحفظالسلمواألمنالدوليين .
 .2أنتكونق ارراتالمجلسمتفقةمعأهدافومبادئالهيئة .
 .3أنتكونق ارراتالمجلسقداتخذتوفقاألحكامميثاقاألممالمتحدة .
 .9أنيتعلقاألمربق ارراتبالمعنىالضيقللكلمةوليستوصيات .
-7مدى جواز الطعن بق اررات مجلس األمن:
لم يتضمن ميثاق األمم المتحدة نصا يجيز الطعن في ق اررات مجلس األمن ،وهو ما يثير
تساؤال حول إمكانية الطعن في ق اررات المجلس بسبب عدم اإلشارة إلى ذلك في الميثاق
(الخشاشنه ،)79:6444،وهذا يوضح مدى الحرية التي يتمتع بها المجلس عند إصدار ق ارراته،
حيثالتستطيعأيدولةأنتحاسبهأوأنتطعنفيق ارراته،وهذاالتساؤليثيرعدةتساؤالت
أخرىحولاألساسالقانونيلشرعيةق ارراتمجلساألمن،والشروطالتييجبعلىمجلساألمن
اإللتزامبها،ألنالمجلسمنذإنشائهوحتىوقتناالحاليقامبإصدارالعديدمنق ارراتوفقاألحكام
الفصل السابع من الميثاق ،وقد استخدم القوة المسلحة في بعض األحيان إلعادة السلم واألمن
الدوليينإلىنصابه(العليمات .)667:2111
أماعنطبيعةالجهةالمسؤولةعنمراقبةمجلساألمنفيتقيدهبالقواعدواإلجراءاتالقانونية
التيذكرت،فإنه وفيواقعاألمرالتوجدجهةمكلفةإالالمجلسذاته،وبالتاليفإنهالتوجدجهة
محددة ضمن فصول الميثاق تسمح لها بالطعن في أي قرار غير مشروع قد يصدر من قبل
المجلس (الخشاشنه .)71:6444،أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية ومدى إمكانيتها للنظر في
لفهالميثاق،ألنالميثاقلميعط للمحكمةهذا
ِ
الطعونالمقدمةضدقرراتالمجلس،فإنذلكيخا
ا
الحق،فضالعلىأنالمحكمةتفصلفيالمسائلالتيتحملالصفةالقانونية،فيحينأنقررات
ا
المجلستحملالصفةالسياسية(العليمات .)629:2111
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ومنناحيةأخرى،اليحقللجمعيةالعامةأنتنظرفيأيطعنمقدمضدق ارراتالمجلس
وذلكألنالمجلسأعلىمنهاسلطةفيشأناختصاصاتحفظالسلمواألمنالدوليين.كماأنهال
توجدسوابقفيهذاالشأنبالرغممنأنالمجلسمكلفبتقديمتقاريرسنويةإلىالجمعيةالعامة
للنظرفيها.وتتضمنهذهالتقاريربياناتعنالتدابيرالتييك ونالمجلسقداتخذهالحفظالسلم
واألمنالدولي (الخشاشنه .)77:6444،وهذاماتؤكدهالفقرةالثالثةفيالمادة()29منالميثاق
بنصها(يرفعمجلساألمنتقاريرسنوية،وأخرىخاصة،إذااقتضتالحال إلىالجمعيةالعامة
لتنظرفيها)(المادة29منالميثاقاالممالمتحدة) .
وبناءعليهفقدتبينللباحثأنمجلساألمنيغلبعليهالطابعالسياسي،خصوصاأنق اررات
مجلساألمنتحملالصفةالسياسيةوالتيبدورهاجعلتمجلساألمنيمارسصالحياتهالمطلقة
باستقاللية تامة ،ومن دون أدنى رقابة من الهياكل األخرى ،خاصة من قبل الجمعية العامة.
باإلضافةإلىأ نممارسةمجلساألمنالختصاصاتهتواجهالعديدمنالعوائقوالقيودذاتالطابع
السياسي ،ويعتبر حق النقض (الفيتو) أحد القيود السياسية على إرادة المجلس في مسألة فرض
التدابير العسكرية ،فبإمكان إحدى الدول دائمة العضوية أن تعطل مشروع القرار الذي يقضي
باستخدامالقوةالمسلحةضدالدولالمعتدية،حيثتبينأنإتخاذالمجلسلمختلفالتدابيرالقسرية
أمرمرهونبإتفاقالدولدائمةالعضويةفيه،ومعارضةإحدىالدولالخمسالكبرى،تؤديإلى
عجز مجلس األمن عن اتخاذ هذا النوع من التدابير ،ومن هنا تبرز االعتبارات السياسية وفقا
للفصلالسابعفيعملمجلساألمن .
وعليهتثورعدةتساؤالتأبرزهاإلىأيحدتجاوزالمجلسفيالتدخلفيالمسائلالداخلية
للدولومعارضةالفقرةالسابعةمنالمادةالثانيةمنالميثاقوالتيالتجيزالتدخلفيالمسائلالتي
تعد من صميم االختصاص الداخلي للدول؟ ،وبالتالي عدم مشروعية استخدام الفصل السابع؟،
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وأخي ار إ لى أي حد أثرت االعتبارات السياسية وتركيبة النظام الدولي على االعتبارات القانونية
وتوظيفمجلساألمنالدوليفيالتدخلفيماهومنصميماالختصاصالداخليللدول؟والتي
سوفيجيبعليهاالباحثفيالطبيعةالسياسيةلمجلساألمن .
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المبحث الثالث :الطبيعة السياسية لمجلس األمن
شهدتفترةمابعدالحربالباردةتوسعا فيإصدارق ارراتمجلساألمنالمستندةإلى
الفصل السابع من الميثاق ،والتي تشمل العقوبات الدولية واللجوء إلى القوة العسكرية لمواجهة
مصادرتهديداألمنوالسلمالد وليين.وقدانعكسهذاالتوسعفياستخدامالفصلالسابعبشكل
واضح من خالل مدى تأثير النظام الدولي الذي تهيمن فيه الدول الخمس الكبرى على دور
مجلس األمنفي حفظالسلم واألمن الدوليين ،والذيشهد هذا األخير تغييرات كبيرةسواءفي
كيفيةتعاملهمعمصادرتهديدالسلمواألمنالدوليينالتيقداتسعنطاقها،أوفيكيفيةتوظيف
هذاالدورلخدمةأهدافالقوىالكبرى(نافعة .)633:2114،
وبعد أن عالجت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لمجلس األمن من خاللتسليط الضوء
على أحكام الفصليين السادس والسابع .فإنها ستنصرف في هذا المبحث إلى معالجة الطبيعة
السياسية لهذا المجلس ،والذي غالبا ما وظفت فيه الجوانب القانونية لتتكيف مع األهداف
واالعتباراتالسياسية،منخاللتسليطالضوءعلىأبرزاألزماتالدوليةوكيفيةتعاملمجلس
األمن الدولي معها .ولكن قبل ذلك سوف يقوم الباحث بالتطرق إلى العوامل التي أدت إلى
التوسعفياستخدامالفصلالسابعمنميثاقاألممالمتحدة،كمايأتي -:
أوالا :العوامل التي أدت إلى توسع مجلس األمن في استخدام الفصل السابع
أصبحعملمجلساألمن،تحديدابعدنهايةالحربالباردة،وفيإطارحفظهللسلمواألمن
الدوليين ،أكثر توسعا في تحديد مفهوم تهديد السلم واألمن الدوليين .ونظ ار إلى أن ميثاق األمم
المتحدة لم يضع تعريفا واضحا لهذا المفهوم ،فإنه يكون بذلك قد أعطى لمجلس األمن مرونة
واضحةفيأنيقررماإذاكانالفعلالذيوقعينطويعلىتهديدالسلمواألمنالدوليين،وذلك
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فيإطارنصالمادة(،)34مندونأنيكونللدولحقالطعنفيق ارراته(المادة34منميثاق
األممالمتحدة) .
وقدعبرالمجلسبوضوحفيبيانهالصادرفي،6442/62/36عنتوسعمصادرتهديد
السلمالدولي،حيثينصفيالفقرةالثانيةللبيان(إنعدمنشوبالحروبوالمنازعاتالعسكرية
بينالدولليسفيحدذاتهضمانا للسلمواألمنالدوليين،فقدأصبحتالمصادرغيرالعسكرية
فيالمياديناالقتصاديةواالجتماعيةواإلنسانيةتشكلتهديداللسلمواألمنالدوليين،ومنالضروري
أنتتولىالدولاألعضاءفياألممالمتحدةككلاألولويةالعليالحلهذهالمسائلمنخاللالعمل
عنطريقاألجهزةالمناسبة)(راجعبيانمجلساألمنالصادربتاريخ .)6442/62/36
إن هذا البيان يعنى ضمنيا أن مجلس األمن قدأعطىلنفسهالصالحيات المطلقةفي
تحديدكلمايشكلتهديداللسلمواألمنالدوليين،وهذايعنىتبديلأولوياتالعملالجماعيالدولي
نوع أخر .وقد شهدت تجارب مجلس
من مواجهة التهديدات العسكرية إلى مواجهة تهديدات من 
توسعا كبي ار حول تحديد مفهوم تهديد السلم واألمن الدوليين ،بحيث بات يشمل انتهاكات
األمن ّ
حقوقاإلنسان،عدمتحقيقالعدالةالجنائية،اإلطاحةبالرئيسالمنتخبديمقراطيا،وعدمااللتزام

تدرج مجلس األمن في توسيع المفهوم كما يأتي( -:نقوال،
بالق اررات الدولية تهديدا للسلم .حيث ّ
 )2162
 -0انتهاكات حقوق اإلنسان :أصدر مجلس األمن العديد من الق اررات الدولية حول الوضع
وسع مفهوم “تهديد
اإلنساني في الصومال ،إلى أن صدر القرار رقم ( )833عام  6442الذي ّ
السلم”باعتبارهأنالحالةاإلنسانيةوأعدادالقتلىتعتبرتهديداللسلمواألمنالدوليين،والذيأستند
عليهفيمابعدالقراررقم()849مننفسالعام،فقدكانالقراراألولمننوعهفيمجلساألمن،
لدولةألسبابإنسانية،فقدأقر استخدام
الذييفرضتدخال عسكريافيالصومالمتخطياسيادةا
ّ
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القوةالعسكريةبموجبالفصلالسابعلتأمينإيصالالمساعداتاإلنسانية(قرارمجلساألمنرقم
 833المؤرخفي 21كانونالثاني/يناير  ،وقراررقم 849المؤرخفي 3كانونالثاني/ديسمبر
عام .)6442
 -7عدم تحقيق العدالة الجنائية:اعتبرمجلساألمنأنعدمتحقيقالعدالةوتقديمالمتهمينإلى
يعرف مجلس األمن
المحاكمة ،يش ّكل استمرا
ار لتهديد السلم واألمن الدوليين .ومن الطبيعي أن ّ
أعمالاإلبادةوالتطهيرالعرقيكتهديدللسلمواألمنالدوليين،ولكنهنااختلفتآلياتمجلساألمن
فيتقريرالوسيلةالتييمكنمنخاللهااستعادةالسلموالمحافظةعليه،فأعتمدآليةتدخليةقضائية

كبديلعنالتدخلالعسكريالمكلفإليقافتلكاألعمالواالنتهاكات .
اسعوليسكماكانينظرإليهتقليديا
وقدعرفالمجلسالسلم،ونظرإليهكمفهومإيجابيو
ُ
ّ
(بالمنظارالسلبي)أيمجردغيابالعنف (الكيالي .)367:6441،ومعتأسيسالمحاكمالدولية
الخاصة،بدأمجلساألمنمنخاللتجاربهيعتبرأنالسلمكمفهوميفترضالمصالحةالوطنية،
وتقديمالمتهمينللعدالة.وقدمثّلقرارمجلساألمنالدوليرقم()6818عام2118بشأنأنشاء
محكمة جنائية ذات طابع دولي للتحقيق في اغتيال رئيس الوز ارء اللبناني الراحلرفيق الحريري
إستناداإلىالفصلالسابعمنالميثاق،تطو اركبي ارفيتوسيعصالحياتمجلساألمنالدوليبعد
الحرب الباردة ،ويعكس التوسع في تقديره لمصادر تهديد السلم واألمن الدوليين ،وتوسعه في
استخدامالفصلالسابعمنالميثاق الذييتضمنعقوباتمشددةوقسرية (قرارمجلساألمنرقم
 6818المؤرخ في  31أيار /مايو عام  .)2118وهكذا ظهرت ،وألول مرة ،تبريرات سياسية
لتأسيسالمحاكمفاعتبرهاالمجلسضروريةإليقافهذاالتهديد،وأضافإلىمهامتحقيقالعدالة
الجنائية ،مهام أخرى قد ال تكون من مهام المحاكم باألصل ،وهي تحقيق المصالحة الوطنية،
وحفظاألمنوالسلمالدوليين(الكيالي .)364:6441،
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اطيا:كماحدثفيهايتيعام،6443حيثأعتبرالمجلس
 -0اإلطاحة بالرئيس المنتخب ديمقر ا
ألولمرهفيتاريخيهأناإلطاحةبرئيسمنتخبديمقراطياهيتهديدللسلم،وذلكمنخاللالقرار
رقم()796عام 6443الذيأشارإلىأنتدفقالالجئينوتهجيرهمواإلطاحةبالرئيسالمنتخب
ديمقراطيا هو تهديد للسلم (قرار مجلس األمن  رقم  796المؤرخ في  61حزيران /يونيو عام
.)6443كماأشارالقراررقم()468عام6449إلىأنعدمالتزامالسلطاتالعسكريةفيهايتي
بتطبيقق ارراتمجلساألمنيعتبرتهديداللسلمواألمنفيالمنطقة (قرارمجلساألمنرقم468
المؤرخفي1أيار/مايوعام .)6449
-4عدم اال لتزام بالق اررات الدولية :أعتبر مجلس األمن أن عدم االلتزام بقراره رقم ( )836عام
عد تهديدا للسلم
 6442المتعلق بتسليم المتهمين من قبل السلطات الليبية في قضية لوكربي ،ي ّ
واألمنالدوليين .فيتلكالقضية،لمتكنأعمالاإلرهاببحدذاتهاتهديدا للسلمواألمنالدوليين،
بلتجلّىذلكالتهديدفيعدمالتزامالحكومةالليبيةبمحاربةاإلرهاب،وعدمالتزامهابق ارراتمجلس
لىمعاهدةمونتلاير،التيتنصعلىإنكلدولةلديهامشتبهبهمباإلرهاب،عليها
األمنالمستندةإ
ّ
يمكنالقولأنمجلساألمنتوسعإلىحد بعيدفيتوسيعمفهوم
محاكمتهمأوتسليمهم.وهنا،
ّ
“تهديد السلم واألمن” بحيث يمكن معها اعتبار أنه قد يضم أي عمل من أعمال الدول وحتى
المؤرخفي26كانونالثاني/ينايرعام .)6442
السياديةمنها(قرارمجلساألمنرقم 836
 -5التغير في هيكل النظام الدولي :أنللنظامالعالميالمعاصرسماتأوخصائصتميزهعن
النظام العالمي الذي كان سائدا في الحقبة الماضية مما جعل التغير يلقي بظالله على هيكل
التنظيمالدوليالمعاصروالنظامالقانونيالسائدفيه.حيثمثّلالتغيرفيالبنيةالهيكليةللنظام
الدوليوتحولهبعدالحربالباردةمنثنائيالقطبيةإلىنظامأحاديالقطبيةعامالمباش ارفيتزايد
ق ارراتمجلساألمنتجاهبعضاألزماتالدوليةخصوصاتلكالتيتستندإلىالفصلالسابع .
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ولعل تغير مالمح النظام العالمي أدى إلى تغير شكل ودور األمم المتحدة وغيرها من
المنظماتالدوليةفيالمنازعاتالدولية ،وهوأمربدتسماتهبوضوحمنخاللمسلكالمنظمة
الدوليةذاتهفيظلهذاالنظام،حيثكثرتدخلالمنظمةفيالشؤونالدوليةوأتسعمدلولالتدخل
وتعددتأسبابه ومبرراته ،وكذلك كثرةاللجوءإلىالتدخل المسلح .وظهرتلهأسباب جديدة إلى
جانباألسبابالقديمةوالتقليدية،فظهرإلىجانبجريمةالحربوالعدوانالمسلحاإلرهابالدولي
كمبرروسببحقيقيوراءالتدخلالمسلحمنقبلالمنظمةالدولية،كذلكانتهاكحقوقاإلنسان
وحرياتهاألساسيةكذلكإهدارالديمقراطيةداخلالبالد.وغيرذلكالكثيرممايستلزمضرورةتعديل
وتغيير أو بمعنى أوضح إصالح وتعزيز المجلس استجابة للظروف والمستجدات الدولية التي
ظهرتحديثا(حريصاتي.)2162،
-6توسع صالحيات مجلس األمن للتدخل في الشؤون الداخلية للدول :علىالرغممنأنميثاق
األممالمتحدةلميضعتعريفا محددا وواضحا لألعمالالتيمنشأنهاتهديدالسلمواألمنالدولي،
إالأنهذااألمرلميخلمناالجتهاداتالفقهيةوذلكلتحديدمفهومتهديدالسلموفقاألحكامالمادة
()34من الميثاق ،حيث أستقرالرأي علىأنكل عمل صادر عن الدولة ينطوي على التهديد
بالحرب أو التدخل أو استخدام إحدى صور العنف ضد دولة أخرى ،فأنه يعتبر تهديدا للسلم
(الرحباني.)2162،ولقد توسعمجلساألمن ،عقبأحداثالحاديعشرمنسبتمبر ،2116في
هذاالمفهومواعتبرماتعرضتلهالوالياتالمتحدةاألمريكيةعمال إرهابيا .وقدقررالمجلسأن
جميعاألعضاءمتفقونعلىأناإلرهابجريمةدوليةيجبالقضاءعليها.كذلكأعتبرالمجلس
أنحيازةبعضالدولألسلحةالدمارالشامل ،عمل مناألعمالالتيتشكلتهديدا للسالمواألمن
الدوليين،بدليلإصدارهقراررقم()6996عام2112بإلزامالعراقفتححدودهاومنشآتهاالنووية
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الحربية أمام فريق التفتيش الدولي عن أسلحة الدمار الشامل (قرار مجلس األمن  رقم 6996
و 
المؤرخفي7تشرينالثاني/نوفمبرعام.)2112
كانتالنتيجةالمنطقيةعلىتوسيعمجلساألمنفيمفهومتهديدالسلمواألمنهيزيادة
قدرته على التدخل في الشؤون الداخلية للد ول ،وهي نتيجة ليس من ورائها إال هدف واحد هو

إطالقيدمجلساألمنفيالتدخلبتوجيهمنالدولالكبرىفيأيوقتشاءوبأيكيفيةشاء،
ولذلكأثارت تدخالت المجلسفيكلمن الصومال وهايتي وليبيا والعراق العديدمن التساؤالت
حولمدىحريةالمنظمةالدوليةوعلىاألخصمجلساألمنفيالتدخلفيشؤونالدولتحت
شعارحفظالسلمواألمنالدوليين(هشام.)2161،
ثانيا :نماذج من األزمات الدولية وكيفية تعامل مجلس األمن مع موضوعاتها
-0دور مجلس األمن الدولي في كيفية التعامل مع حرب الخليج الثانية
أن كيفية مواجهة مجلس األمن لالحتالل الع ارقي على الكويت عام  6446قد أذهلت
المجتمع الدوليلما اتسمت به هذه المواجهةمن جدية غيرمعهودةفي تاريخالمنظمة الدولية،
ولذلككانأسلوبمجلساألمنفيمواجهةالعدوانالعراقيعلىدولةالكويتفاصال ممي ازبين
مرحلتين هامتين من تاريخ المنظمة الدولية (هشام  ،)2161 ،ويتضح ذلك من خالل مرحلتين
كاآلتي:
المرحلة األولى :تمثلت هذهالمرحلةفي فشل مجلس األمن وعجزه منخالل كثرة استخدام حق
النقضالفيتوأثناءالتصويتحولالمنازعاتالدوليةوحاالتتهديدالسلمواألمنالدوليين،وذلك
بسببانقسامالدولالكبرىوسيادةمفاهيمالحربالباردةبينالقطبينالعظيميناالتحادالسوفيتي
يكية،واستمرتهذهالمرحلةفترةمنالزمنحتىبدايةالتسعيناتمنالقرن

والوالياتالمتحدةاألمر
العشرينوحتىوقعالعدوانالعراقيعلىدولةالكويت(العكيم.)43:6443،
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المرحلة الثانية:تمثلتهذهالمرحلةفيكيفيةمواجهةمجلساألمنللعدوانالعراقيعلىالكويت،
وقدمثلأسلوبالمواجهةتحوال جذريا فيأسل وبعملالمجلسمعاألزماتالدولية .ويرجعسبب
هذاالتحولإلىاستعادةالتعاونفيمابينالقوىالعظمىعلىصعيدالعالقاتالدوليةالذيجاء
كردفعلالنتهاءالحربالباردةبينالقطبينالعظيمين،فلميعدحقالنقضالفيتوحائال يقفأمام
قيام مجلس األمن وممارسته لوظائفه وسلطاته ،فلقد واجه مجلس األمن أزمة الخليج وأصدر
بمناسبتهاعددا منالق ارراتغيرالمسبوقةفيأينزاعآخر ،حيثكانتكلهامستندةإلىأحكام
الفصلالسابعمنالميثاق،ومنثم،واستناداإلىالسلطةالتقديريةالواسعةلمجلساألمنوالمستمدة
منالمادة()34منالميثاق،قاممجلساألمنبتحديداألعمالالتيتشكلتهديدا للسلمواألمن
الدوليين،ولمتعدتلكالعواملقاصرةعلىالمنازعاتبينالدولوأعمالالقتالواسعةالنطاقداخل
حدودالدول،بلأصبحتهديدالسلميشملقمعاألقلياتوكذلكاألعمالاإلرهابيةوجميع المآسي
اإلنسانيةالناتجةعناالقتتالالداخليوكذلكإهدارالديمقراطيةفيالداخل(هشام .)2161،
وتجدر اإلشارةهناإلىقراررقم()177في 1نيسان/أبريلعام 6446بخصوصالحالةبين
العراقوالكويتوقدجاءفيه(-:إنالمجلسمنزعجممايتعرضلهالمدنيونالعراقيونمنقمعفي
أماكن متعددة في العراق وفي المنطقة التي يسكنها األكراد أيضا ،مما أدى إلى نزوح الالجئيين
نحو الحدود أو حتى عبورهم الحدود ،مما نتج عنه بعض الصدمات الحدودية مما يهدد السالم
واألمنالدوليين)،أومنحيثأسلوبصياغةالق ارراتبحيثأصبحتأكثردقةووضوحاوتحديدا
(قرارمجلساألمنرقم177المؤرخفي1نيسان/أبريلعام .)6446
بعدين -:البعد
ولعل هذا التحول الجذري في أسلوب عمل المجلس الذي يحمل في مضمونه ُ
اإليجابييتمثلفيقدرةمجلساألمنعلىاتخاذق ار ارتسريعةوحاسمةتتناسبمعسرعةالمواقف
المهددةللسلمواألمنالدوليينوخطورتها.أماالبعدالسلبيفيتمثلفيالمصادرالناتجةعنإطالق
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يد مجلس األمنفيالعمل استنادا إلى الفصل السابع بما قد يحمله ذلك من استغاللللسلطات
الخطيرةالتييتمتعبهاالمجلسطبقا لهذاالفصلفيقضايااليتطلبحلهااللجوءإلىإجراءات
القسربماقديؤديفيالنهايةإلىتحولنظاماألمنالجماعيإلىنظامغيرمضمونومنعدم
القيمة.
 -7دور مجلس األمن الدولي في كيفية التعامل مع حرب الخليج الثالثة
الواليات المتحدة األمريكية على
أثبت االحتالل األمريكي للعراق عام  2113مدى قدرة 
تجاوز مجلس األمن في حالة غياب التفاهم ،واختالف وجهات النظر حول كيفية التعامل مع
األزمات الدولية.هذا ،وبصرف النظر عن الوقائعالتي قدمتهااللجان الدولية العاملةفيالعراق
منذ عام  6446حول عدم وجود دليل ملموس المتالك العراق ألسحلة الدمار الشامل ،إال أن
الواليات المتحدة أعتبرت قرار مجلس األمن رقم ( )6996عام  2112تفويضا ضمنيا يبيح لها
احتالل العراق ،ألن ما جاء في الفقرة  63من القرار أن "العراق سيواجه عواقب خطيرة نتيجة
انتهاكاتهالمستمرةاللتزاماته"وهذهالفقرةماهيإالنسخةمنالخطابالذيألقاهالرئيساألمريكي
أمامالجمعيةالعامةلألممالمتحدةيوم ،2112/4/62والذيحددفيهبأناإلدارةاألمريكيةتريد
إنكار وكشف وازالة وتدمير أسلحة الدمار الشامل ،والوقف الفوري لدعم اإلرهاب ،والتوقف عن
اضطهاد المدنيين (قرار مجلس األمن  رقم  6996المؤرخ في  7تشرين الثاني /نوفمبر عام
 .)2112
هذاوقدحدثانقسامشديدبينالدولاألعضاءفياألممالمتحدةحولمدىإباحةق اررات
نساوألمانياإلى
مجلساألمناستخدامالقوةضدالدولالمستهدفة،حيثذهبتكلمنروسياوفر 
أن قرار رقم ( )6996ال يبيح استخدام القوة ضد العراق ،بينما ذهبت كل من الواليات المتحدة
وبريطانيا إلى أن القرار يحمل تفويضا ضمنيا باستخدام القوة (بوغزالة .)2161:641 ،وعليه،
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قررتالوالياتالمتحدةمعبعضدولالتحالفالبدءفيعمليةعسكريةضدالعراقمتجاوزةفي
ذلكمجلساألمنخصوصا بعدتلويحالدولالمعارضةباستعمالحقالنقضالفيتوإذاما طرح
مشروعقراريبيحاستخدامالقوةضدالعراق .
إناحتالل العراقعام،2113ماهوفيالحقيقةإالرؤيةأمريكيةخالصة،ألنالرئيس
االمريكيجورجبوشقدختمخطابهأمامالجمعية العامةلألممالمتحدةبالقول"،إنبالديستعمل
معمجلساالمنلمواجهة التحديالمشترك،واصدار الق اررات الضرورية ،فإماأن تواجهواخطر
العراقمعنا،أوسنضطرلمواجهتهوحدنا.واذالميتحملمجلساألمنمسؤولياتهفإنناسنتحمل
مسؤولياتنا .والواليات المتحدة تتمتع بتفويض الستخدام القوة لضمان أمنها القومي" (بوغزالة،
.)2161:641وهذاماعكسضعفمجلساألمنوعجزهعناتخاذأيإجراءاتلألمنالجماعي
لحمايةدولةعضوضد اعتداءدولةعظمى،وهذامايدعو إلىضرورةتطويرنظامجديدلألمن
الجماعي يتعامل مع الحاالت التي تقوم فيها الدول الكبرى باالعتداء على الدول األخرى وتهدد
السلمواألمنالدوليين .
 -0دور مجلس األمن الدولي في كيفية التعامل مع األزمة السورية والليبية
حاولت األمم المتحدة ،منذ بداية األزمة السورية ،إيجاد حل لها لوقف معاناة الشعب
السوريمنالصراعالتيتشهدهاألراضيالسورية،وانهاءالعنفوالقتال،والقيامبدورسياسيمن
خالل مبعوثها األممي ستيفان دي ميستو ار المكلف أخي ار بالملف السوري ،فبالرغم من أن األمم
اميةإليجادحللألزمةالسورية،إالأنجامعة

المتحدةقددعمتجهودجامعةالدولالعربيةالر
الدولالعربيةانتقلتمنحالةالمحاولةلحلاألزمةالسوريةفياإلطارالداخليللدولالعربيةإلى
الدعوة إلى تدويل األزمة السورية على غرار األزمة الليبية ،من خالل الطلب من مجلس األمن
بإصدار قرار يسمح بالتدخل العسكري فيسوريا،إلنهاء جميع أعمال العنفوالقمعوالقتل التي
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اريجيزالتدخل
يقومبهاالنظامضدالمدنيينالسوريين،لكنمجلساألمنلميستطعإصدارأيقر ُ
العس كريضدسوريا،كماحدثفياألزمةالليبيةويعودالسببفيذلكإلىوقوفكلمنروسيا
والصينبصفالنظامالسوري،وعدمالسماحبإصدارقرارالتدخلالعسكريضدسوريا،واذاطرح
مجلس األمن مشروع هذا القرار سوف تستخدم حق النقض الفيتو ضده
( .)http://www.aljazeera.net
إنتباطؤالدولدائمةالعضوية وتواطئها وتضاربمصالحهاقدأدىإلىعدمإيجادحل
لألزمةالسورية،فقد أدىهذاالتضاربواالختالفإلىعرقلةالجهودالدوليةالتيحاولتتقريب
وجهات النظر ،ووضع مسار للحل السياسي .وتبرز األزمة السورية عجز المنظمة الدولية عن
القيامبدورإيج ابيفيدعمدولة،تعتبرمنأحدمؤسسيالمنظمةالدولية،فيالدفاععنسيادته
ووحدةأراضيهواستقالليةق ارره.فالقوىالدوليةالكبرىالحريصةعلىتطبيقميثاقاألممالمتحدة
والدفاععنسيادةالبلدانالمستقلة(والمقصودهناروسياوالصين)قدإضطرتاإلىاستخدامالفيتو
إل حباطمشاريعق ارراتكانتتهدفإلىتبريرالتدخلاألجنبيغيرالمشروعفيسورياوتسوي 
انالمباشروغيرالمباشرعليها (خوري .)2161،فكانإستخدامالفيتوألربعمراتمقدمة

العدو
للتصدي لرسم خرائط جديدة في المنطقة .كان أول فيتو روسي صيني مزدوج بتاريخ  9تشرين
األول /أكتوبر  2166في مجلس األمن الدولي ضد مشروع قرار غربي متعلقباألزمة السورية
محطةنوعيةجديدةفيالعالقاتالدولية .وكانالفيتوالمزدوجالثانيفي 9شباط/فبراير2162
ضد مشروع قرار عربيأوروبي يدعم خطةللجامعةالعربية تطالب بتغيير النظام السوري .كما
استخدمتروسياوالصينبتاريخ64تموز/يوليو2162للمرةالثالثةمنذبدءاألزمةالسورية،حق
النقضفيمجلساألمنالدوليضدمشروعقرارغربييهددبفرضعقوباتعلىسورياتحت
أحكامالفصلالسابع .والفيتوالروسيالصينيالرابعكانفي 23أيار/مايو 2169ضدمشروع

13

قرار ينص على إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية (كوش،
.)2169
وعليه،يتضحأنمجلساألمنيخضعالزدواجيةمعاييرواضحة.ففيحينعطلتروسيا
والصينعملمجلساألمنمنخاللاستخدامحقالنقض(الفيتو)فيمايخصاألزمةالسورية،
فإن الفيتو األمريكي عطلفي كثير من األحيان حاالت تجلّى فيها بوضوح ما يمكن أن يشكل
تهديداللسلمواألمنالدوليين،حيثاستخدمتالوالياتالمتحدةحقالنقضداخلمجلساألمن78
اتإلدانةإسرائيلولدعمالحقوقالعربية.وقدأثبتتأنالطبيعة

مرة،منها 96مرةبخصوصق ارر
السياسيةلمجلساألمنتعتمد علىالمصلحةالسياسيةللدولالكبرى،كماأنالمصلحةالسياسية
هيمنتفعلمجلساألمنأيضا .
ّ
ومنتطبيقاتذلكماحصلفيالحالةالليبية.فنتيجةلماتمرصدهمنانتهاكاتجسيمة
سانوللقانونالدولياإلنساني،واعتبارهاتهديدا للسلمواألمنالدوليين،حسبماجاء

لحقوقاإلن
في ديباجة قرار مجلس األمن رقم ( )6481لعام  2166فقد تم اعتبار تلك األفعال المسوغ أو
الحجةالقانونيةلوضعليبياتحتأحكامالفصلالسابع ،واتخاذ بداية بعضالتدابيرالعقابيةغير
المسلحة .ولكن نظ ار لعجز تلك التدابير عن وقف االنتهاكات ،تبعها ذلك إصدار القرار رقم
()6483لعام،2166حيثنصالقرارعلى(حمايةالمدنيينالليبيينوفرضمنطقةحظرطيران
على األراضي الليبية مع استبعاد أي قوة احتالل لألراضي الليبية) (ق اررات مجلس األمن رقم
6481المؤرخفي21شباط/فبرايروقراررقم6483المؤرخفي68أذار/مارسعام .)2166
ويرى الباحث أنه على الرغم من استمرار االنتهاكات الجسيمة لحق وق اإلنسان وللقانون
الدولياإلنسانيبعدسقوطالنظام،وحتىتاريخكتابةهذهالرسالة،ووضعليبياتحتأحكامالفصل
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السابع،إالأنمجلساألمنلميتدخلبنفسالطريقةالتيتدخلبهاأبانإندالعالثورةالليبية،وهو
مايوضحازدواجيةالمعاييرلمجلساألمنفيالتعاملمعاألزمةالليبية .
نمجلساألمنماهوإالعبارة عنجهازسياسيبوظائفتنفيذية،وهذا

وأخي اريتضحأ
خطيريبعدمجلساألمنعنكلممارسةمهنيةفيتدبيرالشأنالدولي،ألنالجمع
يعتبرعيبا  ا
بين هذه السلطات ال يستسيغه أي نظام قانوني .فمجلس األمن مكون من دول تتصرف وفقا
لمصالحهاوالشيءيضمنأنتصدر ق ارراتهخارجالمساوماتوالضغوط .إذافهوجهازسياسي
ال يملك استقالال عن األعضاء الدائمين واليمكن أن يصدر ق ار ار يعارضونه ،فطبيعته السياسية
تترجمأكثر،فيكون سلطته التقديرية تتحدد فيماإذا كانت حالة ما تهددالسلم واألمن الدوليين
تتطلب موافقة دول دائمة العضوية .لذلك فتقرير الوقائع يبنى على اإلرادة السياسية لهذه الدول.
وعليه وجب إصالح هذه البنية الهيكلية لمجلس األمن وأسلوب اتخاذ القرار فيه ،وهذا ما سوف
يناقشهالباحث فيالفصلالقادممنخاللتسليطالضوءعلىمظاهرالخللفيهيكليةومنظومة
إتخاذالقرارفيالمجلس .
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الفصل الثالث
مظاهر الخلل البنيوية والوظيفية لمجلس األمن
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الفصل الثالث
مظاهر الخلل البنيوية والوظيفية لمجلس األمن
شهد العالم الكثير من التغيرات الجذرية على جميع األصعدة السياسية واالقتصادية واألمنية
خصوصا بعد ا نتهاء الحرب الباردة ،والتي أذنت بنشوء حقبة جديدة في تاريخ العالقات الدولية ،مما
مالئمةإلدارة العالقات الدولية،حتى تستطيع أنتواجه جميع

فرض السعيإلى مقاصدجديدة ،ونظم
التحديات في إطار العمل الجماعي ،الذي تجسده منظمة دولية حديثة وفعالة ،تستوعب كل القوى
الموجودةعلىالساحةالدولية .
ولكييستطيعمجلساألمنمواجهةتلكالتحدياتأصبحتقضيةإصالحهأم ارالزماوضروريا،
خصوصا في ظل العديد من مظاهر الخلل التي يعاني منها على المستوى البنيوي والوظيفي .فعلى
الصعيدالبنيويأصبحتشكيلالمجلساليمثلإرادةالمجتمعالدولي.أماعلىالصعيدالوظيفيفيظهر
خلل يتعلق بطريقة التصويت واتخاذ القرار داخل المجلس ،هذا باإلضافة إلى مدى تأثير المتغيرات
الدوليةعلىاألداءالوظيفيلمجلساألمن،حيثحلالمعيارالسياسيالقائمعلىالمصالحبديال عن
المعيار القانوني المبني على قواعد القانون الدولي ،مما أنعكس بآثاره السلبية على مصداقية المجلس
وفعاليته ،خصوصا مع بروز قضايا دولية جديدة لم تكن بتصور واضعي الميثاق .عليه ،سيتعرض
ثأول،والىمظاهرالخللعلى

الباحثفيهذاالفصلإلىمظاهرالخللعلىالمستوىالبنيويكمبح
المستوىالوظيفيكمبحثثان .
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المبحث األول :مظاهر الخلل على المستوى البنيوي
يعالج فيهذاالمبحث مظاهرالخللالذيأعترىهيكلالمجلسونظامالعضويةوالتمثيلفيه،
بعد ما مضى على صياغة الميثاق أكثر من سبعين عاما ،تعرضت خاللها األسس التي بنيت عليها
عضويةالمجلسلتحوالتكبرىعلىصعيدالدولالدائمةوغيردائمةالعضويةمنحيثقوتهاوقدرتها
علىتحقيقهدفاألمنالجماعي،بحيثباتتالحاجهملحةإلىإعادةالنظرفيأسسالعضويةبشكل
يضمنفاعليةمجلساألمنوكفاءتهوعدالته.ولهذااستحوذتقضيةتوسيعالعضويةفيهحي ازكبي ارمن
المناقشات وقدمت فيه الكثير من المقترحات ،ألن ،وبحسب وجه نظر الدول األعضاء ،هذه القضية
تحديدامتعلقةبحقوقهم،خاصةعندمايرتبطاألمربموازينالقوىوتأثيراتها .


ادةالمجتمعالدوليككل،واليعكسخريطةالقوى

فمجلساألمنبتشكيلهالحالي اليعبرعنإر

العالميةواإلقليميةفيالنظامالدولي،فإذاماافترضنا أنالظروفالتيكانتسببا فيتشكيلمجلس
األمن بعد الحرب العالمية الثانية والتي كانت تقتصر العضوية الدائمة فيه على خمس دول محددة
باالسم،وهي الدولالمنتصرةفيتلكالحرب،وعلىعددمنالمقاعد المحدودةللعضويةغيرالدائمة،
إال أ ن الوضع الراهن ال يعطي أي مبرر الستمرار هذا التشكيل خصوصا بعد زيادة عدد األعضاء
المنظمةوتغيرمراكزالقوىفيالنظامالدوليمقارنةبماكانعليهعندنشأةالمجلس .
وقدكانتنشأة األممالمتحدةكنتيجةمعبرةعنميزانالقوىالذيسادفيمرحلةمابعدالحربالعالمية
الثانية ،في محاولة إلزالة الصدع في العالقات الدولية وتجنب اآلثار التي خلفتها الحرب في جميع
المجاالت السياسية  واالقتصادية واالجتماعية ،وعليه تمت صياغة الميثاق ووزعت االختصاصات بين
أجهزةالمنظمة،فقدتممنحمجلساألمنأوسعاالختصاصاتواعطاءالدولالمنتصرةالمقاعدالدائمة
وحقاالعتراض،وذلككنتيجةللمشاوراتبينالدولالكبرىالثالثالوالياتالمتحدةاألميركية،والمملكة
المتحدة ،واالتحاد السوفيتي التي توصلت إلى اتفاق فيما بينها حول تشكيل سلطات مجلس األمن
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وصالحياته والىتحديدطريقةالتصويتفيهوكيفيةاتخاذالق ارراتبداخله،حيثأعطتلنفسهاوضعا
خاصاومتمي از(نعيمة .)93:2118،
وقدتلقىهذاالتشكيلانتقادا واسعا منقبلبعضالدولاألعضاءوذلكبسببتكريسسياسةالقوة،
بفرضسلوكالمنتصروانتهاكمبدأالمساواةبينالدول،ماأدىإلىاندفاعالدولالكبرىنحوالتصادم
بينها ،في سياق إثبات هيمنتها وضمان نفوذها ومصالحها .وان التفرقة بين األعضاء الدائمين وغير
الدائمين،ماهيإالانعكاسلحالةالقوةفيواقعالمجتمعالدوليإبانالحربالعالميةالثانية،وبذلكيكون
الميثاق قد َّ
قنن التباين السياسي الواقعي بين الدول الكبرى والدول األخرى بشكل يضمن سيطرة الدول
الكبرىعلىمجلساألمنباعتبارهاألداةالتنفيذيةفياألممالمتحدة(فار،)63:2162،وهوعيبهيكلي
جوهريفيتركيبةالمجلس.وعليه،فإنمظاهرالخللفيالبنيةالهيكليةلمجلساألمنتظهرفيالمواقع
اآلتية:
-0أنالعددالحقيقيلعضويةمجلساألمنوبالرغممنتعديلهمرةواحدةمن 66مقعدإلى 61مقعدا
عام،6411اليعكسواليتماشىمعالعددالهائللجميعدولاألعضاءفيالمنظمة.حيثتبدو أن
النظرةالحسابيةلعددالعضويةتؤكدعلىضرورةزيادةعددأعضاءالمجلس.
ولت وضيح هذا االختالل حسابيا على مدار تأسيس المجلس إلى وقتنا الراهن ،نجد أن عدد مقاعد
العضويةالدائمةخمسةعندتأسيسالمجلسعام،6491فيالمقابلكانعددأعضاءالجمعيةالعامة
في ذلك الوقت حوالي  91عضوا ،لم يمثلوا إال بستة أعضاء فقط من غير الدائمين على أساس
االنتخاب،وذلكبنسبة 6لكل 851عضوبالجمعيةالعامة.وبينماأرتفعتعضويةالجمعيةالعامةفي
عام 6416إلىحوالي 86عضوا،أستمرنفسعددالتمثيلوهو ستة أعضاءغيردائمين،حيثأدى
ذلكإلى تدني نسبة التمثيل إلى  6لكل  6651عضو بالجمعية.لهذا السبب تقررزيادة عددأعضاء
المجلسغيرالدائمينإلىعشرةأعضاءعام،6411خصوصا بعدوصولعددأعضاءاألممالمتحدة
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فيذلكالوقتإلى 622عضوا،ورغمتلكالزيادةفيعددالمقاعدإالأن نسبةالتمثيللمتتحسنبل
عضوابالجمعية(نعيمة .)19:2118،
تدنتإلى6لكل 62
عضوا،فإذامااستثنينا
أمافيوقتناالراهنفقدبل عددأعضاءعددأعضاءاألممالمتحدة  643
األعضاءالدائميننجدأ نعدداألعضاءفياألممالمتحدةمنغيرالدائمينفيمجلساألمنهم677
عضوا مازالتتمثلفيمجلساألمنبـ 61دول.وعليه،فإننسبةتمثيلهمداخلمجلساألمنقدتدنت

بشكلكبيروأصبحتبمعدل6لكل6751عضوابالجمعيةالعامة،وهومايؤكدأنمجلساألمنبشكله
الحالياليمثلإرادةالمجتمعالدوليأوعدالةالتمثيلالمعبرةعنكلاالتجاهاتوالقوىالعالمية .
-2أن بنية المجلس الحالية ال تعكس مصالح الدول النامية بالمقارنة مع حجم عضويتها في األمم
المتحدة ،فنسبة تمثيل الدول بمقعد واحد غير دائم في المجلس بالمقابل نسبة تمثيل الدول بمقعد دائم
تعكسخلال واضحا حسبالمناطقالجغرافية.ولتوضيحذلكنأخذعلىسبيلالمثالنسبةتمثيلأفريقيا
وأسياوأمريكا الالتينية التي تبل مقعدا واحدا لكل  111مليون نسمة،في حين أن نسبة تمثيلأوروبا
وأمريكاالشماليةهيمقعدواحدلكل 621ميلوننسمة،هذاباإلضافةإلىأندولالشمالوحدهاتملك
أربعة مقاعد دائمة ،بينما تملك دول الجنوب مقعدا واحدا فقط( .الخزرجي ،)311:2114،وهذا األمر
بطبيعةالحالاليتوافقمععدالةالتوزيعالجغرافيالتينصتعليهاالمادة(()23المادة23منميثاق
األممالمتحدة) .
-3إن المعايير التي اعتمدت كأساس النتخاب األعضاء غير الدائمين ،ليست معايير موضوعية
منضبطةيمكنتطبيقهابصورةآلية،فمعيارالمساهمةفيحفظالسلمواألمنالدوليينمعيارعامغير
منضبطقديثير الخالفبينالدولاألعضاءفيالجمعيةالعامةحينماتصوتالختياراألعضاءغير
الدائمينيوصفأنهذاالمعياريخضعللسلطةالتقديريةلكلدولة.أمابالنسبةلمعيارالتوزيعالجغرافي
العادل ،فهو معيار ليس من شأنهتمثيل كل مناطقفي العالم أو غالبيتها تمثيال عادال في المجلس،
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ناهيك عنأن إهمال هذا المعيارفياالنتخاب ال ينتهيإلى إبطالاالنتخاب متى تمت هذه العملية
بصورةسليمةمنالناحيةالقانونية .
-9أنتقسيمالعضويةفيمجلساألمنإلىعضويةدائمةوأخرىغيردائمة،تقسيميتعارضمعمبدأ
المساواةبينالدولاالعضاءالمنصوصعليهفيالفقرةاألولىفيالمادةالثانيةمنالميثاق،التيتنص
على(تقومالهيئةعلىمبدأالمساواةفيالسيادةبينجميعأعضائها)(الفقرةاألولىمنالمادةالثانيةفي
ميثاقاألممالمتحدة) .
-1إضافةإلىالخللالعددي-البنيويبينعضويةالمجلسوعددأعضاءاألممالمتحدة،هناكخللآخر
داخلالمجلس،حيثتثبتممارساتالمجلسضعفوعدمفاعليةالدورالذييقومبهاألعضاءغير
ال دائمينفيالمجلس.واليرجعسببذلكإلىفترةالعضويةالتيحددهاالميثاقبعامينفقط،بليرجع
سببذلكإلىسيطرةالخمسةالكبار واحتكارهم وهيمنتهمعلىأعمالالمجلس وق ارراته،مماجعلدور
الدولغيرالدائمةمجرددولمراقبةداخلالمجلس(بطاينة .)74:2113:
كماأنتحديدالدولالدائمةالعضويةفيالمجلسباالسمفيالميثاقوفقا منالفقرةاألولىللمادة
(()23الفقرةاأل ولىمنالمادة23فيميثاقاألممالمتحدة)،جعلمجلساألمنغيرقادرعلىالتكيف
التلقائي مع التغيرات الجارية في موازين القوى الدولية .حيث برزت جملة من المظاهر التميزية التي
أخلت بقاعدة العدالة والمساواة والتي كان سببها إقرار الميثاق بوضع تمييزي للدول الخمس الكبرى
باعتبارهاكانتتمثلالقوىالموجهةللسياسةالدوليةعندنشأةاألممالمتحدة (نافعة .)681:6441،أما
اآلن ،فإن تغير موازين القوى وتطور المجتمع الدوليكشف عن دول ذات تحالفات دولية لها تأثيرها
الكبيرفيالنظامالدولي،بالمقابلفقدتبعضالدولالكبرىوزنهاالمؤثرالتيكانتتتمتعبهمنقبل
(الدقاق .)247:2162،
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وبذلكتكونالمادة()23منالميثاققدأبرزتالتباينالسياسيوالواقعيبينالدولالكبرىوباقي
الدول ،األمرالذيدعاالدولالتيتقعفيمرتبةوسطفيالمجتمعالدوليمثلالب ارزيلوهولنداوكندا
إلىالمطالبةفيمؤتمرسانفرانسيسكو ،بأنيكونلهامركزخاصيميزهاعنالدولالصغرىعلى
أساس أنها تمتلك إمكانات اقتصادية وعسكرية ما يمكنها من أن تحتل تبعات صيانة السلم واألمن
الدوليينتفوقماتقدرعليهالدولالصغرى،حيثأصبحتهذهالقوىالجديدةتطمحإلىالحصولعلى
العضوية الدائمة داخل المجلس نظ ار لتوفرها على اإلمكانيات المادية والمالية المطلوبة
(نعيمة .)82:2118:فعلىسبيل المثالنجد أن الدول التي هزمتفيالحربالعالمية الثانية كألمانيا
واليابان،تحولتخاللالحربالباردةإلىدولقويةعسكرياواقتصاديا،األمرالذيجعلهاتينالدولتين
تطالبانبأحقيةحصولهماعلىمقعددائم(نافعةوعبدالعال .)979:2112،
منخاللماسبق،يتضحأ نمنالعيوبالتيتشوبتشكيلالمجلسأنهاليمثلإرادةالمجتمع
الدوليأوعدالةالتمثيلالمعبرةعنكلاالتجاهاتوالقوىالعالمية،كماأنهاليتوافقمععدالةالتوزيع
الجغرافي التي نصت عليها المادة ( .)23ناهيك عن أنه التزال العضوية الدائمة حك ار على الدول
المنتصرةفيالحربالعالميةالثانية،بالرغممنأنعددامنالدولالتيهزمتفيتلكالحربأصبحت
تملكأمكانياتاقتصاديةوعسكرية،وتلعبدو ارأكبرمنبعضالدولالمنتصرة،ولقدنتجمنهذاالخلل
داخلتركيبةالمجلس،أنهأصبحكحكومةمصغره تسيطرعليهادولدائمةالعضويةعلىحسابباقي
دول األعضاءفيالمجلس.منهنانجدأنإعادةهيكليةمجلساألمنواعادةتنظيمهلميعدأم ارمحل
نقاشبلضرورةتفرضهاالمعطياتوالنظامالعالميالجديد .
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المبحث الثاني :مظاهر الخلل على مستوى الوظيفي
إضافةإلىالخللالموجودعلىالمستوىالبنيوي،هناكخللأخرعلىالمستوىالوظيفي،وهو
ما يقود إلى الحديث عن مشكلة حق النقض (الفيتو) .حيث يعاني مجلس األمن من هذه المشكلة
السياسيةمنذبدايةتأسيسهوالذيتمتشكيلهبناءعلىتحالفالدولالمنتصرةالتي أعطتلنفسهاجميع
اإلمتيازات داخل المجلس من بينها حق النقض (الفيتو) ،فقد أقام الميثاقنظاما لألمن الجماعي مبنيا
أنه منذ تأسيس المنظمة إلى وقتها الراهن
على اتفاق الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية .إال ُ
حدثتغيرانجوهريانعلىمستوىالتصويتواتخاذالقرار(:نافعة )314:6441،
أوالا -:أدتالمرحلةالباردةإلىشللوعجزعملمجلساألمنعنتأديةدورهالمنوطبهفيحفظالسلم
واألمنالدوليين،وذلكبسببكثرةاستخدامحقالنقض(الفيتو)،حيثفشلتطبيقنظاماألمنالجماعي
لعدةاعتباراتمنهاصعوبةتطبيقهعلىاألرض،وصعوبةاالتفاقعلىتكوينقوةدوليةخصوصا بعد
انقسامالدولالمنتصرةفيالحربالعالميةالثانية،ودخولهافيصراعأيديولوجي،فضال عنأنقوات
حفظالسالمكانتمحدودة وضئيلةالعددوالحجمفيذلكالوقت (نافعة،مرجعسابق .)361،وبسبب
ذلكاالنقسامفيضوءنظامثنائيالقطبية،انعكسعلىكيفيةتعاملالمجلسمعالصراعاتواألزمات
الدولية ،حيث كانت ق ارراته قليلة بالمقارنة مع العدد الكبير في استخدام حق النقض (الفيتو) ،حيث
أصبحتالدولالكبرىغيرقادرةعلىتفعيلدورالمجلسنتيجةلكثرةاستخدامسالحالفيتومنجانب
قطبيالنظام،حيثترتبعلىاالستعمالالواسعلحقالنقض(الفيتو)نقلسلطاتالمجلسإلىالجمعية
العامة،خاصةالتيتتعلقبحفظالسلمواألمنالدوليين،كماحدثفيقراررقم(()388الوحدةمنأجل
السالم)(،(Unity For Peaceالذييشيرإلىأن(:فيحالةيخفقفيهامجلساألمنبسببعدمتوفر
اإلجماعبينأعضائهالخمسةدائميالعضوية،فيالتصرفكماهومطلوبللحفاظعلىاألمنوالسلم
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الدوليين ،يمكنللجمعيةالعامةأن تبحثالمسألة بسرعة ،وقد تصدرأيتوصيات تراها ضرورية من
أجل استعادة األمن والسلم الدوليين) (قرار الجمعية العامة رقم  388المؤرخ  3تشرين الثاني /نوفمبر
 .)6411وعندالنظرفيجوهرهذاالقراريمكنأننالحظأنهمحدودالفاعلية ،إذأنهيعطيللجمعية
العامةحقإصدار(التوصيات)،وليس(ق ارراتملزمة)كماهوالحالفيالسلطةالتييتمتعبهامجلس
األمن .


وتبين أن االتحاد السوفياتي قد قام في الفترة الممتدة ( )6416-6491باستخدام حق النقض

(الفيتو)()48مرةمن أصلمئة وواحد( )616حالةاستخدام فيهاالفيتو.أما خالل الفترة(-6412
 )6481فقد استخدم ( )24مرة من بينها عشر مرات من قبل االتحاد السوفيتي ،واستخدمته الواليات
المتحدةاألمريكية()62مرة.أمافيالفترة()6474-6481فقدبلغتحاالتاستخدامالفيتو()13مرة،
من بينهما ( )91حالة استخدام من قبل الواليات المتحدة األمريكية ،أكثر من نصفها متعلق بالصراع
العربياإلسرائيلي(بطاينة .)611:2113،
ثانيا -:لقد حدث تحول في االتجاه المعاكس تماما بعد انتهاء الحرب الباردة ،حيث تراجعت ظاهرة
استخدامالفيتو،وأصبحمجلس األمنيمارسمهامهبطريقةتوحي بأنهأداةفييدالقوىالمنتصرةفي
الحرب الباردة بسبب سقوط االتحاد السوفياتي ،وتحول الدول إلى توجه أقرب إلى التوجه الرأسمالي،
وتهميش وزن الدول النامية في العالم .والجد ول رقم ( )6يوضح عدد المرات التي استخدم فيها حق
النقض(الفيتو)خاللالفترة( .)2161-6491
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جدول رقم ()0
يوضح استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس األمن من  0945الى 7106
الفترة
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بريطانيا

الواليات المتحدة

االتحاد السوفياتي (روسيا)
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المصدر http://research.un.org/en/docs/sc/quick:

(الفيتو)منذنشأةمجلساألمنوالى ما بعد

وبعدالتدقيقفياألرقامالخاصةباستخدامحقالنقض 
انتهاءالحربالباردةوحتىوقتناالراهن،فقدتبينانخفاضعددمراتاستخدامالفيتو.وفيالمقابل،
يمكنأننالحظأنهناكزيادةفيعددالق ارراتالتياتخذهامجلساألمنممايشيرالىأن مجلس
األمنأصبحأكثرنشاطا بعدفترةطويلة منالشلل.والقراءةفياألرقامتوضحذلك،إذ أنه خاللالفترة
الزمنية()2161-6442صدرعنمجلساألمنحوالي()6141قرار،بينماالفترةالزمنية(-6491
ار،
ار،وبمعنىأخرفقدأصدرمجلساألمنفي 91عاما ()821قرا
)قرا
)6446أسفرتعن( 821
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ار،ومعنىذلكأنمجلساألمنكانقدأصدرفيالمتوسطحوالي
وفي 29عاما حوالي()6141قرا
 6151ق ار ارت في العام الواحد خالل الفترة ( ،)6446-6491بينما أرتفع هذا المتوسط خالل الفترة
()2161-6442ليصبححوالي11ق ار ارفيالعامالواحد( .)www.un.org
وبالرغممنزيادةنشاطعملمجلساألمنفيفترةمابعدالحربالبادرةمقارنةبماكانعليهسابقا،
وتراجعظاهرةاإلسراففياستخدامحقالنقض(الفيتو)،إالأنهقدظهرتإشكاليةأخرىتكمن فيأن
الدول دائمة العضوية قد ال تستعمل الفيتو ،وانما تهدد باستخدامه من خالل المفاوضات السرية أو
العلنية،وهوماتطلقعليهالكاتبةسيلينناهوري"الفيتوالخفي"وللفيتوالخفيالعديدمنالتأثيراتالسلبية
علىأسلوبعملالمجلس،حيثيعدتهديدالوالياتالمتحدةاألمريكيةعلىسبيلالمثالباستخدامالفيتو
عند مناقشة أي قرار متعلق بإسرائيل مثاال واضحا على الفيتو الخفي الذي غالبا ما يزيد من تعقيد
األزماتالدولية( .)https://www.globalpolicy.org
هذاوقدحدالفيتوالخفيمنإصدارالعديدمنق ارراتالمجلس،فمثال قدمتفرنسامشروعقرارفي
كانونالثاني/يناير 2119يتعلقبحمايةاألطفالفيظلاألزماتوالنزاعاتالمسلحة،وكانمشروع
القرارمبنيا علىتقريرلألمينالعاماألسبقكوفيأنانفيعام 2113فينفسالموضوع،لكنهوفي
المقابل عارضت كل من روسيا وبريطانيا اعتبار مسألة أن ما يحدث في إيرلندا الشمالية والشيشان
نزاعات مسلحة ،خصوصا أن هاتين المسألتين سيشار إليهما في القرار إذا ما صدر
) .(www.globalpolicy.orgوعليه،فقدمارستبريطانياوروسياالفيتوالخفيبالتهديدباستخدامهفي
حالة ما عرض على المجلس للتصويت ،وكانت نتيجة ذلك قيام األمين العام بتعديالت على تقريره،
وعليه فقد أصدر مجلس األمن ق ارره رقم  6134بعدم اعتبار هاتين المسألتين نزاعين مسلحين (قرار
مجلساألمنرقم6134الصادرفي22نيسان/ابريل .)2119
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 كماترتبتنتائجأخرىخطيرةعلىالفيتوالخفي،منهافشلمجلساألمنفيالتحرك فيشأن
وقفاإلبادة الجماعية التي حدثفيرواندا عام  6449بسببالفيتو الخفيلكلمن فرنسا والواليات
المتحدة،حيثلميستطعمجلساألمنإصدارقراريتضمنكلمة (إبادة)،حيثأعترفتقريرمستقل
فيما بعد عناألمم المتحدة بأن التحرك المتأخر لمجلس األمن كان سببا في حدوث تلكاإلبادة .وقد
جعلتتهديداتالدولالدائمةالعضويةباستخدامالفيتومنمجلساألمنجها ازغيرفعال،األمرالذي
أطالعمرهذهالصراعاتواألزمات .
ومنجهةأخرىأتسماألداءالوظيفيلمجلساألمنبعدانتهاءالحربالباردة،بسياسةالمعايير
المزدوجة،ويرجعسببذلكإلىتدخلمجلساألمنبفاعليةفيبعضاألزماتوالقضاياالتيأرادتله
الواليات المتحدة التدخل كحماية أكراد العراق في الشمال والشيعة في الجنوب وفقا لحقوق اإلنسان
والتدخلاإلنساني  ،حيثأصدرمجلساألمنحزمةمنالق ارراتالمتشددةإزاءالعراق،لعلهكانمن
أبرزهاالقراررقم()177الذييحظرعلىالطيرانالعراقيالطيرانفوقالمناطقالتييقطنهااألكرادفي
الشمال والشيعة في الجنوب أو حتى التعرض لها (الزغبي .)84:2113،في تدخل سافر وواضح في
الشؤونالداخليةللدولة(قرارمجلساألمنرقم177المؤرخفي1نيسان/ابريلعام .)6446
وفيالمقابلوقفالمجلسصامتا اتجاهالعديدمنانتهاكاتحقوقاإلنسانفيمناطقعديدة،
لعلمنأبرزهااالنتهاكاتالتيحدثتفيالبوسنةوالهرسك،حيثحاصرتالقواتالصربيةسربرنيتسا
في البوسنةوالهرسكفي شهر يوليو/تموز ،6441تلك المدينة التي كانتتحت حماية األمم المتحدة
وتحتأنظارالوحداتالعسكريةالهولنديةالتابعةللمنظمة،حيثلميتمكنالجنودالهولنديونمن حماية
 21ألفا  من المسلمين الذين لجؤوا إلى قاعدتهم في منطقة بوتوكاري .وقتل آالف من المسلمين في
المدينة ودفنوا في مقابر جماعية بالقرب من قاعدتهم ( .)www.noonpost.org/والتي وقف مجلس
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األمنموقفالمراقبوالعاجزعنالتدخلوذلكبسببموقفالوالياتالمتحدةأنذاكمنتلكالصراعات
ومصالحهامنوراءالتدخل .
كماأتسماألداءالوظيفيلمجلساألمنأيضا بضعفهوذلكفيعدمقدرتهعلىتنفيذالعديدمن
ق ارراته،ولعلمنأبرزهاعددالقراراتالتياتخذهافيماسبقلوقفاإلستيطاناإلسرائيلي،منهاقراررقم
()991عام6484الذييعتبربناءالمستوطناتفياألراضيالفلسطينيةغيرمشروعوعقبةفيطريق
السالم،حيثأمتنعتالوالياتالمتحدةحينهاعنالتصويت(قرارمجلساألمنرقم991المؤرخفي22
أذار/مارسعام.)6484ولعلالقراراألخيرالمتعلقببناءالمستوطناتالصادرعنمجلساألمنرقم
( )2339في شهر كانون الثاني /يناير عام  ،2168خير تعبير عن ضعف األداء الوظيفي لمجلس
األمن،إذلميتخذالمجلسإجراءاتحازمةبحقإسرائيللمواجهةأعمالهاغيراإلنسانيةحيالالشعب
الفلسطيني ،حيث أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع األرض
الفلسطينية المحتلة التي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها ،ونقل المستوطنين
اإلسرائيليينومصادرةاألراضيوهدمالمنازلوتشريدالمدنيين،فيانتهاكواضحوصريح للقانون الدولي
واإلنساني(قرارمجلساألمنرقم2339المؤرخفي64كانونالثاني/ينايرعام .)2168
وعلىالرغممنذلك،فقدالحظمسؤولو األممالمتحدةزيادةفيوتيرةالبناءاالستيطاني،حيث
علّق مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار بقوله إن (إسرائيل ترفض هذا القرار
المعادي إلسرائيل والمخزي من األمم المتحدة ،ولن تمتثل له) ( .(www.aljazeera.netمما سبق
يتضحإنمجلساألمنبتركيبتهوصالحياتهالحالية ،غيرقادرعلىتطبيقموضوعاألمناإلنساني،
فهذهمهمة تحتاجإلىدوراألممالمتحدةبشكلعامسواءالمجلساالقتصاديواالجتماعي،أم الجمعية
العامة،أم اللجانالنوعيةوالتنسيقفيمابينهافيإطارإستراتيجيةشاملةلتطبيقاألمناإلنسانيوفق
معاييرواضحةوغيرمنحازة،وبعيداعنسيطرةاالعتباراتالسياسيةعليها .
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المتغيرات الدولية ومدى تأثيرها على األداء الوظيفي لمجلس األمن:
أوالا :الهيمنة األمريكية على مجلس األمن الدولي
الواليات المتحدة
يقصد بتلك الهيمنة هي تحول مجلس األمن الدولي إلى مجرد أداة في يد 
األمريكية،بمعنىأ نهاتستخدمنفوذهاوتأثيرهاالسياسيفيإقناعالدولاألعضاءفيالمجلسبالتصويت
تجاوزت المجلس في بعض القضايا بشن حروبها االستباقية بحجة الدفاع عن

لمصلحتها ،بل إنها قد
النفس ،مثل الحرب على اإلرهاب التي شنتها على كل من أفغانستان والعراق (نافعة
وشوقي.)992:2112،وقدبيَّنتالحالةالعراقيةباإلضافةإلىبعضالحاالتالتيسبقاإلشارةإليهافي
الطبيعةالسياسية،التأثير الكبيرللوالياتالمتحدةعلىأسلوبعملمجلساألمن،حيثاستطاعتبعد
غزوها للعراق وفرض سياسة األمر الواقع أن تنجح في حشد دعم الدول الكبرى داخل المجلس لتأييد
اريشرعحربهاعلىالعراق،وهومايعكسضعفإرادةالمجلسفيمواجهةالوالياتالمتحدة .
مشروعقر 
ثاني ا :تنامي النفوذ الروسي في السياسة العالمية
بعد أن استعادت روسيا عافيتها السياسية واالقتصادية والعسكرية شيئا فشيئا خالل السنوات
األخيرة ،واستطاعت أن تحقق قد ار كبي ار مناإلستقرار الداخلي والنمواالقتصادي ،حتىأنهاأصبحت
تنافسالوالياتالمتحدةفيالكثيرمنالمجاالت.كماأصبحتروسياحريصةعلىأمنهاالقوميوتهدد
باستخدام القوة من أجل ذلك ،وكانت أولى تلك المحاوالت عندما لمس الغرب أمنها اإلستراتيجي عبر
توسع حلف األطلسي شرقا ليضم أوكرانيا وجورجيا ،ودعم األخيرة في صراعها مع جمهوريتي ابخازيا
واوسيتياالجنوبية،فكانتردةالفعلالروسيةعنيفةولمتترددفياستخدامالقوةالعسكريةضدجورجياعام
2117ألنهاأعتبرتممارستهاتمسجدارأمنهااإلستراتيجي،حيثأدتتلكاألزمةإلىتصاعدالتوتر
فيالعالقاتبينكلمنروسياودولالغرب(نافعة،موقعأملاألمةاإللكتروني .)2117-4-3،

14

الواليات المتحدة بشأن العديد من األزمات الدولية،
باإلضافة إلى تباين المواقف بين روسيا و 
كمعالجةقضيةالبرنامجالنووياإليرانيورفض روسيااستخدامالخيارالعسكريضدإيران،وفيالمقابل
قامت روسيا بتطوير تعاونها النووي معها وبناء مفاعالتها النووية مثل محطة بوشهر النووية (نافعة،
مصدر السابق) .ولعل إنتقال الملف السوري من أيدي المنظومة الغربية ،لتحتكره روسيا ،التي برزت
ياعبرتحديالنظامالدولي،يعكسإتساعالفجوةبينمواقفكلمنروسياوالواليات
مكانتهافيسور
ّ
المتحدةاألمريكيةوغيابالتفاهماتالدوليةفيحلهذهاألزمة ،وقدعكستالضربةالجويةالتيوجهتها
الوالياتالمتحدةإلىقاعدةالشعيراتالعسكريةفيسوريافي66نيسان/أبريلعام،2168مدىالتباين
بينالموقفاألمريكيوالروسيفيسوريا .حيثباتالسلوكالروسيفيمجلساألمنأشبهبماكان
عليهاالتحادالسوفييتيإبانالحربالباردة،ممايعنيتعطيال شبهكامللمجلساألمن،ليسفقطفي
سورياوانمافيأينزاعدوليأوإقليميقدينشبمستقبال،وتقففيهروسياوالوالياتالمتحدةاألمريكية
علىطرفينقيض،وفقالمواقفهماومصالحهماالسياسيةوالعسكرية) .(http://ida2at.com
ثالثا :ظهور قضايا جديدة على األجندة الدولية
لقدظهرتمجموعةمنالقضاياالجديدةعلىاألجندةالدوليةلمتكنمتوقعةعندماتمتأسيس
األممالمتحدة،لعلمنأبرزهذهالقضاياالتغيرالمناخي،والتلوثالبيئي،واستنزافالموارد،واإلنفجار
السكاني،والالجئين،والجريمةالمنظمة،والفقر،والديون المزمنة،وغيرها،إضافةلمخاطرانهيارالدول
وما لها من تداعيات على غياب األمن الشخصي لألفراد ،وكذلك انتهاكات النظم الحاكمة لحقوق
مواطنيها.وتعتبرهذهالمشكالتمنالمخاطرالتييمكنأنتضربكلأنواعالدولسواءكانتالغنيةأم
الفقيرة.وقدأظهرالتسوناميعام2119مدىاألخطارالمحدقةباألمنالبشريالمشترك،وهيمشكالت
خرجت عن سيطرة الحكومات والتي تتطلب المعالجة الفعالة والمواجهة السلمية لمثل هذه المشكالت
مقارباتعالميةمشتركة(بيلز .)91:2111،
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هذاوقدتنامىخطراإلرهابوأسلحةالدمارالشامل،وتنامتمعهالحروباألهليةالتيترتكز
وجماعية ،كما حدث في حروب
على أسس عرقية ولغوية ودينية تتضمن في كثير منها إبادة عرقية 
الهرسك في التسعينيات من القرن العشرين .وقد أكد
البلقان ،وفي حرب رواندا ،وبوروندي والبوسنة و 
األمين العام األسبق كوفي أنان لألمم المتحدة على أنه( -:في الوقت الحاضر ،أكثر من  %41من
وانما داخل الدول نفسها ،إلى درجة أن أصبحت الحروب
النزاعات المسلحة تحدث ،ليس بين الدول ،
الدولية نادرة الحدوث نسبيا) (الزعبي .)612:2113،وتعتبر الصراعات األهلية الحديثة التي تشهدها
المنطقةالعربيةفيكلمنسوريا،والعراق،واليمن،وليبيادليال آخرعلىذلك .ناهيكعنذلك،نتائج
حرباالستقطابوماخلفتهمنالكمالهائلمنالمشكالتواألزماتاإلقليمية،ومنهاالوضعالذياليزال
متوت ار بينكورياالشماليةوالجنوبية،ومشكلة الحدودبينكلمنقبرصالتركيةواليونانية،األمرالذي
يستدعيالتحركبسرعةلتفعيلالعملالجماعيالدوليمنخاللإصالحمجلساألمنوتعزيزه،واالنتقال
بمحاوالتاإلصالحمنمرحلةالتنظيرإلىمرحلةالتجسيدعلىأرضالواقع .
تبيَّن أن الفترة الزمنية الممتدة منذ إنشاء األمم المتحدة ،التي كشفت االختالالت على مستوى
والتغير الحاصل في النظام الدولي وكيف أثر في األداء الوظيفي
البنيوي وعلى المستوى الوظيفي 
للمجلس،باإلضافةإلىازدواجيةالمعاييرعندإصدارالق اررات،وعدمقدرةالمجلسعلىتطبيقالعديد
منق ارراته،وظهورقضاياوتحدياتجديدةلمتكنواردةعندتأسيسالمجلس،تبينانهاادت كلهاإلى
التعنمدىجدوىتوسيعالعضوية،واصالحآلياتاتخاذالقراروأسلوبعمل

إثارةالعديد منالتساؤ
مجلس األمن في ظل كل تلك التحديات ،وهل ستؤدي تلك اإلصالحات إلى تحسين أدائه وزيادة
مصداقيته.هذهالموضوعاتسيتممعالجتهافيالفصلالرابعمنهذهالدراسة،وذلكمنخاللتسليط
الضوء على أبرز مشاريع ومقترحات إصالح مجلس األمن سواء كانت من داخل المنظمة أم من
خارجها .
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لقد تم تقديم الكثير من مشاريع ومقترحات إصالح مجلس األمن التي يصعب حصرها أو
صرتوصنفتوفقا لمصادرها،فيجبالتمييزبينالمقترحاتالتيقدمت
فإذاماح
تصنيفها أو عددها .
ُ
ُ
من قبل األمناء العامين لألمم المتحدة ،وبين المقترحات التي قدمت من قبل المختصين والباحثين،
باإلضافة إلى مشاريع اإلصالح على مستوى الدول والمنظمات اإلقليمية والدولية .أما إذا صنفت
الم قترحات على أساس وظيفي ،فإنه يمكن التمييز بين المقترحات الخاصة بتطوير األمم المتحدة في
مجال المحافظة على السلم واألمن الدوليين ،أو في المسائل االقتصادية واالجتماعية (نافعة،
 .)914:6441
ونظ ار لوجود العديد من التصنيفات األخرى لمشاريع ومقترحات اإلصالح والتطوير المجلس،
التي ،وانكانتتصبكلهافيقالبواحد،إالأنأهميةالجهةالتياقترحتهاوبادرتإلىطرحهاهي
األكثراعتماداورواجا.وعليهفإنالباحثسيكتفيبتوضيحتصورينلكيفيةإصالحمجلساألمن،األول
يتمثل في مقترحات اإلصالح من داخل منظمة األمم المتحدة كمبحث أول ،ومقترحات اإلصالح من
خارجمنظمةاألممالمتحدةكمبحثثاني .
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المبحث األول :مشاريع اإلصالح من داخل منظمة األمم المتحدة
بدأت مشروعات إصالح مجلس األمن الصادرة من األمم المتحدة ،خطاها في حقبة ما بعد
الحرب الباردة منذ عام  ،6442وبدأت تتضح وتتبلور مع تزايد التغيرات على الساحة الدولية ،حيث
إ زدادتمعهامصادرالتهديدللسلمواألمنالدوليين.ففيالدورةالسابعةواألربعينعام 6442للجمعية
العامةصدرقراررقم( 98/12قرارالجمعيةالعامةرقم 98/12المؤرخفي 66كانوناألول/ديسمبر
عام،)6442يطالبالجمعيةالعامةأنتدعو أعضاءهالتقديماقتراحاتهموتعليقاتهمحولإصالحاألمم
المتحدة،وبناءعليهقامتاألمانةالعامةبإصدارمجموعتينأساسيتينمناالقتراحات متنوعةإلصالح
مجلس األمن ،حيث أتفقت هاتان المجموعتان على نقد بنية مجلس االمن وآليات عمله
) .(https://www.globalpolicy.org
وبدأتمشروعاتإصالحمجلساألمنتأخذشكالأكثر جديةمعتقديمالدكتوربطرسغالي
األمينالعاملألممالمتحدةانذاكتقرير"خطةالسالم"فيالدورةالثامنةواألربعينللجمعيةالعامة،وتم
اتخاذالقراررقم97/21عام،6443حيثتقررإنشاءمجموعة"العملغيرمحددةالنهاية"،وتمتمديد
والخمسين للجمعية العامة عام ( 2116قرار الجمعية العامة رقم
قرار العمل لها حتى الدورة السادسة 
97/21المؤرخفيكانوناالول/ديسمبرعام .)6443
باإلضافةإلىماتقدم،هناكالعديدمنالتقاريرالتيتصدتللموضوعنفسهومنها،تقريرالسيد
إسماعيل رزالي رئيس الجمعية العامة سنة  6448المحتوى على اقتراحات إلصالح األمم المتحدة،
وتقرير فريق األمم المتحدة برئاسة الدبلوماسي الجزائري األخضر اإلبراهيمي عام  2111المختص
بإصالحقواتحفظالسالم،ثمتقريرالفريقالرفيعالمستوىفيكانونأول/ديسمبرعام2119المسمى
"عالم أكثر أمنا ،مسؤوليتنا المشتركة" المختص بدراسة التهديدات والتحديات التي يواجهها العالم في
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مجاليالسالمواألمن،واصدارتوصياتحولكيفيةالتصديلهابفاعليةمن خاللالتحركالجماعي،
باإلضافة إلىتقرير األمينالعام كوفي أنانفيكانون الثاني/ينايرعام " 2111في جو منالحرية
أفسح"يتناولإصالحاألممالمتحدةمنأجلعالمأكثرأمنا،والتسعالدراسةالحديثعنجميعتلك
المقترحات،ولهذااختارالباحثمجموعةمنأبرزالمقترحاتلتسليطالضوءعليها .
أوالا :مقترح الدكتور بطرس بطرس غالي
بنظرةفاحصةألبرزمشروعاتإصالحمجلساألمن الصادرةمنداخلالمنظمةنجدأنالجهود
األوليةالتيتمثلتفيتقرير"أجندةمنأجلالسالم"للدكتوربطرسغالياألمينالعاماألسبقلألمم
المتحدة،الذيقدمهفي 68حزيران/يونيوعام،6442حيثركزمقترحاإلصالحعلىكيفيةتفعيل
الدبلوماسيةالوقائيةوذلكللتقليلوالحدمناندالعاألزماتالدولية،وصنعالسلممنخاللالتوفيقبين
األطرافالمتنازعةعنطريقالوسائلالسلمية،باإلضافةإلىحفظالسلممنخاللقواتحفظالسالم،
وأخي اربناءالسلمبعدانتهاءالصراعاتواألزماتالدولية(بنغربي .)611:2117،
والجليفيهذاالمشروع أنه لميخرجعنأحكامميثاقاألممالمتحدة،فمجلساألمنهوالذيدعا
في بيانه الصادر في  36كانون الثاني /يناير عام  6442وذلك بعد اختتام أول اجتماع عقد على
يعد تحليل ومجموعة من التوصيات حول سبل تعزيز قدرة
مستوى رؤساء الدول والحكومات ،إلى أن ُ
زماتالدوليةفيإطارالميثاقوأحكامه.وماطرحهاألمينالعاماألسبق

األممالمتحدةعلىمواجهةاأل
إذن في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين هو أساس دعوة إليجاد آلية لتنشيط مهام األمم المتحدة
بأساليب أكثر فعالية ،ولكنه ليس مقترحا لإلصالح الجذري بالمعنى الدقيق (بن غربي.)611:2117،
هذا وقدسلطالباحثالضوءعلىأبرزتوصياته الخاصةبزيادةفعاليةمجلساألمنفيأداءمهامه،
نذكرمنهامايلي :
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 -6مطالبة الدول بالتعاون فيما بينها حتى تستطيع اإللتزام بتطبيق ق اررات مجلس األمن في حال
فرضعقوباتاقتصاديةعلىدولةماأومجموعةمنالدول.
 -2اتخاذ تدابير دول ية من دبلوماسيةوقائيةوحفظوبناءالسلملتحسينالظروف التي أسهمت في
إثارةأينزاعأوصراعدولي.
 -3إدخال المادة ( )93حيز التنفيذ ،التي تعهد بموجبها الدول األعضاء ،أن يضعوا ما يلزم من
قوات عسكريةتحت تصرف مجلساألمن،وذلك منخالل دعملجنةاألركان العسكرية التي
يمكنتعزيزهابآخرينمنغيراألعضاءالدائمينإذااقتضىاألمر،وفقاللفقرةالثانيةمنالمادة
((.)98المواد93و98منميثاقاألممالمتحدة)
 -9تشكيل قوات ووحدات لحفظ السلم أكثر تسليحا من قوات حفظ السالم الحالية ،وتكون مدربة
ومعدةإعداداكافيافيإطارالقواتالعسكريةفيبلدانها،وذلكحتىيتمتطبيقالمادة( .)93
ّ
 -1دعوةالدولإ لىااللتزامبدفعمخصصاتهافينفقاتقواتحفظالسالممنميزانيةو ازرةالدفاع
وليسمنميزانيةو ازرةالخارجية .
 -1الدعوةإلىتأسيسصندوقاحتياطيمنالتبرعاتلحفظالسلمبقيمةمبدئية11مليوندوالر .
وبالرغممنالطموحوالرغبةالكبيرةللدكتوربطرسغاليمنخالل مشروعإصالحهالذيقدمه
لتعزيزأداءالمنظمةبشكلعام،ومجلساألمنبشكلخاص،إالأنالكثيرمنمقترحاتهلمتطبق
حتى يومنا هذا ،كانت أبرزها دعوته إلى تفعيل لجنة أركان الحرب ،لرفض الدول الكبرى تشكيل
اللجنة من خارج األعضاء الدائمين ،باإلضافة إلى محدودية قوات حفظ السالم وعدم جاهزيتها
وضعفميزانيتهابالمقارنةمعحجمالتحدياتالتيتواجهالنظامالدولي،وهومايعكسحقيقيةعدم
وجودإرادةحقيقةمنقبلبعضالدولالكبرىلتعزيزمجلساألمنواصالحه(ليتيم .)231:2166،
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ولهذاالسببلميشربطرسغاليفيتقريرهإلىضرورةإعادةالنظرفيهيكليةمجلساألمنوأليه
عمله وذلك لحساسية المسألة بالنسبة للدول األعضاء الدائمين خصوصا أن ذلك يتطلب تعديل
الميثاقطبقاللمادة(()617راجعالمادة617منميثاقاألممالمتحدة) .
ثاني ا :مقترحات كوفي أنان
قدماألمينالعاماألسبق كوفيأنانمجموعةمنالمقترحاتالجادةالتيتتعلقبإصالحمنظمة
األمم المتحدة ،حيث شكل فرق عمل اختصت بدراسة األوضاع الدولية آنذاك حتى تستطيع تشخيص
تلكالتحدياتالتيتهددالمجتمعاتوالعالمأجمع،القديمة

أبرزالتحدياتوالمشكالت الدولية،خصوصا 
منهاوالجديدة،حيثاقترحتالسبلالكفيلةلمواجهتهاوالقضاءعليها (نافعة .)671:2114،كماحرص
أنانعلىمشاركةشخصياتفيتلكالفرقتكونممثلةلجميعالقوىوالتجمعاتالدولية .
وكانمنبينأبرزهذهالفرق"،الفريقرفيعالمستوى"الذيشكللدراسة"التهديداتوالتحديات
التيتواجهالعالم،واقتراحالتغييراتالمالئمةلمواجهتها" ،حيثقامبجمعماتوصلتإليههذهالفرقمن
استنتاجاتواقتراحاتوقامبتلخيصهاوعرضهافيتقريرهالمركزالذيسماه"فيجومنالحريةأفسح"
(النص الكامل المعنون بـ :في جو من الحرية أفسح :صوب تحقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان
للجميع،تقريراألميلألممالمتحدة،عام .)2111
وعندفحصالنصاألصليلهذهالوثيقةنجدهاتنقسمإلىجانبينهما،جانبالتشخيصوجانب
الحلول .ففيجانبالتشخيصكانأبرزماجاءفيه التقريرهواالشارةإلىاألرقامالمفزعةالتيوردت
فيالتقريرالسابقلفريقرفيعالمستوى،والتيأكدتأنأكثرمايهددحياةالبشرفيالعالمهومايأتي:
الفقر ،واألمراض المعدية ،والكوارث الطبيعية ،والجريمة المنظمة ،واالتجار غير المشروع بالسالح
والمخدرات .كما أنه لم يقلل من المخاطر والتحديات الدولية األخرى ،لعل من أبرزها خطر األرهاب،
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وانتشار أسلحة الدمار الشامل،إال أن الوثيقة قدأوضحت بجالء أنأعداد
التهديداألولىأكبربكثيرمنمصادرالتهديدالثانية(نافعة .)679:2114 ،
أمافيجانبالحلولواقتراحوسائلالعالجوالمواجهةلتلكالتحدياتفقد كانأبرزماجاءفي
هذهالوثيقةمايأتي(:نافعة،المصدرالسابق )671،
 -6طالبت الوثيقة الدول الغنية باإللتزام بتعهداتها السابقة التي تسعى إلى خفض نسبة الفقر في
العالمإلىالنصفبحلولعام،2161حيثلميتغيرالسقفالمحددمنذالستينات،وهو%158
منإجماليالدخلال عامللدولة،ولكنمندونتحديدهويةالجهةالتيتقومبجمعهذهالمعونات
منالدولالغنية،وذلكألنهعلىعلممسبقبموقفالوالياتالمتحدةالذييرفضأيةمسؤولية
جماعيةفيمجالمكافحةالفقروالتنمية .
 -2رحب النص األصلي للوثيقة بإنشاء صندوق دولي لدعم الديمقراطية وتشكيل مجلس لحقوق
اإلنسانالذيحلفيمابعدمحللجنةحقوقاإلنسانالتابعةللمجلساالقتصاديواالجتماعي .
 -3طالبت الوثيقة بإلغاء لجنة أركان الحرب ،على الرغم من الدور المهم الذي يقوم به بموجب
الميثاق ،فقد بدا واضحا أن األمين العام كان على علم مسبق بوجود معارضة أمريكية حول
طبيعة تشكيل هذه اللجنة ،وذلك بسبب رفضها وضع أية قوات دولية تحت إمرة قيادة غير
أمريكية،حتىلوكانتهذهلجنةتتبعالمجلسنفسه .وااللتفافحولهذهالقضيةتماإلكتفاء
باقتراحإنشاءلجنةبناءالسالم.
أما على صعيد إصالح مجلس األمن وتوسيعه ،فلم يقدم األمين العام أية مقترحات جديدة
بخصوصذلك،وأكتفىبمطالبةالدولاألعضاءأنتختارأحدالنموذجينالمطروحينفيتقريرالفريق

رفيعالمستوى .وبالرغممنأنهذاالفريقلميستطعالوصولإلىتصورمشتركلهذهالمسألةالمعقدة،
الوحيدة التي جرى االتفاق عليها ،هو زيادة عدد مقاعد مجلس األمن إلى  29مقعدا،
إال أن النقطة 
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وتوزيعهابالتساويعلىالقاراتاألربعبمعدل 1مقاعدلكلمنها،بالرغممنالتفاوتفيمجموعالدول
األعضاءفيهذهالقارات(ألفريقيا 19مقعدا،وألسياومنطقةالمحيطالهادي 11مقعدا،وألوروبا97
مقعدا ،ولألمريكيتين 31مقعدا)واقترحصيغتين وطلبمنالدولاألعضاءأنتتفقعلىواحدةمنها:
(بنغربي )681:2117،
النموذج(أ)والذييقتضيبإضافة1مقاعددائمةجديدةدونأنيكونلهمحقالنقض(الفيتو)،واضافة
  3مقاعدغيردائمةعلىأنينتخبوالمدةسنتينليصبحالمجموعالكلىلعددأعضاءمجلساألمن29
مقعدا،كمايأتي :
الجدول رقم ()7

جدول يوضح توزيع مقاعد مجلس األمن (النموذج أ)
المنطقة اإلقليمية

عدد الدول

المقاعد الجديدة المقترحة المجموع

المقاعد

المقاعد الدائمة

الدائمة

الجديدة

لمدة سنتين (غير قابلة

(المستمرة)

المقترحة

للتجديد)

أفريقيا 

 11

1

2

9

1

اسياومنطقةالمحيطالهادي 

 11

6

2

3

1

أوروبا 

 98

3

6

2

1

األميركتان 

 31

6

6

9

1

مجاميعالنموذج(أ) 

 643

1

1
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المصدر(:بنغربي )681:2117،

ويقضىالنموذج(ب)بعدمإنشاءأيمقاعددائمةجديدة،ولكنبإنشاءفئةجديدةمن 7مقاعد
قابلةللتجديدمدتها 9سنواتمنحقالنقض(الفيتو)،واضافةمقعدجديدمنالفئةغيرالدائمةمدته
سنتان(غيرقابلللتجديد)،معتقسيمهذهالمقاعدعلىالمناطقاإلقليميةالرئيسيةكمايأتي :
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الجدول رقم ()0

جدول يوضح توزيع مقاعد مجلس األمن (النموذج ب)
المنطقة اإلقليمية

عدد الدول

المقاعد الجديدة لمدة المجموع

المقاعد

المقاعد المقترحة

الدائمة

القابلة للتجديد التي

سنتين (غير قابلة

(المستمرة)

مدتها  4سنوات

للتجديد)

أفريقيا 

 11

1

2

9

1

اسياومنطقةالمحيطالهادي 

 11

6

2

3

1

أوروبا 

 98

3

2

6

1

األميركتان 

 31

6

2

3

1

مجاميعالنموذج(ب) 

 643

1

7

 66

 29

المصدر(:بنغربي )681:2117،

وتبدوفكرةتوسيعمقاعدمجلساألمنإلى 29مقعدا قليلةبالمقارنةمعالعدداإلجماليالكبير
للدول األعضاء في األمم المتحدة ،إال أنها قد تكون خطوة إيجابية وملموسة قد تساعد على تحقيق
خطوات إصالحية أخرى ،حيث تم األخذ بعين االعتبار عند وضع هذين النموذجين معايير الكفاءة
وفعاليةالمجلسمنجهة،والتمثيلالمناسبللتجمعاتاإلقليميةوالحضاريةالفاعلةفيالنظامالدوليمن
جهةثانية،باإلضافةإلىأنهأخذ بعيناالعتبار أيضا حصرحقالنقضعلى الدولالدائمة"القديمة"
فقط حتى ال تعرقل الدول الجديدة عمل المجلس من ناحية ،وحتى توافق الدول الكبرى صاحبة حق
النقضعلىأحدىالصيغتينمنناحيةأخرى(بنغربي.)686:2117،هذاوقدأكدتقريرالفريقرفيع
المستوىأنالق ارراتالمقترحةبشأنإصالحمجلساألمنلنتكوننهائية،ويجبأنتراجعمرةأخرى
في العام  2121في حالة اعتماد أحد النموذجين .إال أن ذلك لم يتم إلى يومنا هذا
).(journals.sagepub .com
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ثالث ا :مقترح بان كي مون
أقرتالجمعيةالعامةفي61أذار/مارس2118باإلجماع،مشروعإصالحقواتحفظالسالم
المقترح من قبل األمين العام السابق بان كي مون ،حيث قسم هذا المشروع اإلصالحي الجديد إدارة
عمليات حفظ السلم ،إلى إدارتين :إدارة لعمليات السلم المكلفة باستراتيجية الميدان ،وادارة للدعم
اللوجيستي مكلفة بالمسائل المالية واإلدارية ،كما اقترح األمين العام السابق تعيين أمين مساعد مكلف
بإدارةهاتيناإلدارتين،مماسيرفععددالعاملينفيحفظالسلمإلىحوالي 611،111فيالعالم،وهذا
مايعتبرأعلىرقمفيتاريخالمنظمةمنذتأسيسها،حيثأكدبانكيمون،منذتوليهاألمانةالعامةفي
كانونالثاني/ينايرعام(،2118أنأهممجاللبدءالعملمنأجلإصالحمجلساألمن هومجال
حفظالسلمونزعالتسلح)(ليتيم .)296:2166،
وبالرغممنأنهذاالمقترحقدالقىانتقادا واسعا منقبلالكثيرمنالدولاألعضاء،التيرأت
أنبانكيمونأرادتمريرالمقترحمندونالمرورعبراللجنةالعاديةواإلجراءاتالماليةفيالجمعية
العامة.إالأنهتماعتمادهمنقبلالجمعيةالعامة،حيثقدرتميزانيةهذاالنظامبـحوالي 231مليون
دوالرفيالعام،كماخصصتالجمعيةالعامةمبل  2521ملياردوالرلعملياتحفظالسالمفيمناطق
مختلةمنالعالم(لتيم،مصدرسابق .)292،
وعلى الرغم من هذه الميزانية الضخمة التي خصصت لقوات حفظ السالم في إدارتها الجديدة
المقترحةمنقبلبانكيمون،إالأنالمنظمةاألمميةفيعهداألمينالعامالسابقبانكيمونلم
تكنبالمستوىالمطلوب،حيثواجهانتقاداتحادةإلخفاقهفيحلالعديدمناألزماتالسياسيةلعلمن
أبرزهااألزمةالسورية،واليمنية،والليبية،باإلضافةإلىالعديدمناألزماتالدوليةاألخرى،كماأنهلم
يقدمأيمقترحاتجديدةتختصبإصالحهيكليةعملمجلساألمن وأسلوبه،واكتفىبالمقترحاتالتي
برر ذلك خالل الدورة الـ  17للجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/أيلول عام
قدمت سابقا ،وقد  
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 2163بالقول"إنالدول كافة تقريبا متفقةعلىأنمجلساألمنيجبإصالحه،لكنكيفيةاإلصالح
وأسلوبهفإنالدولاألعضاءغيرقادرةعلىاالتفاقحولها") .(http://www.alkhaleej.ae
هذاوقدشهدتالدورةالسبعينحملةانتخاباتأمينعامجديدلألممالمتحدة،التيأسفرتالحقا
عن تولي رئيس الوزراء البرتغالي السابق ،والمفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين آنتونيو
غوتيريس ،أمينا عاما للمنظمة الدوليةخلفا لألمين العام السابق بانكيمون ،الذي باشر أعماله في
األولمنكانونالثاني/ينايرعام 2168لمدةخمسسنواتقابلةللتجديد،وقداستلممهامهفيوقت
تواجه فيه المؤسسة البالغةمن العمر  81عاما مشكالت خطيرة تتعلقبسمعتها،على أملأنيعطي
زخما جديدا لمؤسسةقدتراجعنفوذهاأماماألزماتالمتعددةالتييشهدهاالعالم ،ولمتتمكنمنالقيام
بواجباتهاكماتتطلعإليهشعوبالدولالمتنازعةوالمتصارعةخاصةالتيتعانيمنأزماتوصراعات
أهلية  داخلية ،والبد من تقديم مقترحات جديدة يمكن تطبيقها على أرض الواقع حتى تتمكن الشعوب
والمجتمعات من العيش بسالم بعيدا عن الحروب والنزاعات والصراعات الدولية  التي أصحبت تؤرق
العالمأجمع ،والتيأدت إلىإنتهاكالحرياتوحقوقاإلنسانفيتلكالدولفيحينأنمجلساألمن
وقفعاج ازعنأيةإجراءاتأوأداءيعززمصداقيتهعندأداءواجباته .
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المبحث الثاني :مشاريع اإلصالح من خارج منظمة األمم المتحدة
تعد قضية إصالح مجلس األمن األكثر أهمية في إطار إصالح منظمة األمم المتحدة ككل،
حيثأثارت هذهالقضية ،والتزالتثيرالكثيرمنالجدلبسببتعقيدهذهالمسألةوصعوبةإيجادحلول
لها ،لهذا سوف يتناول المبحث الثاني مقترحات إصالح مجلس األمن من عدة جوانب تتمثل في
العضوية،وطريقةالتصويت،وأسلوبالعمل،وأخي ارنظامالعقوبات،منخاللتسليطالضوءعلىأبرز
المقترحاتالتيقدمتمنقبلالباحثينفيهذاالجانب،هذاباإلضافةإلىاإلشارةإلىمواقفبعض
الدولاألعضاءمنقضيةإصالحمجلساألمن .
أوالا :مقترحات اإلصالح المقدمة من قبل المختصين والباحثين:
-0مقترحات إصالح عضوية مجلس األمن:
بالرغممنوصولعددأعضاءاألممالمتحدةإلىنحو 643عضوا،نجدأنمجلساألمنلم
يحدثلهأيتغييرعلىمستوىالتشكيل،ماعداذلكالتغييرالذيتمفيعام،6411الذيأصبحعلى
ضوئه مجلساألمن يتكونمن  61عضوا ،حيثأصبحت مشكلةاالختالل الكبير بين نسبة أعضاء
المجلسوأعضاءالجمعيةالعامةتشكلأحدمظاهرالخللالكبيرةفيالمجلس (أبوعال.)641:2111،
وعليه أجتهد الباحث ون والمختص ون ومنهم البروفيسور (جوزيف شوارتزبرغ) أستاذ الجغرافيا بجامعة
منيسوتا (نافعة ،)236:2114،في وضع معايير موضوعية مشتركة لتحديد الدول التي يحق لها
الحصولعلىمقاعددائمة،ومنبينهذهالمعايير ،عددالسكان،القوةاالقتصادية،مدىالمساهمةفي
نفقاتالمنظمةالدولية،وغيرهامنالمعاييرالتيإنطبقتفسوفتفرزمجموعةمنالدولالتيتنتمي
جميعا الى إقليمأوقارةبعينهادون باقيالقارات.ووفقا لتلكالمعاييرفقدتوصلواإلىعددمنالمقاعد
المقترحة الجديدة تقدر بحوالي  29مقعدا موزعة بين عدة فئات جديدة من العضوية كالتالي:
(ليتيم )683:2166،
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 -6العضوية الدائمة:مندونسلطةحقاإلعتراض(الفيتو).
 -2العضوية شبة دائمة:تماقتراحأنتكونمدةهذهالعضويةمابين9إلى1أعوام.
 -3العضوية بالتناوب :تشكل قائمة من مجموعة من الدول التي تتناوب فيما بينها على مقعد
مخصصلهافيالمجلسكلفترةزمنيةمحددة،مندونإجراءانتخابات.
 -9العضوية الممتدة:تماقتراحهذهالعضويةفيحالةماتمتعديلالفقرةالثانيةفيالمادة23التي
تمنعإعادةانتخابالدولللمقاعد غيرالدائمةفيالمجلسلدورةأخرى (الفقرةالثانيةفيالمادة
23منميثاقاألممالمتحدة).
وعليه فإن أبرز الخيا ارت المطروحة لتوسيع عضوية المجلس يمكن تلخيصها فيما يأتي( :بن
غربي )683:2117،
الخيار األول :ويعرفبصيغة،1+1ويدورحولإضافةخمسةمقاعددائمةيخصصأثنانمنهالقوى
ذات وزن عالمي ،وتخصص الثالثة األخرى لقوى إقليمية تمثل القارات الثالث (افريقيا واسيا وامريكا
الالتينية) بمعدل مقعد دائم واحد لكل منها بدون حق النقض ،تضاف إليها خمسة مقاعد غير دائمة،
ويراعىعنداختيارمنيشغلهاتحقيقالتوازنبيناألقاليم .
الخيار الثاني :ويعرفبصيغة،9+6+3+2تتمثلفيمنحكلمنألمانياواليابانمقعديندائمينمن
دونحقالنقض،ومنحثالثةمقاعدشبةدائمةتخصصللقاراتالثالث(افريقياواسياوامريكاالالتينية)
ومقعدا واحدا يخصصلقوةذاتوزنعالميتختارباإلقتراعالعاممنجانبالدولاألعضاء،إضافة
إلىأربعةمقاعدغيردائمةيتمشغلهابالتناوب وفقالنظامالمعمولبهحاليا .
الخيار الثالث :ويعرفبصيغة،2+1+2تقدمعلىمنحكلمناليابانوألمانيامقعدينمندونحق
النقض ،وستة مقاعد شبه دائمة بواقع أثنين لكل من القارات الثالث (أسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية)،
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باإلضافةلمقعدينيتمشغلهاعلىأساسعالميمنبينقائمةمحدودةمنالدوليتماختيارهاوفقا لعدد
منالمعاييرالموضوعية .
وبالرغممنتعددالخياراتالمتعلقةبتوسيععضويةمجلساألمن واصالحعضويته،إالأنهلم
يتمالتوصلإلىيومناهذاإلىاتفاقحولصيغةواحدةمشتركةمنقبلجميعالدولاألعضاء.وحتى
لوتماألخذبأيمنهذهالخياراتفإنحقالنقضسوفيبقىحك ارعلىالدولالتقليديةالخمسدائمة
العضويةفيمجلساألمن .
-7مقترحات إصالح نظام التصويت داخل المجلس:
طُرحتالكثيرمناألفكاروالمشاوراتالتيتركز
فيمايخصطريقةالتصويتداخلالمجلس،فقد 
ل استخدامحق
جميعاعلىضرورةمعاجلةمشكلةكيفيةإجماعالدولدائمةالعضوية،إذ أنه كثي ارماش ّ
النقض(الفيتو)منقبلتلكالدولعملمجلساألمن،ومنعهمناتخاذالق ارراتالحاسمةفيحلالعديد
منالنزاعاتالدولية.كمااستخدمحقالنقضفيالكثيرمنالقضاياوفقا لالعتباراتالسياسيةومصالح
قوميةمندونمراعاةمقتضياتالحفاظعلىالسلمواألمنالدوليين،لهذايرصدالمختص ونوالباحث ون
ومنهماألستاذالطاهربناألخضرمجموعةمناالقتراحاتفيهذاالمجاليمكنحصرهافيمايأتي:
(ليتيم )684:2166،
 -6إلغاءحقالنقض(الفيتو)،وهذاالمطلبيصعبتحقيقهعلىأرضالواقع،وذلكالستحالةتنازل
الدولدائمةالعضويةعنفقدانهذااإلمتياز.
 -2تقييداستخدامحقالنقض(الفيتو)،بمعنىتحديدشروطاستخدامهذاالحقوفقا لنوعالقضايا،
كحصراستخدامهمثالفياتخاذالق ارراتالتيتتعلقبالفصلالسابعفقط.
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 -3يطالب بعض المختصين بنظام جديد للتصويت تراعى فيه التوازنات اإلقليمية ،وتراعى فيه
المساواة بين الدول ،وذلك من خالل اعتراض دولتين أو أكثر على مشروع القرار حتى يمنع
صدوره.
أنمحدوديةالقاسمالمشتركبينمايمكنأن يقبلهالحائزونالحاليونلحقاالعتراضوالمتمثل
فيإجراءإصالحاتسطحيةال تمسبجوهرسلطةاإلعتراضوامتيازإدارةمجلساألمن،وبينما
تسعىإليهاألغلبيةالواسعةمناألعضاءفيالتخلصمنسطوةحقاإلعتراضنهائيا،بدءا بتقييد
نطاقه،هذهالمعضلةدفعتالدولاألعضاءإلىخيارتجنباإلصالحالجوهريلحقاالعتراضفي
هذهالمرحلة،وذلكلعدموجوداتفاقعليه.
-0مقترحات إصالح نظام الرقابة والعقوبات في المجلس:
لقدتمتقديمبعضاالقتراحاتالتيتشددعلىضرورةإنشاءآليةمشتركةتعملكقناةاتصالبين
كلمنمجلساألمنوالجمعيةالعامةحتىتضمنتدفقالمشاوراتوالمعلوماتفيمابينهمبسرعة،بدال
منأنيتمحصرهذاالعملفياألعضاءالدائمين،حيثأنهكلماأتسعتقاعدةالتشاوربينجميعدول
األعضاء ،زادت شفافية عمل المجلس وأصبح أكثر تعبي ار عن رأي األغلبية (ليتيم .)688:2166،تم
التأكيدعلىضرورةوجودآليةرقابيةعلىق ارراتمجلساألمنخصوصا منقبلالجمعيةالعامةللتأكد
منالمضمونمنجهة،والتأكدمناتفاقهامعرؤيةالجمعيةمنجهةأخرى،خاصةتلكالق ارراتالتي
تتعلقبفرضالعقوباتوفقاللفصلالسابع(بطاينة .)334:2113،
لقدكشفتالممارساتعنفشلنظامالعقوباتالتيأتخذهامجلساألمنفيالعديدمناألزمات،
وهذاماأثارمخاوفالعديدمنالدولاألعضاءالتيتطالببإعادةالنظرفياستخدامالعقوباتوفقا
للفصل السابع ،خصوصا العقوبات االقتصادية التي أصبحت موضع جدل قانوني وسياسي وأخالقي
واسع.إذ أن العالمأصبحيتسمبتشابكالعالقاتاالقتصاديةالدولية،وفرضعقوباتاقتصاديةشاملة
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على دولةمعينةقديلحقأض ار اربمصالحدولةأخرىشريكةلتلكالدولة.ومثالعلىذلك،أنتركياقد
تضررتمناستمرارالحظرالمفروضعلىالعراقوذلكألنحظرتصديرالنفطالعراقييحرمتركيا
اقيعبرخطاألنابيبالذييمرفيأراضيها.كماأن

منالرسومالتيتجنيهامنجراءمرورالنفطالعر
روسياباعتبارهادائنةللعراقمنذماقبلغزوالكويت،قدتضررتمناستمرارفرضالعقوباتالدولية
علىالعراقألنهذهاالستم ارريةتعنيحرمانروسيامناسترادادأموالهامنالعراق.ولعالجهذاالوضع
يجبأنتلحقالمادة 11منميثاقاألممالمتحدةباتفاقات مناسبةترتبالتزاماتلمساعدةالدولةأو
الدولالمتضررة(راجعالمادة11منميثاقاألممالمتحدة) .
وفي هذا الصدد كلفت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي عام  2111مارك بوسويت ( (Marc Bossuytبإعداد ورقة عمل حول هذا الموضوع،
حيثأقترحماركإجراءاختبارلمدىشرعيةوفعاليةأيعقوباتاقتصاديةقديفرضهامجلساألمن،
مجموعة من األسئلة اآلتية(Marc Bossuyt,  :

وهو ما يسمى (اختبار الخروقات الست) ويتضمن
) Working paper, 21June 2000
 -6هلفرضتالعقوباتألسبابصحيحة؟ 
 -2هلأستهدفتالعقوباتاألطرافالمعنية؟ 
 -3هلأستهدفتالعقوباتالبضائعواألهدافالمدنية؟ 
 -9هلالعقوباتمقيدةأومحدودةبزمن؟ 
 -1هلالعقوباتفعالة؟ 
 -1هل العقوبات في منأى عن االحتجاج الذي يظهر بسبب انتهاك المبادئ اإلنسانية وامالءات
الضميرالعالمي؟
وقد توصلت اللجنة الفرعية لدعم حقوق اإلنسان وتعزيزها إلى مجموعة من التوصيات غير
ال ملزمةحولالعقوباتاالقتصاديةيدعماألمنوالسلمالدوليينمنجهة،ويضمنالحفاظعلىحقوق
اإلنسانمنجهةثانية(ليتيم.)679:2166،ومنهذهالتوصيات :
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 -6يجبعدمفرضأيعقوباتالتتوفرفيهاشروطاالختبارالسابق،وفيحالةمافرضتيجب
تعديلها .
 -2يجبإخضاعأينظامعقوباتلمراجعةدوريةعلىاألقللفترةالتتجاوز1أشهر .
 -3عندما تحدث انتهاكات لحقوق اإلنسان بسبب استمرار العقوبات لفترة من الزمن ،من دون أن
تصلإلىنتائجمناسبة،يجبأنتلغىهذهالعقوباتفو ار .
 -9ضرورة تعويض جميع ضحايا الذين قد انتهكت حقوقهم في ظل تطبيق مثل هذا النوع من
العقوبات .
 -1في حالة مخالفة نظام العقوبات للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ،يجب أال يطبق،
خاصةفيحالةعلمالجهةالمعاقبةبالنتائج.
ثاني ا -:مواقف بعض الدول األعضاء من قضية إصالح مجلس األمن
لىالكثيرمنالمساوماتوالتحالفاتبيندول

يحتاجالحصولعلىمقعددائمفيمجلساألمنإ
األعضاء.حيثشكلتكلمن(ألمانياواليابانوالب ارزيلوالهند)فيمابينهماتحالفا يعرفبالـ()G4
الذييهدفللحصولعلىمقاعددائمةفيالمجلسفيحالة توسيعه.وكذلكفعلتمجموعةمن
الدول األفريقية التي تطالب من خالل االتحاد اإلفريقي بالحصول على مقعدين دائمين مع حق
النقض(الفيتو)وذلكمنباباإلنصافوالمساواة،باإلضافةإلىخمسة مقاعدغيردائمة ،بالرغم
منأنالدولاإلفريقيةلمتتوصلبعدإلىاتفاقمشتركحولهويةالدولالتيمنالمتوقعأنتشغل
مقعديندائمينللقارةاألفريقية(إرنستبايكوروما .)2161،
وبالرغم من التأييد الدولي لطلبكلمن (ألمانياواليابان والب ارزيل والهند) تجاه الحصولعلى
عضويةدائمةخصوصامنقبلالوالياتالمتحدةاألمريكية،وذلكألسبابيراهاالكثيرونماليةأكثر
منها سياسية ،حيث تساهم كل من اليابان وألمانيا بنسبة مرتفعة من ميزانية األمم المتحدة مقارنة
بباقيالدولاألعضاء،وهماتسددانحصيتهماكاملتينفيالموعدالمحدد،إالأنالوالياتالمتحدة
تدركأنهالنتستطيعتحقيقهذاالهدفإالفيإطارصفقةسياسيةمتكاملةتحققتمثيال إقليميا
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أكثرتوازنا،حيثإنهإلىجانباليابانفيآسيا،توجدكلمنالهندوباكستان،والىجانبألمانيا
في أوروبا توجد كل من إيطالياواسبانيا،والىجانبالب ارزيل في أمريكا الالتينية توجد األرجنتين،
وفيأفريقياتوجدكلمننيجيرياوجنوبإفريقياومصر،كما تكمنالمشكلةفيغياباالتفاقعلى
افرهافيمنيشغلمقاعددائمةأوشبه دائمةفيالمجلس،والذييجعلمن
المعاييرالتييجبتو 
إمكانيةاالتفاقعلىصيغةشاملةأم ارصعبا(نافعة .)667:2111،
ويرىالباحثأنمسألةتوسيعالعضويةفيالمجلسلنتتحققفيظلتهميشدورباقيدول
األعضاء،وانتحققفلن يكونأكثرمنمجردتوسيععضويةغيردائمةمندونأيصالحيات
تذكر ،ولكن إذا رافقت توسيع العضوية إصالحات أخرى خصوصا على مستوى التصويت ونظام
الرقابةوالعقوبات،فعندهاسوفيصبحلإلصالحاتمعنىومردودإيجابي،حيثسيكونلهذهالزيادة
العدديةتأثيرفعال،ممايعززمنقدرةوفعاليةمجلساألمن.فيالمقابليجباألخذبعيناالعتبار
ّ
أنمسألةإصالحمجلساألمنليستبالمسألةالسهلة،بلهيفيواقعاألمرمعقدة،وتحتاجإلى
إرادةفعليةوحقيقةلإلصالح،تقودهاالدولالخمسالكبرى،باإلضافةإلىضرورةتوافقاألقاليمعلى
منيمثلهافيمجلساألمن،وهومايجعلقضيةاإلصالحأكثرصعوبةوتزيدتعقيدالحلول،فضال
عنأ نالدولالكبرىلنتتخلىبسهولةعنمصالحهاومكاسبهاالمترتبةعلىماتتمتعبهمنتفرد
وامتيازداخلمجلساألمن.وهومايمثلأكبرعائقفيوجهإصالحمجلساألمن .
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الفصل الخامس
معوقات اإلصالح ومستقبل مجلس األمن في ظل المتغيرات الدولية
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الفصل الخامس
معوقات اإلصالح ومستقبل مجلس األمن في ظل المتغيرات الدولية
رغم تعدد مقترحات إصالح مجلس األمن ،التي تهدف الى زيادة تمثيل دول األعضاء داخل
وقادر على مواجهة
المجلسواعادةالنظرفيأسلوبعملهمنأجلأنيكونمجلسا أمنق ويا وفعاال  اُ
التحدياتالمختلفة،إالأنهناكالعديدمنالمعوقاتالتيتقفأمامالكثيرمنالمقترحاتالتيقدمت
بهدف إصالح أدائه وتصويب آلية عمله ،سواء كانت تلك المقترحات جاءت من داخل منظمة األمم
المتحدةأومنخارجها .
ولعلأبرزتلكالمعوقاتتلكالتيترتبطباالختالفاتاإليديولوجيةأوالمنطلقاتالفكريةحول
الطريقة التي يمكن بها إصالح مجلس األمن من ناحية ،وعدم قناعة بعض األطراف الدولية بفاعلية
توسيع عضوية المجلس من ناحية أخرى .كما أن هناك اختالفات في نفس اإلقليم حول إضافة دول
دائمةجديدةإلىعضويةالمجلسوذلكبسببعدماتفاقدولاإلقليمحولالمعاييرالتييجبأنتتوفر
في تلك الدول ،باإلضافة إلى عقبة تعديل الميثاق ،وغياب إرادة التغيير وتراجع االعتماد على مجلس
األمنالدولي .
هذاوقدقسمالباحثهذاالفصلإلىمبحثين،يتطرقاألولإلىمختلفالمعوقاتالتيتقففي
وجهإصالحالمجلس،أماالمبحثالثانيفينصرفإلىتلكالبدائلالمتعلقة بمستقبلمجلساألمنفي
ظلالمتغيراتالدولية.
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المبحث األول :معوقات إصالح مجلس األمن
أوالا :االختالفات الفكرية حول عملية إصالح مجلس األمن
هناكالعديدمنالتياراتالفكرية نادتبإصالحمجلساألمن،ففيالوقتالذي تطالبفيهالمنظمات
غير الكومية بمجلس ديمقراطي قابل للمحاسبة ويتميز بالشفافية واالنفتاح ،يطالب التكنوقراط بمجلس
عمليوفعال.وفيالوقتالذييطالبفيهأنصارالتيارالفكريالمثاليبمجلسأمنيقومبدورأكبرمما
قديؤثرويقللمنمظاهرسيادةالدول،فإنالفكرالمحافظيناديبعدمتوسيععضويةالمجلسوتحجيم
سلطاتالمجلسفيالنظامالدولي(.(http://www.ipsnews.net
وفيالمقابل،هناكتياريمثلهبعضالمفكرينالسياسيين،منغيرالمتحمسينلفكرةتوسيعمجلساألمن
وزيادةالعضويةواصالحنظامالفيتو،سواءأكانذلكعنطريقتعديله أو الغاءه،حيثيرىهذاالتيار
أنه فيحالةزيادةعضويةمجلساألمنمن 61مقعدا إلىحوالي  29مقعدا سوفتؤثرعلىعمل
المجلسوتطيلالفترةالزمنيةالتخاذالقراربسببكثرةالمناقشاتالتفاوضية.باإلضافةإلىعدمثقتهم
بوجود ضماناتكافيةلظهورقوىدوليةيكونبمقدورهاخدمةمنظومةاألممالمتحدةفيالمستقبل،بما
يعززمنقدرتهاعلىفرضإرادتهاعلىالساحةالدولية.فضالعنذلك،ليسهناكمايضمنأنهؤالء
،وانكانهذا
األعضاءالدائمينالجددلن تقلأهميتهموقدرتهمعلىالساحةالدوليةمعمرورالوقت 
األمرينطبقأيضاعلىالدولالخمسدائمةالعضويةفيمجلساألمن( .)Black,2119
ويرىأنصارهذاالتيار،أنهفيحالةإضافةدولجديدةلعضويةالمجلس ،فإنهذهالدولسوفتهتم
بخدمةمصالحهاالخاصة وحمايتها أكثرمنخدمةمنظومةاألممالمتحدة،وأفضلمثالعلىذلكهو
الدولالخمسالدائمةالحالية(بكر .)281:2118،فإذاتمتإضافةخمسةأوستة أعضاءدائمينجدد
ومنحواحقالنقض(الفيتو)،فسوفتقومكلدولةمنالدولالمضافةباستخدامذلكالحقكلماتعارض
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أي قرار مع مصالحها القومية مما يؤدي إلى عدم إتخاذ أية ق اررات وعرقلة أجندة المجلس وهي نفس
اآلليةالمتبعةمعوجوداألعضاءالخمسدائميالعضويةفيمجلساألمن .
وأخيرايرىالمعارض ونلفكرةتوسيععضويةالمجلسأنفيحالةإضافةدولجديدةدائمةالعضويةقد
تسعىإلىزيادةهيمنتهاعلىباقيدولإقليمهاوذلكلماسوفتتمتعبهمنمميزاتالعضويةالدائمة
مما قد يؤدي إلى توتر العالقات مع الدول المجاورة .أما في حالة إضافة أعضاء غير دائمين جدد
(الدول صغرى) ،فسوف تسعى الدول دائمة العضوية(الدول الكبرى) إلى ممارسة ضغوطها والسيطرة
عليها حتى تقوم بالتصويت حسب رغبتها ،وهو ما قد يكون ضد مصالح اإلقليم التابعين له ،مما قد
يتسبببتوترالعالقاتبينهذهالدولالصغيرةوجيرانها(بكر .)287:2118،
ثانيا :المعوقات الواردة بشأن العضوية في مجلس األمن
على الرغم من وجود اتفاق عام بين الدول على أهمية توسيع عضوية مجلس األمن ،إال أنه
هناكاختالفاتقدتصلإلىحدالتناقضحولمنيمثلتلكالمجموعاتاإلقليمية المرشحةلالنضمام،
خصوصا إذا ما قدمت هذه الدول مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة وفقا ألجندتها
وأهدافها.وعليه،يمكنمالحظةالتباينالواضحفيمواقفورؤىمختلفاألطرافوالتجمعاتاإلقليمية
فيالمجتمعالدوليكمايأتي :
مواقف الدول دائمة العضوية:تقرالدولالدائمةالعضوية،علىأنهيجبإصالحمنظمةاألممالمتحدة
مر عليهالزمن،غير أنهاتريد ،وبنفس الوقت ،إصالحا اليهمشهيمنتها
علىأساس أننظامها قد  ّ
بقدرمايضمناستمرارها.وأبرزمثالعلىذلكهومعارضةالوالياتالمتحدةاألمريكيةإجراءأيتعديل
علىحقالنقض(الفيتو).ولكنهاالتمانعمنزيادةعضويةمجلساألمنخصوصاأنهالمتعدتستطيع
وحدهاتحملالنفقاتالماليةالمتزايدةللمنظمةككل،ولذلكنراهاتؤيدوتدعمطلبكلمنألمانياواليابان
تجاهحص ولهمعلىعضويةدائمةداخلالمجلس( .)http://p.dw.com/p/64aq

43

هذاوترغبفرنسافيإصالحيعززمكانتهادوليا ويحافظعليها،وتطالببإصالحيؤديإلى
التحوللنظاممتعدداألقطابوذلكللحدمنالهيمنةاألمريكية،حيثتؤيدمعظمالدولاألوروبيةالطلب
الفرنسي وفي مقدمتهاألمانيا ،التي تدعمها فرنسافيطلب حصولها على مقعد دائم .غيرأن مواقف
الدول االوروبية بشأن الطلب األلماني متباينة ،ففي الوقت الذي تدعم فيه كل من بريطانيا وفرنسا
حصولهاعلىمقعددائم،تبدوإيطاليامتحفظةإزاءذلك،حيثتطالبإيطاليابتمثيلاالتحاداألوروبي
ككل،وليسبتمثيلعلىمستوىالدول( .)http://p.dw.com/p/64aq
أماعنالموقفالروسيفهواليبدوواضحا فيهذاالجانب،بالرغممنأنالمبدأالعامالذي
يؤيدههوأنهمعنظاممتعدداألقطاب،التهيمنفيهأيقوةوالتفرضفيهأولوياتأوق ارراتليست
محلتوافقمنقبلالنظامدولي.وفيالمقابللمترحبالصينبطلباليابانللحصولعلىمقعددائم
في مجلس األمن ،وذلك بسبب توتر العالقات بين البلدين .حيث تبدو الصين مدركة لنتائج حصول
اليابانعلىمقعددائمفيمجلساألمن،األمرالذيمنشأنهأنيعطيلليابانمكانةمنافسةللصين
خصوصاعلىمستوىاإلقليم(ليتيم .)289:2166،
مواقف التحالفات والتجمعات اإلقليمية :نذكرمنأهمهاطلبمجموعةالدولاألربع(G4الب ارزيلوالهند
والمانياواليابان)للحصولعلىعضويةدائمةفيمجلساألمنالذيلقى تأييدبعضالدولومعارضة
.فعلىسبيلالمثاليواجهطلبالب ارزيلبمعارضةمعظمدول
ُ
بعضاألخر،منداخلاإلقليم وخارجه
أمريكاالالتينيةأبرزهااالرجنتينالناطقةباللغةاإلسبانيةبإستثناءكلمنكوستاريكاوتشيلي،وذلكألنها
ترىفينفسهااألحقيةواألهليةللحصولهيأيضا علىتلكالعضوية .أمااليابانفهيتحظىبتأييد
أغلبدولأوروباالشرقيةوالغربية ،ولكن ،وفيالمقابل ،تواجهبمعارضةكبيرةمنجانبكلمنكوريا
الشماليةوكورياالجنوبيةوالصين،التيتخشىعودةالسياسةاالستعماريةلليابان وفرضنفوذهااإلقليمي
تحديدا في شرق وجنوب شرق آسيا .أما الهند التي تحظى بتأييد  كبير من قبل الواليات المتحدة

49

نكثير
ا
األمريكيةنجدهاتواجه بمعارضةشديدةفيالمقابلمنجانبباكستان،ويرجعسببذلكإلىأ
منهذهالدول ،التياليعودعليهااإلصالحبالنفعالمباشرنجدهاغيرمتحمسةلفكرةتوسيعالمجلس
منبابعدماإلنصافوالمساواة،وهوماجعلإيطاليا واألرجنتينوباكستانعلىسبيلالمثالالتوافق
على مقترح دول مجموعة األربع الذي ال يعود عليهم بنتائج مباشرة (التقرير اإلستراتيجي
العربي.)618:2111،
مواقف دول الجنوب:هيمعظمهامنالدولالناميةالتيتسعىإلىمواصلةجهودالتنمية،وترغب،في
الوقت نفسه ،في االحتفاظ بدرجة كبيرة من االستقالل الذاتي خصوصا على مستوى ق ارراتها الداخلية
والخارجية  .هذاوتسعىهذهالدولإلىإدخالبعضالتعديالتعلىميثاقاألممالمتحدة،بالقدرالذي
يضمنتمثيالحقيقالجميعالدولفيالنظامالدولي(الالوندي.)211:2111،ولكنمايعابعلىموقف
الدول النامية ،بشكل عاموموقف الدولالعربيةبشكلخاص،أنهاليوجد اتفاقبشأن الدولالتي قد
تحصلعلىأحدالمقاعدالتسعةالجديدةالتياقترحهاتقريرلجنةاإلصالحفيعام،2111فضال عن
أنهذااإلهتماميكاديكونمحصو ار،بصفةرئيسيةحتىاآلن،فيمصر،التيوضعتهدفالحصول
على مقعد دائم ضمن األهداف الرئيسية لسياستها الخارجية منذ العام ( 2119عبد المجيد ،مركز
اإلماراتللدراساتوالبحوثاإلاستراتيجية،نشربتاريخ.).2111/2/8ورغمذلكلميحدثأيتنسيقأو
دعمعربيحتىاآلنلزيادةفرصةمصرفيهذاالمجال .
أما على صعيد الموقف اإلفريقي ،فالدول اإلفريقية كانت قد اتفقت في قمة هراري عاصمة
زيمبابويلعام  6448علىمبدأالتناوبفيشغلالمقعديناللذينسيخصصانإلفريقيافيحالتوسيع
عضويةمجلساألمن.إالأنالتطوراتالهيكليةالتيطرأتعلىالقارةاإلفريقيةمنذعام،6448من
تأسيس االتحاد االفريقي عام  2112خلفا لمنظمة الوحدة اإلفريقية ،أدت إلى احتدام المنافسة على

41

المقعدينالدائمينوالىتراجعبعضالدولاإلفريقيةعنمبدأالتناوبواإلصرارعلىحقالفيتووالعمل

علىترشيحدولتينتشغالنهذينالمقعدينبصورةدائمة(بكر .)286:2118،
اقفالدولإنهاليوجداتفاقموحدحولمضموناإلصالح،وهواألمرالذي

كماتبينمنمو
يبدوواضحا منخاللاختالفاتفيرؤيةاإلصالحخاللسنواتالتسعينياتمنالقرنالماضي،عن
سابقاتها.فعلىسبيلالمثالتمحورالنقاشعام 6413حولتغييرتركيبةمجلساألمنخصوصا على
مستوىالعضويةغيرالدائمة،وقدنجحتتلكالنقاشاتفيإضافةأربعةمقاعدجديدةغيردائمة.بينما
تركزاإلصالحالحاليحولتغييرتشكيلةمجلساألمنالمتعلقةبالمقاعدالدائمة،وأدتهذهالمطالب
إلىصراعمفتوحبينالمطالبينبمقعددائم وبينالذينيحصرونالعمليةاإلصالحيةفيهذهالنقطة،
وبينأولئكالذينيطالبونبتوفرمؤهالتضروريةللحصولعلىهذاالمقعد.وقدانعكسهذاالصراع
علىرؤيةالدولاألعضاءلمفهوماإلصالح،حيثترىالدولالناميةأنمعياراإلصالحيتركزبالدرجة
األولىفيإنشاءمجلسأمنأكثرتكافؤوأكثرتمثيال،وهذاالطرحيجعلمعيارالتوزيعالجغرافيفي
المرتبةاألولىلتحقيقتوزيععادلللمقاعدالدائمةفيالمجلسالجديد،وفيالمقابلترىالدولالمتقدمة،
خاصةاليابانوألمانيا،أنالمعيارهوتقديمأكبرمساهمةماليةللمنظمةالدولية(بكر .)282:2118،

ثالث ا :المعوقات المتعلقة بتعديل ميثاق األمم المتحدة وحق النقض (الفيتو)
إلى جانب ما تقدم ،هناك مطالب إصالحية كانت تنشد تعديل ميثاق األمم المتحدة ،وطبقا
للقواعدالمنصوصعليهافيالمادة()617التيتنصعلىأن(أيتعديليستوجبموافقةثلثيأعضاء
الجمعية العامة متضمنة موافقة الدول الخمس األعضاء الدائمين في مجلس األمن) (المادة  617من
ميثاقاألممالمتحدة) .فالمطالباإلصالحيةالتيتحتاجإلىتعديلالميثاقكثيرةومتنوعة،نذكرمنها
المطالب التي تسعى إلى إصالح تشكيل مجلس األمن ،واصالح آليةعمله ،خصوصا آلية التصويت
داخلالمجلس،فإذاتناولناحقالفيتوعلىسبيلالمثال،فيبدوالتساؤلالرئيسيهنايدورحولإمكانية
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أنتتنازلأيدولةدائمةالعضويةعلىهذاالحقأو حتىمشاركتهمعأيدولةتسعىلالنضمامإلى
مجلساألمن.ويرجعسببذلكإلىأنهاقدتكونمنافسةأومعارضةلهافيمصالحهاالقومية.ويعتبر
حق النقض (الفيتو) بالنسبة للواليات المتحدة االمريكية جزءا من الصفقة التي جعلت الرئيس األسبق
هنري ترومان يقنع الجهاز التشريعي األمريكي بالموافقة على االنضمام إلى األمم المتحدة  بعد أن
حصلتبالدهعلىهذاالحقالتميزي،فمنغيرالمتوقعوالمعقولأنتوافقالوالياتالمتحدةاألمريكية
على مشاركة هذا الحق أو التخلي عنه اآلن (مطر وهالل .)921:6441،ومن هذا المنطلق ،يتضح
مدىصعوبةتحقيقأيإصالحاتأوتعديالتفيالميثاقخصوصا التيالتتوافقمعمصالحورؤى
وتوجهاتالدولدائمةالعضوية ،حيثترىهذهالدولأنهفيحالةاستمرارأوضاعمجلساألمنعلى
ماهيعليهاليوم،مجردأداةلتحقيقمصالحهاوأهدافهاالخاصة(الالوندي .)298:2111،
رابع ا :المعوقات المتعلقة بتفعيل األمن الجماعي
رغمكلماتقدممنالدعواتالمطالبةباإلصالح،أوالتوصياتالصادرةمنأمناءالمنظمةأو
من المهتمين بشؤون اإلصالح ،إال أن الواقع يبين صعوبة تفعيل األمن الجماعي ،وذلك نظ ار لغياب
اإلرادة والوعيبأهميةعملياتحفظالسلم (نافعةوعبدالعال ،)168:2112،وبالرغممنتحمسبعض

الدولالكبرىوأبرزهاالوالياتالمتحدةللمشاركةفيبعضعملياتحفظالسلم،إالأنهاترفضوضع
قواتهاتحتقيادةغيرأمريكية،حيثأنهاإماترفضإرسالأيةقوات إلىمسرحاألزمة،كماهوالحال
فيأزمةالبوسنةوالهرسكالتياندلعتمطلععام،6442واماأنتشاركفيقواتحفظالسالمالتي
ترتبطباألممالمتحدةرمزيا،ولكنهاتخضعإلدارتهاالكاملة،كماحدثفيالصومالعام 6442عندما
قادت الواليات المتحدة تحالفا دوليا في إطار قوة العمل الموحدة ) (UNITAFللتدخل هناك كمقدمة
لتمكيناألممالمتحدةمنالتدخلفيمابعد(ليتيم .)272:2166،
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هذاولمترحبالدولالكبرىولمتتحمسالقتراحبطرسغاليبالدخولفو ارفيمفاوضاتلوضع
الترتيباتالمنصوصعليهافيالمادةرقم()93موضعتنفيذيتعهدفيهجميعأعضاءاألممالمتحدةوفقا
لتلكالمادةبوضعجميعقواتهمالمسلحةتحتتصرفمجلساألمن (نافعةوعبدالعال،)168:2112،
وكلماسبقيؤكدأنالمجتمعالدوليبشكلعام،والدولالكبرىبشكلخاص،لمتبدأبعدفياتخاذأية
فعالفياتجاهتطويرنظاماألمنالجماعي.وبماأنهاليوجدأي
خطوةملموسةعنطريقأيتحرك ّ
تحركدوليجدىتجاهتشكيلقوةدولية،فإنهيمكنالقولإنالحديثعنتطويردورمجلساألمنفي
هذاالمجاليبقىبالمضمونحقيقي(نافعة .)391:6441،
وعنالالمباالةالمتعمدةالتيتطغىعلىسلوكياتالدولتجاهالقضاياالخارجية التيالتمس
مصالحها ،يقولاألمينالعاماألسبقبطرسغالي(:إنسلبيةالدولاألخرىهيمصدرمنمصادر
القوةاألمريكية،فالمشكلةاألساسيةأنالدولعادةماتكونمهتمةبالشؤونالداخلية،والتهتمبالشؤون
الخارجية،إالإذاكانتالشؤونالخارجيةمرتبطةبمصالحهاالخاصة،وهذايؤثرسلبا في عملمنظمة.
إذن ،ليست العبرة بتعديل الميثاق ،بقدر ما هي باإلرادة السياسية للدول األعضاء وتنامي اهتمامها
بالشؤون الدولية) .ويضيف قائال( :إن هناك عددا من مشروعات التغيير الخاصة بالمنظمة لم تجد
استجابةمنجانبالدولالكبرى،وحتىمنالدولاألخرىاألعضاء،حيث تتغلبالسلبية.فالجبروت
األمريكي إذن له مصدران :األول هو القوة األمريكية ،ويرجع الثاني إلى سلبية الدول األخرى ووضع
مشاكلهاالداخليةفيأولويةاهتمامها)(غالي .)2111،
والتزالهناك عدةعوامل كانلها دور فيإعاقة عمليةاإلصالح ،فبالرغممن ارتفاع دعوات
اإلصال ححتىيستطيعالمجلسأنيواكبالوضعالدوليالراهنبجميعتداعياتهالسياسيةواالقتصادية
واألمنية ،إالأنجميعمشاريعاإلصالحومقترحاتهالتيقدمت ،سواءمنقبلاألمناءالعامينأو من
قبلالمختصينوالباحثينالتيسبقوأنتناولهاالباحثفيالفصلالرابع،أصبحتتراوحمكانهاحتى
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اآلن،حيثالتزالاالختالفاتالفكريةبينالمطالبينباإلصالحوغيابالتوافقبينالدولالتيتنتمي
إلى نفس االقليم ،وعقبة تعديل الميثاق ،وغياب اإلرادة الحقيقية والفعلية لإلصالح أهم المعوقات التي
تحولدونتحقيقأهدافإصالحمجلساألمن(ليتيم .)241:2166،
ولكي يتحقق اإلصالح ،يجب على جميع الدول األعضاء أن تقُدم المصلحة العامة على
المصلحةالخاصةمنخاللالتوصلإلىأتفاقموحدوخاصة فيمايتعلقبأبرزنقاطاإلصالح،واال
سوفتفشلجميعمساعياإلصالح،كماهوحاصلاليوم.وعليه،فالمشكلةالرئيسيةالتيتواجهعملية
إصالح مجلس األمن وتطويره ال تكمن فقط في تشخيص حقيقة العلل ومواطن الضعف الذي يعانيه
المجلس،والفيتعددواختالفمداخلومقترحاتاإلصالحالمطروحة،وانماتكمنفيمدىتوافراإلرادة
السياسيةالدوليةالالزمةللقيامبهذااإلصالح،وهومااليبدوأنهسيتحققفيالمستقبلالقريب .
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المبحث الثاني :السيناريوهات المستقبلية لتصويب عمل مجلس األمن
أمامجميعالتحديات والمعوقاتالتيتمذكرهاسابقا ،فإنهيكونمنالصعوبةبناءأمال كبيرة
نحوإجراءإصالحجوهريداخلمجلساألمنالدولي ،خصوصا فيظلالواقعالدوليالراهن ،وذلك
منأجلأنيقومبدورهفيحفظالسلمواألمنالدوليين.وبماأنمجلساألمنهوانعكاسللواقعالدولي
السائد،فإنوضعالمجلس ومستقبله يتوقفانعلىشكلالنظامالدوليوطبيعةالقوىالفاعلةفيه.وفي
هذااإلطار،هناكعدةخياراتحولشكلالنظامالدوليومدىتأثيرهعلى مستقبلمجلساألمن.ومن
هذهالخياراتمايأتي -:
أوالا :خيار نظام القطب الواحد
يقومهذاالخيارعلىمبدأأنهاليوجدفيالعالمإالقوةواحدةمسيطرةعليه،مندونظهورأي
منافس لها في المستقبل القريب .حيث يرى أنصار هذا الخيار أمثال الخبير السياسي  Bruge
 W.Hennesonأن القوة الجوية والبحرية والفضائية والتكنولوجية للواليات المتحدة األمريكية ليس لها
مثيل ،فهي مسيطرة على جميع األصعدة .كما أنه من غير المتوقع تعرضها ألي تجاوز في أي من
عناصر القوة الرئيسية (شلبي .)683:2117 ،وتحاول الواليات المتحدة األمريكية المحافظة على هذا
النظامالذيتشكلبعدانتهاءالحربالباردة،وفقالعدةركائزأهمها(-:بطاينة )321:2113،
 -6المحافظة على استمرار التفوق العلمي والمادي والتكنولوجي والعسكري واالقتصادي للواليات
المتحدةاألمريكية.
 -2هيمنة الواليات المتحدة األمريكية على المقدرات االقتصادية والث روات النفطية للدول النامية،
ووضعيدهاعلىتلكالمقدرات،باإلضافةإلىاستحواذهاعلىمصادرالطاقة.
 -3التأثير في الق اررات السياسية للدول المتقدمة ،وامتالك مؤهالت التحكم باقتصادها لضمان
تبعيتها .
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وفي إطار هذا الخيار ،هناك سيناريوهات تتعلق بسياسة الواليات المتحدة األمريكية وموقفها تجاه
إصالحمجلساألمن،يمكنأنتحدثومنها :
السيناريو األ ول :يقوم هذا السيناريو على فكرة أن السياسة الخارجة األمريكية تعتمد على المنظمات
الدوليةفيتحقيقأهدافها،وأنالوالياتالمتحدةيمكنأنتجعلمجلساألمنيعملبأكثرفاعلية،وذلك

فيحالةاتفاقجميعدولاألعضاءحولقرارمعينيخدممصالحها،وبالتاليفإنأساسالفعاليةوفقا
لهذاالسيناريوهوالمصلحةالدوليةالمشتركةالمبنيةعلىالتعاونالدولي.وعليه،تحتاجالوالياتالمتحدة
فعال حتى يضفي نوعاُ من الشرعية على سياساتها الخارجية
األمريكية إلى مجلس أمن دولي ّ
(شنيكات.)961:2111،
السيناريو الثاني :يقومهذاالسيناريوعلىأنالوالياتالمتحدةتملكقوةاقتصاديةوعسكريةتستطيعمن
خاللهما  تحقيقجميعأهدافها،ممايجعلهاقادرةعلىالقيامبأعمالأحاديةالجانبمندونالحاجةإلى
مجلساألمنمثلغزوهاللعراقعام .2113وفيظلعدموجوددولةأخرىتصلإلىمرتبةالواليات
المتحدة،منحيثوزنهااالقتصاديوقدرتهاالعسكريةوابتكاراتهاوانتاجيتهاوخبرتهاالدولية،فإنهليس
هناك ما يبرر أو يدفع في إتجاه تقوية المجلس وتعزيزه ،خصوصا أنها ال تحتاج إليه لحماية قوتها
وتحقيقمصالحها(شنيكات.)964:2111،
ويتفق الباحث مع انصار هذا السيناريو على أن تهميش مجلس األمن ودوره في حفظ السلم
واألمنالدوليهوأكثروضوحا فيظلهذاالخيار،حيثستتحددفاعليةمجلساألمنبمدىالمساندة
األمريكية له .بمعنى إذ لم يحقق مجلس األمن أهداف الواليات المتحدة المهيمنة على النظام الدولي
ومصالحها ،فإنها سوف تستمر بالتصرف بانفرادية من دون الحاجة إلى المجلس ،وعليه فأن عالقة
الوالياتالمتحدةبالمجلسسوفتنقطع(الالوندي .)281:2111،
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كماأنالوالياتالمتحدةسوفتعملوفقالهذاالخيارعلىاإلستمراروالحفاظعلىهيمنتهاعلى
المدىالبعيد،ممايتطلبالعملعلىعدمظهورأيمنافسيكونمعاديا لسياساتهاوتوجهاتها ،حيث
أنهاتحرصعلىعدمتحولالنظامالدوليإلىالتعدديةالقطبية .ومنالمتوقعأنتسمحالوالياتالمتحدة
ئيةحتىتوحيللدولاألعضاءأنهناكتغيير حاصال فيالنظام
ا
ببعضاإلصالحاتالمحدودةوالجز
الدولي .وعليه ،يتوقع أنصار هذا الخيار أنه سوف يتم إدخال بعض التعديالت واإلصالحات على
مستوى تشكيل صنع القرار وألياته ،بما يضمن تحقيق مطالب كل من ألمانيا واليابان ،وتحقيق تمثيل
يتجاوزمرحلةالتهميش،ولكن من

أفضل لدول الجنوب داخلالمجلس .حيثأنمجلس األمن سوف
دونأنيصلإلىالفعاليةالالزمةلتحقيقالمصالحاألمريكية(الالوندي.)288:2111،
ومع قدوم اإلدارة الجديدة للرئيس دونالد جون ترامب ( )Donald john Trumpإلى البيت
األبيض ،ال يعتقد الباحث أن المنظمة في ظل هذه اإلدارة سوف تشهد إصالحا وتغيي ار جذريا ،حيث
كانتالعالقةالتيتربطالوالياتالمتحدةبمجلساألمنعالقةمعقدةفيظلإدارةالحزبالديمقراطي
لمتشهدفترة حكمه أيخطواتملموسةلإلصالح،

الرئيسالسابقباراكأوباما(  ،(Barak Obamaو
فما بالك بسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس والبيت األبيض معا ،حيث يرى الباحث أن هناك
وفعال،خصوصا أنهاسوفتكونعلى
ةتقففيوجهمجلسأمنقوي  ّ

معارضةكبيرةفيهذهاإلدار
حسابالقوةاألمريكية .
ومنخاللماسبقيمكنالقولإنخيارالقطبالواحديواجهالعديدمناالنتقاداتوالتحديات
التيتفندهوتح ولدوناستم ارره .فوفقا للعديدمنالخبراءوالباحثينأمثالالباحثالفرنسيجاكسايبر،
ّ
فإنهيرىأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةخسرتالكثيرمنهيمنتهاعلىالنظامالدولي،لكنها،وبالرغممن
ذلك ،سوفتبقىقوةدوليةكبرىلماتملكهمنمقوماتتجعلهاذاتوزنمهمفيالمعادالتالدولية.
لكن وفي المقابل ،فإنها لن تكون قادرة على فرض هيمنتها ،ويرجع سبب ذلك إلى أن تراجع قوتها
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االقتصادية والعسكرية ( .)sapir,192:2008باإلضافة إلى أن األزمات المالية التي حدثت خالل
العامين 6448و 6447وأخرهاعام 2117كانلهاتأثير كبير علىالوالياتالمتحدة ،إذ أنها الزالت
تعاني من تداعياتها حتى يومنا هذا ،بعكس كل من روسيا والصين التي لم تؤثر فيها تلك األزمات،
وبرزتكأقطابمهمةمستقرةفيمنطقةالشرقاألقصىتنافسالوالياتالمتحدةفيالعديدمنالمجاالت
المختلفة .
ثانيا :خيار نظام توازن القوى
يقومهذاالنظاممنخاللخلقتوازناتوتحالفاتدوليةجديدةوذلكحسبقدرةورغبةمجموعة
منالدولالنوويةمثلروسياوالصينوالهندالتيمنالممكنأنتشعربالخطراألمريكيخصوصاعلى
صعيدمصالحها القومية ،مما قد يؤدي إلى إمكانية خلق تحالفاقتصادي وعسكريمبني علىأسس
وقواعدالقانونالدوليوقواعده ومبادئاألمنالجماعيبهدفحمايةسيادةدولهذاالتحالفومصالحها
(ليتيم .)319:2166 ،ومن هذا المنطلق ،يؤكد وزير خارجية االتحاد السوفيتي األسبق بريماكوف
()Yevgeny Primakovعلىضرورةإنشاءمثلثإستراتيجيفيآسيا،يجمعكال منالصينوالهند
وروسيا ،حتى يستطيع هذا المثلث اإلستراتيجي ،حسب ما يمتلك من مقومات ،أن يكون مثلثا صادا
للهيمنة األمريكية (ليتيم .)311:2166 ،كما يؤكد الدكتور عبد اهلل النفيسي هذه الفكرة بقوله (بما أن
روسيا والصين والهند تحاذي أفغانستان ،فقد كان احتالل الواليات المتحدة ألفغانستان ليس من باب
مكافحة ما تسميه اإلرهاب فقط ،وانما من باب مواجهة هذه الفكرة ،ألن أفغانستان تقع في قلب هذا
المثلث  ومن ثم ،سيكون هناك نوع من التوازن في القوى بين هذه الدول والواليات المتحدة)
) .(http://alasr.ws/articles/view/7491
وفيمايخصمجلساألمنإذاتحققنظامتوازنالقوى،فإنهقديكونمننتائجهإحداثتغيير
جذري في هيكلة المجلس واختصاصاته ،وذلك بسبب خلق تحالفات جديدة ورغبتها في التعايش مع
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بعضهاالبعض (بطاينة .)331:2113،وعليه،فإنمجلساألمن،سوفيستطيعأنيمارسدو ارأكثر
أهميةمنقبل،نظ ارإلىتوازنالقوىالذيسوفيشهدهالنظامالدولي،والذيسوفيتمكنمنالحدمن
الهيمنةاألمريكية.هذاباإلضافةإلىالعديدمنتحدياتعالميةمختلفةالتستطيعأيدولةأنتواجهها
بمفردها ،مثل اإلرهاب ،وانتشار السالح النووي ،واألمراض المزمنة ،والفقر ،وقضية البيئة والتغيرات
يرى أنصار المدرسة الليبرالية أن مجلس األمن الدولي يمثل اإلطار المناسب
المناخية وغيرها ،ولذا  
لمعالجةمثلهذهالتحدياتالعالمية(الالوندي .)281:2111،
إنإمكانيةالقيامبإصالحجذريلمجلساألمنفيظلهذاالسيناريويمكنأنيوفرقد ارمعينا
منالتوازنفيهيكلالعالقاتمابينالدولالكبرى،ولكنيبدوأنهذهالسمةماتزالغائبةفيالمرحلة
الحاضرة،إذيشهدالنظامالدوليخلالواضحافيموازينالقوىلصالحالوالياتالمتحدةاألمريكية.إذن،
إن هذا السيناريو ال يزال مستبعدا في المستقبل المنظور ،وذلك بسبب عدم توفر شروطه .فاإلصالح
الجذريوالشامل لألممالمتحدةبشكلعام ،ومجلساألمنبشكلخاص ،يعنىتوفرإرادةسياسيةجادة
فيإطارتوازنجديدللقوىفيالنظامالدولي،وهذاشرطغيرمتوفرفيوقتناالراهن .
ثالث ا :خيار النظام الدولي المتعدد األقطاب
يقوم هذا النظام في حالة عدم قدرة الواليات المتحدة األمريكية على المحافظة على استمرار
ستكونفيوضعأقلقوةعماكانتعليهفيالسابق،ومعذلكسوف
ّ
هيمنتهاعلىالنظامالدولي ،إذ 
تظلقطبا مهما معبقيةاألقطابالمستقلةاألخرىمندونالحاجةإلىوجودتحالفاتبينهممثلخيار
نظام توازن القوى ،مثل (االتحاد األوروبي ،والصين ،وروسيا ،واليابان ،والهند ..مثال) .ويرى المحلل
السياسي فريد زكريا في كتابه "العالم ما بعد أمريكا" ،أن النظام الدولي الجديد سيكون نظاما متعدد
األقطاب ،فوفقا لهذه النظرية ،فإنه من الحتمي أن تتراجع الهيمنة األمريكية خصوصا على الصعيد
االقتصاديوالعسكريوذلكسوفيشجعدوال أخرىعلىأنتشكلقوىمستقلةجديدةتنافس
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القوةاألمريكية .وعليه،فإناالتحاداألوروبيوالصين وروسياوقوىأخرى،سوف تسعى إلى الصعود
للحدمنتلكالهيمنة(زكريا .)219:2114،
وعلىصعيداألقطابالجديدةالبارزة،نجدأقطابشرقأسيا(الصين،الهند،واليابان)،بدأت
الكتّاب ،أمثال جون إكنبري
تشكل أقطابا كبرى منافسة للواليات المتحدة األمريكية ،كما يذهب بعض 
يكيةقدأوشكعلىنهايته،وأندولالشرق

(،)John Ikenberryالذي يرىأنعصرالهيمنةاألمر
بدأتتهمينعلىالنظامالدوليشيئا فشيئا (.(G. John Ikenberry,2008كمايتفقمعهالكثيرمن
المحللين الواقعيين ويرون أن دول الشرق سوف تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد النظام الدولي ،لخدمة
مصالحهابشكلأفضل .
وفيما يخص مجلس األمن في حالة ما إذا تحقق النظام متعدد األقطاب ،فإنه قد يكون من
نتائجهإحداثبعضالتعديالتالشكليةفيهيكلالمجلس وآلياتعمله،خاصةباتجاهاستيعابالقوى
الصاعدة،وبالقدرالذييتناسبمعوضعهاالدولي،إذمنالمتوقعأنتشملهذهالتعديالتتوسيعقاعدة
العضويةفيمجلساألمن ،وسوفتقبلالوالياتالمتحدةاألمريكيةبانضمامألمانياواليابانحتىتضمن
استم اررهافيتحملجانبمناألعباءالماليةالمتزايدةللمنظمةالدوليةككل،ولكنوفيالمقابليتطلب
ذلكتعديلميثاقاألممالمتحدة،الذييعتبرأحدعقباتإصالحالمجلسخصوصا أنهسوفتطالب
الدول والمجموعات اإلقليمية بمقاعد دائمة أسوة بألمانيا واليابان ،وبالتالي فإن فرصة الدولتين في
الحصولعلىمقعددائمسوفتبقىصعبة،إالإذاماحدثتوسيعكبير لنطاق العضويةلتضمدوال
ممثلهلجميعقاراتالعالم(بطاينة.)331:2113،
رابع ا :خيار النظام الدولي عديم القطبية
عبرريتشاردهاس()Richard hassعنرؤيتهلمستقبلالنظامالدوليفيظلاستمرارالجدل
ّ
حول مستقبل هذا النظام  ،ويعارض هاس الرأي القائل بأنه سوف يكون  شكل النظام الدولي متعدد
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األقطاب يضم ست قوى فاعلة هي( :الصين ،والهند ،واالتحاد األوروبي ،واليابان ،وروسيا ،والواليات
المتحدةاألمريكية) .ويصلسكانهذهالقوىإلىأكثرمننصفسكانالعالم،ويفوقإنفاقهاالعسكري
 %71من إجمالي اإلنفاق العسكري العالمي ،كما يفوق ناتجها القومي اإلجمالي  %81من الناتج
اإلجمالي العالمي .وفي المقابل يرى ريتشارد هاس أن شكل النظام الدولي يتجه نحو نظام تعددا فيه
مراكزالقوى،ولكنتعددمختلفعننظامالمتعدداألقطاب (Richard Hass, Foreign Affairs,
.)May/June 2008وسيشهدهذاالنظاممستقبال،حسبوجهةنظره،تعددفيمراكزالقوى،منحيث
انتشارهاوتعددمنيملكها.فإلىجانبالقوى الست التيسبقذكرها،يعتقدريتشاردهاسأنهناكقوى
صاعدة جديدة ،مثل (الب ارزيل ،وفنزويال ،والسع ودية ،ومصر  ..مثال) ،هذا باإلضافة إلى المنظمات
الدولية،والشركاتالمتعددةالجنسية،ووسائلاالعالم،والجماعاتالمسلحةاإلرهابية،والمنظماتالدولية
غيرالحكومية،فضال عن بعضالمدنداخلدولها،كمدينتينيويوركوشنغهاي.ويعتقدهاسأنه في
حالةتحققهذاالنظامفإنهسوفيؤثربالسلبعلىالنظامالدولي،ويرجعسببذلكإلىصعوبةتشكيل
اجتماعدولييضمكلتلكالقوىخصوصا عندمواجهةأيمناألزماتوالتحدياتالعالمية،ممايؤثر
علىسيرعملالمنظماتالدولية وتحديدااألممالمتحدةالمتمثلةفيمجلساألمنالذيسوفيبقىدوره
شكليافيضوءهذاالنظام( .)Richard Hass, Foreign Affairs, May/June 2008
ويختلفالباحثمعماذهبإليهريشاردهاسإذمنغيرالمعقولتصورالنظامالدوليعديما
لألقطاب،وتتوازنفيهجميعالقوىفيآن واحد،إذ أن مجردالمقارنةبينالقوىالستالتيأشيرإليها
معباق يالقوىالتيذكرهاهاستوضحلنااالختالفالكبيرعلىجميعاألصعدةاالقتصاديةوالعسكرية
والسياسية.وعليه،يعتقدالباحثأنالنظامالدولييتجهشيئا فشيئا نحونظاممتعدداألقطابخصوصا
بعدتراجعالهيمنةاألمريكيةاقتصادياوتصاعدنفوذقوىكبرىتمتلكمقوماتالدولالعظميمثلروسيا
والصين،واذاماتحققذلكفسوفيشهدمجلساألمنحسبوجهةنظرالباحثبعضالتعديالتعلى
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مستوىالتشكيلوذلكبتوسيععضويةمجلساألمنبالقدرالذييتناسبمعوضعالدولعالميا ومن
دونأنيتعارضمعمصالحالدولدائمةالعضوية .
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الفصل السادس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
الخاتمة:
ناقشتهذهالدراسةالطبيعةالقانونيةوالسياسيةلمجلساألمن،وقدأتضحأنالمجلسماهوإال
جهاز يغلب عليه الطابع السياسي ،ووظفت فيه الجوانب القانونية لتتكيف مع األهداف واالعتبارات
السياسيةللدولالخمسالكبرى.كماناقشتالدراسةهيكلية وأسلوبعمل المجلس،وكشفتعنوجود
العديد من االختالالت على المستوى البنيوي والوظيفي .كما تطرقت الدراسة إلى مشاريع اإلصالح
المختلفةسواءمنداخلالمنظمةأوخارجها .
وقد بينتالدراسةأنموضوعإصالحمجلساألمنالدولي،اليزاليشكلهاجسا لجميعدول
األعضاءفياألممالمتحدةوذلكمنذتأسيسالمنظمةوحتىوقتناالراهن،وبالرغممنتعددالمقترحات
والمشاريع المتعلقة باإلصالح ،إال أنه أتضح من خالل هذه الدراسة وجود العديد من المعوقات التي
تحولدونتحقيقأهدافاإلصالح .
وكان للمتغيرات الدولية التي ظهرت خالل السنوات األخيرة تأثير على أسلوب عمل مجلس
األمن ،حيث بدأت هذه المتغيرات تحديدا منذ بداية التسعينات من القرن العشرين  ،وتجلت في انهيار
وتحول على أثرها النظام الدولي إلى القطب الواحد
ّ
االتحاد السوفيتي بعد صراع طويل بين القطبين،
تحتهيمنةالوالياتالمتحدة،والتيبدأت تشهدتراجعا مقابلتزايدنفوذكلمنروسياوالصينكقوى
عالميةجديدة.وبالرغممنعدمتبلورشكلالنظامالدوليالجديدبعد،إالأنجميعتلكالمتغيراتالتي
شهدهاالنظامالدوليكانلهاتأثيركبير علىأسلوبعملمجلساألمن،إذ شكلتعائقا أمامتفعيل
دورهفيحلالنزاعاتواألزماتاإلقليميةوالدولية،وهذامايالحظمنخاللعودةاستخدامحقالنقض
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فيتعطيلالكثيرمنالقضاياوجعلهامعلقةمندونأخذقرارحاسم،وذلكلتأثيرالدولالكبرىعلى
عملالمجلسوتسخيرهوفقا لمصالحهاالسياسية،حتى أصبحمجلساألمنوفقا لهذهالدراسةمجردأداة
سياسيةفييدهذهالدول .
وبالرغم من تزايد مطالب اإلصالح وأبرزها مطالبة مجموعة األربعة ( )G4بمقاعد دائمة في
مجلساألمن،وبروزمطالباتمندولذاتوزنإقليميأصبحتترىضرورةمشاركتهافيصنعالقرار
الد ولي،إالأ نتطبيقهذهاإلصالحاتيعتمدعلىموافقةالدولدائمةالعضويةمجتمعة،وهوصعب
تحقيقهفيالوقتالحالينظ ارلرغبةالدولالكبرىفيمواصلةهيمنتهاعلىالمجلس،باإلضافةإلىعدم
القدرة لدى أغلبدولاألعضاءعلىاتفاقعلىشكلموحدلإلصالح.ولكنوفيالمقابلفإناستمرار
رسها الواليات المتحدة مسؤوليات
الوضع الراهن لمجلس األمن معناه أن تتحمل الدول الكبرى ،وعلى أ
أعباءتفوققدرتها،خصوصاأنهاأصبحتغيرقادرةعلىتحملاألعباءالماليةللمنظمة .
كماأناإلدارةاألمريكيةلنتستطيعأنتواجهوحدهاالتحدياتالدوليةالمختلفةمثلاإلرهاب،
وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،والحروب األهلية وغيرها من المشاكل والتحديات الدولية ،فهي تحتاج
لشراكة المجتمع الدولي في هذه الجهود عن طريق األمم المتحدة باألعم ،ومجلس األمن باألخص،
باإلضافة لمواجهة مجلس األمن لألخطار اللينة التي في طريقها للتحول ألخطار صلبة تهدد السلم
واألمنالدولي،مثلمرضنقصالمناعة"اإليدز"،التغيرالمناخي،والتلوثالبيئي،واستنزافالموارد،
واالنفجارالسكاني،والالجئين،والجريمةالمنظمة،والفقر،والديونالمزمنة،وغيرهامنالتحدياتالتيال
تستطيعالدولالكبرىمجابتهامنفردة.
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النتائج:
ومن خالل هذه الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج ولعل ما يأتي في مقدمتها ما يلي:
 .6لعلأهماستنتاجتوصلإليهالباحثهوغيابسلطةعلياقادرةعلىفرضإرادتهاعلىالدول
األعضاءفيمجلساألمن ،وبالشكلالذييفرضعليها التزاماتمنالواجبتطبيقها وعقوبات
على من يخرجعنها .فمجلس األمن يعبر عن توافق إرادة تعمل وفق ما تراه مناسبا لمصالح
اطرافها ،وبالتالي ليس من المنطقي أن تفرض تلك الدول قيودا ذاتية على إرادتها ،بمعنى أن
المجتمعالدولييعانيمنغيابسلطةعليا،علىغرارماهوموجودفيالمجتمعالوطني،أو
الدولةالوطنية.
 .2فشل مجلس األمن في تأدية المهام الموكلة إليه على أكمل وجه ،بسبب سيطرة الدول الكبرى
عليه،من خالل استخدامحق النقض (الفيتو) .فقد ساهم ميثاق األمم المتحدةمنذ البدايةفي
إضعاف المجلس ،عندما منح الدول الخمسة الكبرى حق الفيتو دون غيرها من خالل كثرة
استخدامهاضدق ارراتالمجلسالتيتخالفمصالحها.
ةعنجهازتغلبعليهالصفةالسياسيةأكثرمنكونهجهازيعملعلى
ا
 .3أنمجلساألمنعبار
تطبيقالقواعدالقانونيةالتيخصبهاالميثاق،وقد تبينأنق ارراتمجلساألمنتحملالصفة
السياسيةوالتيبدورهاجعلتهيمارس صالحياتهالمطلقةباستقاللية تامة،ومندونأدنىرقابة
منالهياكلاألخرى،خاصةمنالجمعيةالعامةالتيتبدومهمشةإلىحدماأمامالمجلس.
 .9بسبب تضارب المصالح الدولية ،وخصوصا مصالح الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن
ومصالح دول أخرى من خارج الدول األعضاء الخمس والمتحالفة معها ،فإن نظام األمن
غمنمضمونهالحقيقيوجردمنالغايةالتيجاء
الجماعيفيحفظالسلمواألمنالدوليينأفر
ُ
منأجلهاوخصوصاماجاءتبهالمادة()93منالميثاقوالتييتعهدفيهاجميعأعضاءاألمم
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المتحدةبوضعقواتهمالمسلحةتحتتصرفمجلساألمن.وبالتالي،فإنإمكانيةقيامقوةدولية
تعبرعنإرادةالمجتمعالدوليوبالصيغةالتيجاءتبهافكرةاألمنالجماعي،منحيثوسيلة
تحققهاواألهدافالمرادتحقيقها،سوفتبقىمعطلةإالإذاتوافرتإرادةاألعضاءوالخمسدائمو
العضويةفيمجلساألمن،كماحدثفيالحالةالعراقيةعام.6446
 .1بيدأنالصيغةالبديلةلمفهوماألمنالجماعيمنحيثطبيعةالقوةالدوليةالمرادتشكيلهاأخذت
شكال آخرهومفهوم(التحالفالدولي)بدال من(العملالجماعيالمشترك)فماجرىويجري
منعملياتالتدخلفيمناطقالصراعات،أوحتىالقوىالتيستهددالسلمواألمنالدوليينهو
التحالفالدولي،وهذاماحدثفيالصومالوروانداعام،6443وكوسوفوعام،6444وما
حصلضدليبياعام،2166وضدداعشمنذعام( 2162لميصدرقرارمنمجلساألمن
لعملجماعيضدداعش،إنماتحالفدوليتقودهالوالياتالمتحدة).
 .1تناميدورالجمعيةالعامةلألممالمتحدةفيحلالصراعاتوالمنازعاتتحتمايسمىبـ(قوات
ليةعملهاعنصيغةوآليةعملالقوات

حفظالسالم)وهيتختلفمنحيثطبيعةتشكيلهاوآ

المخصصةلتحقيقمفهوماألمنالجماعي.
 .8أنزيادةعددالدولاألعضاءفيمنظمةاألممالمتحدةإلى643عضوافيوقتناالحاليبعدما
كان  91عضوا عنده تأسيسه ،لم ينعكس على تشكيل مجلس األمن فهو ال يزال يمثل عدد
أعضاءالمنظمةعام.6411
 .7تغيرمراكزالقوىفيالعالممنخاللعودةنفوذالروسيوالصينيكقوىاقليميةقادرةعلىالحد
لىبروزقوىدوليةواقليميةجديدةفيمختلفمناطقالعالم

منهينةالقطباألوحد،باإلضافةإ
تتنافسفيمابينهاعلىفرضنفوذهاوتطمحللحصولعلىعضويةدائمةداخلمجلساألمن
حتىيتسنىلهاالمشاركةالفعالةفيحلالخالفاتوالصراعاتالتيتحدثفيمحيطأقاليمها .
ّ
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 .4أنأيمقترحخاصبإصالحاألممالمتحدةيجبأنيحصلعلىموافقةالدولالخمسةالدائمة
العضوية،ألنبإمكانأيمنهاإيقافأيمقترحفيحالعدمموافقتهاعليهمنخاللاستخدام
حقالنقض(الفيتو)وذلكخوفا منفقدانسلطاتهمالواسعةالتيأكتسبوهابعدالحربالعالمية
الثانية ،باإلضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الجمعية العامة التي تشهد انقسامات داخلها حول
االتفاق على شكل واحد وثابت لإلصالح ،وهو ما يعتبر أب رز عائق يقف في وجه إصالح
مجلساألمن.
 .61إ ختالفطبيعةالتهديداتالمخلةباألمنوالسلمالدوليين.فبعدأنكانتهذهالتهديداتترتكز
علىالخالفاتالعسكريةبينالدولأوالحصارالذيتفرضهدولةأومجموعةدولعلىدولة
أخرى ،أصبحت اآلن التهديدات أكثر أتساعا وتنوعا لتشمل التهديدات اإلنسانية والصحية
واالقتصادية،مماأدىإلىزيادةالمهامواألعباءالمطلوبةمنالمنظمةالقيامبها.
 .66ال يوجد أي تعريف محدد لتهديد السلم أو اإلخالل به ،ومجلس األمن هو صاحب السلطة
التقديريةالمطلقةلتحديدذلكوفقا للمادة(،)34فقد أصبحتهذهالمادةالركناألساسيلجميع
التجاوزاتمنجانبمجلساألمنالتيأدتفيبعضاألحيانإلىالتدخلفيالشؤونالداخلية
للدولاألعضاءكونهاتشكلتهديداعلىاستقراراألمنوالسلمالدوليين.
 .62يعتبراالختالففيالمواقفوالرؤىللدولاألعضاءحولإصالحمجلساالمنوغيابإرادة
التغييرأهمالمعوقاتالتيتحولدونتحقيقأهدافاإلصالح.
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التوصيات:
توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات بناء على مشروعات اإلصالح التي قدمت من جهات
عديدة ،وتتمثل هذه التوصيات فيما يأتي:
 .6ضرورةإعادة النظرفيميثاقاألممالمتحدة،إذأصبحتالحاجةماسة أكثرممامضيإلى
ميثاق يضم ويكرس التعا ون الدولي،ولن يحدث ذلك إال بعد إجراءتعديالت على بعضبنود
الميثاق منهاالمادة( )617والتينصت على اشتراطموافقة الدولالخمساألعضاء الدائمين
بمجلساألمنالتيتتمتعبحقالنقض معأربعةمنغيرالدائمين ،باإلضافةإلىموافقةثلثي
أعضاءالجمعيةالعامةإلجراءأيتعديلأوتغييرفينصوصموادالميثاق.
 .2مجلساألمنيمثلالجهازالتنفيذيلألممالمتحدةالذييقومبحفظالسلمواألمنالدوليين ،لذلك
وجبأنيشكلبطريقةتكفللهالتمثيلالعادلللدولاألعضاءفيالمنظمة،خصوصابعداتفاق
جميعالدولفيالعالمعلىضرورةتوسيعالعضويةفيمجلساألمنلتشملدوال أكثروأصدق
تمثيالللواقعالدولي .
 .3إلتزامالجديةوتحملالمسؤوليةالدوليةفيإصالحأسلوبالعملفيالمجلسليضمنمساهمة
أكبر عدد من الدول غير األعضاء في صنع القرار ،واجراء مشاورات علنية يتم دعوة الدول
المعنيةإليهاوخاصةالدولالتيتتأثرمصالحهابهذهالق ارراتوالدولالتيستشاركفيقوات
حفظالسلمواألمنالدوليينأنكانهناكحاجةلها .
 .9إيجاد حلول مناسبة لضبط عملية استخدام حق النقض (الفيتو) الذي بات يشكل خط ار حقيقيا
علىعملمجلساألمنفيحالوجودخالفاتبينالدولالقائمةحولقرارمعين،أومحاولة
المجلس اتخاذ قرار ما يتعلق بمنطقة نفوذ دول كبرى أو يمس مصالحها المباشرة أو مصالح
حلفائها .ونظ ار الستحالة قبولتلك الدولالتنازلعنهذا الحقبأي شكل من األشكال،عليه
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يرى الباحث ضرورة تقييد استخدامه من خالل فرض استخدام هذا الحق من دولتين أو أكثر
ليصبحقابالللتنفيذ .
 .1إيجادنوعمنالرقابةعلىق ارراتمجلساألمنسواءمنقبلالجمعيةالعامةالتيتعتبرالجهاز
األكبرفيمنظمةاألمم المتحدة ،من خالل إشرافها علىجميع أعمال مجلساألمن ومناقشة
تقاريره  بصورةمنفصلة،أورقابةقانونيةمنقبلمحكمةالعدلالدوليةواألخذبآرائهااالستشارية
وذلكخوفا منانحرافق ارراتالمجلسعنغايتهااألساسيةوفقا لميثاقاألممالمتحدةأوأن
تصدروفقالالعتباراتالسياسيةالخاصةببعضالدولاألعضاءفيالمجلس.
 .1ضرورة التوصل إلى تعريف محدد لإلرهاب الدولي ،وتمييزه عن المقاومة المشروعة ،ووضع
إجراءات كفيلة بمواجهته ،وذلك لترشيد وتقنيين الحرب العالمية التي تقودها الواليات المتحدة
األمريكيةعلىاإلرهابالتيأدتإلىمزيدمنالفوضىوعدماإلستقرارفيالعالم.
 .8يفترضأنيكونهناكإطارقانونيلفرضالعقوباتسواءاالقتصاديةأو العسكريةوفقا للقانون
الدولياإلنسانيويتمتنفيذقراراتالعقوباتبالتعاونمعلجنةحقوقاإلنسانفياألممالمتحدة.
 .7ضرورة أن يكون لمجلس األمن قوة أممية باستطاعتها ردع العدوان وتنفيذ ق ارراته  ،وذلك من
خالل إبراماتفاقات دولية تحدد حجم تلكالقوات وأماكنهاومدى تسليحهاوهوما نصت عليه
المادة()98منالميثاق.
وأخي ار يمكن القول إن موافقة الدول الكبرى باإلضافة إلى باقي دول األعضاء طبقا للمادة
( ،)617ال يعد الشرط الوحيد إلصالح مجلس األمن ،إذ يجب على الجميع رؤية أهمية إعالء
المصلحةالعامةالدوليةعلىالمصلحةالقوميةلدولهم،وهومايتطلبإرادةواعتقادا راسخا فيأن
إصالحمجلساألمنهومطلبأساسيلمواجهةالتحدياتالمختلفةوإلعادةاستتبابالسلمواألمن
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الدوليين ،والمتوقع أن يستمر الوضع المتجمد الذي يعيش فيه المجلس ،ولن يتغير في المنظور
القريب،إالإذاتغيرالواقعالدوليوموازينالقوىالحالية.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
المصادر:
 .6الكيالي،عبدالوهاب(.)6441موسوعة السياسة،الجزءاألول،األلف،مادة"األممالمتحدة"،
"مجلساألمن".الطبعةالثالثة،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر،بيروت،لبنان.
 .2سلطان،حامد(،)6411ميثاق األمم المتحدة،المجلةالمصريةللقانونالدولي،القاهرة،المجلد
السادس .
أوال :الكتب العربية
 أبو العال ،احمد عبد اهلل ( .)2111تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين.
المحلةالكبرى:دارالكتبالقانونية .
 بطاينة،فؤاد(.)2113منظمة تبقي ونظام يرحل،بيروت:المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر .
 بن غربي ،ميلود ( .)2117مستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل العولمة ،بيروت :منشورات
الحلبيالحقوقية .
وهالل على الدين ( .)6441االمم المتحدة ،ضرو ارت االصالح بعد نصف قرن،
 مطر جميل 
وجهة نظر العربية.بيروت:مركزدارساتالوحدةالعربية .
 نافعةحسن( .)2114اصالح االمم المتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة للتنظيم الدولي،الدوحة:
مركزالجزيرةللدراسات .
 الخزرجي ،ثامر كامل ( .)2114العالقات الدولية واستراتيجية ادارة االزمات ،عمان :دار
المجدالويللنشروالتوزيع .
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 الخشاشنة ،عدنان محمد ( .)6444التدابير القسرية لمجلس االمن ،عمان :مكتبة عبد الحميد
شومان .
 خشيم ،مصطفي عبد اهلل ( .)2112مناهج واساليب البحث السياسي ،طرابلس :الهيئة القومية
للبحثالعلمي.
 الدقاق ،محمد السعيد ( .)2162الوسيط في التنظيم الدولي .االسكندرية :دار المطبوعات
الجامعية.
 الدقاق،محمدسعيد(.)6476التنظيم الدولي،االسكندرية:الدارالمطبوعاتالجامعية .
 ربيع،مقلد(.)6449موسوعة العلوم السياسية،الكويت:حقوقالنشرمحفوظةلجامعةالكويت .
 سيف الدين ،أحمد  ( .)2166تقديم محمد المجذوب ،مجلس األمن ودوره في حماية السالم
الدولي،بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية .
 الشكري،علييوسف(.)2113المنظمات الدولية اإلقليمية والمتخصصة،القاهرة:إيتراكللطباعة
والنشروالتوزيع .
 شهاب،مفيدمحمود(.)6478المنظمات الدولية.الطبعةالسادسة،القاهرة:دارالنهضةالعربية .
 عبدالرحيم،محمدوليد ( .)6449األمم المتحدة وحفظ السلم واألمن الدوليين،بيروت :المكتبة
العصريةللطباعةوالنشر.
 علوان،عبدالكريم(.)2162الوسيط في القانون الدولي،عمان:منشوراتدارالثقافة .
 العليمات،نايفحامد ( .)2111ق اررات منظمة األمم المتحدة في الميزان ،عمان :مؤسسةالفالح
للنشروالتوزيع .
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 عميمر ،نعيمة ( .)2118دمقرطة األمم المتحدة ،بيروت :مجد المؤسسة الجامعية للدراسات
والنشروالتوزيع،،لبنان .
 غضبان ،مبروك ( .)6449التنظيم الدولي والمنظمات الدولية .الجزائر :ديوان مطبوعات
الجامعية .
 الغنيمي،محمد طلعت ( .)2111األحكام العامة في قانون األمم ،التنظيم الدولي،االسكندرية:
دارنشرالمعارف .
 فريد ذكريا ( .)2114العالم ما بعد أمريكا ،ترجمة بشار شيحة ،دار العربية للعلوم ناشرون،
بيروت،لبنان .
 فؤاد،مصطفىأحمد ( .)6479النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن اإلدارة المنفردة،
االسكندرية:منشأةالمعارف .
 فؤاد ،مصطفي أحمد ( .)2119األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ،المحلة الكبرى :دار
الكتبالقانونية .
 الالوندي ،سعيد ( .)2111وفاة االمم المتحدة :أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة
االمريكية.القاهرة:نهضةمصرللنشروالتوزيع .
 مانع،جمالعبدالناصر(.)2111التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات العالمية واالقليمية
والمتخصصة) ،الجزائر:دارالعلومللنشروالتوزيع .
 المجذوب ،محمد ( .)2111التنظيم الدولي (النظرية والمنظمات العالمية واإلقليمية
والمتخصصة)،بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية .
 مرشحة،محمود(.)6448المنظمات الدولية :النظرية العامة،دمشق:منشوراتجامعةحلب .
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 المشوخي،حمدسليمان(.)2112تقنيات ومناهج البحث العلمي.القاهرة:دارالفكرالعربي .
نافعة،حسنوعبدالعالمحمدشوقي(،)2112التنظيم الدولي،القاهرة:مكتبةالشروقالدولية.
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الراهنة(:تحرير)جميلمطروعلىالدينهالللبنان:مركزدراساتالوحدةالعربية .
 هنداوي ،حسام أحمد محمد ( .)6449حدود وسلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظام
العالمي الجديد.القاهرة:دارالنهضةالعربية.
ثانيا :الدوريات
 .3الفتالوي ،سهيل حسين ( )2117مفهوم السلم واألمن الدوليين ووسائل مجلس األمن في
حمايتهما،مجلة مركز الدراسات الفلسطينية.
 .9شلبي،سيدأمين()2117الوالياتالمتحدة:صعودأمانحدار؟،السياسة الدولية،العدد683
تموز/يوليو.2117
 .1أليسونجزكيزبيلز()2111االمنالعالميفيعام2111ودروسالعراق،المستقبل العربي،
السنة،27العدد323كانونالثاني/يناير.2111
 .1نافعة ،حسن( )2111إصالح مجلس األمن :فرصة الدول العربية في مقعد دائم ،المستقبل
،نشرتبتاريخحزيران/يونيو .2111
العربي،السنة،27العدد 361
 .8الزغبي ،موسي( )2113األمم المتحدة والنزاعات المسلحة في العالم ،مجلة المعرفة ،دمشق،
العدد،988نشرتبتاريخحزيران/يونيو .2113
 .7نافعة،نافعة()6441االممالمتحدةفينصفقرن،دراسةفيتطورالتنظيمالدوليمنذ،6491
عالم المعرفة،رقم،212المجلسالوطنيللثقافةوالفنونواآلداب،الكويت.
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 .4العكيم،حسن(.)6443العربوأمريكاوالنظامالدوليالجديد،المجلة العربية للدراسات الدولية،
العددالثالث،واشنطن .
ثالثا :الرسائل الجامعية
 .6بوغزالة ،محمد ناصر ( .)2161أثر ممارسات مجلس األمن الدولي على الدولة ،اطروحة
دكتوراهغيرمنشورة،القانونالعام،جامعةالجزائر.
 .2شنيكات ،خالد حامد طاهر ( .)2111سياسة الواليات المتحدة تجاه هيئة االمم المتحدة
( .)7114-0991أطروحة دكتوراه في الفلسفة في العلوم السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم
السياسية،جامعةالقاهرة.
 .3فار،فيصل(.)2162إصالح مجلس االمن في ظل التغيرات الدولية الراهنة،مذكرةلنيلشهادة
الماجستيرفيالقانونالدوليوالعالقاتالدولية،جامعةالجزائر.
 .9ليتيم،فتحية ( .)2166نحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم واألمن الدوليين،سلسلة
أطروحاتالدكتوراه،مركزدراساتالوحدةالعربية،بيروت،لبنان .
 .1نهى على بكر( .)2118مشروعات إصالح مجلس األمن " دراسة سياسية مقارنة في ضوء
أزمات ما بعد الحرب الباردة،رسالةمقدمةلنيلدرجةالدكتوراهالفلسفةفيالعلومالسياسية،كلية
االقتصادوالعلومالسياسية،جامعةالقاهرة،مصر.
رابع ا :تقارير وأوراق عمل وحوارات
 .6كوفيأنان ( .)2111فيجومنالحريةأفسح:صوبتحقيقالتنميةواألمنوحقوقاإلنسان
للجميع،تقريراألمينالعامعام،2111إدارة شؤوناإلعالم،األممالمتحدة.
 .7إرنست باي كوروما ،التقرير الثامن عشر لمنسق لجنة العشرة إلصالح مجلس األمن الدولي،
)2161الوثيقةASSEMBLY/AU/4(XXVII
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 .3خوري ،ريا ( .)2161ق اررات األمم المتحدة الخاصة باألزمة السورية .دمشق :المركز الوطني
لألبحاث واستطالع الرأي.
 .9التقرير االستراتيجي العربي ،2111-2111،مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،
القاهرة،مصر.
 .1وحيدعبدالمجيد،ورقة عمل بعنوان إصالح األمم المتحدة في غياب العرب،مركزاالمارات
للدراساتوالبحوثاالستراتيجية.2111/2/8،
 .1حوار مع دكتور بطرس غالي ،مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ،نشر بتاريخ
 2111/62/36
خامسا :المواقع االلكترونية
 .6السنوار،أماني(.)2168هلعجزتاألممالمتحدةعنحلاألزمةفيسوريا؟،موقعإضاءات،
نشرتبتاريخhttp://ida2at.com/did-the-united-.2168/6/29
 .2عبدالرحمن عياش ( .)2169سربرنيتسا  ..المذبحة في وادي الموت ،موقع نون بوست
االلكتروني،نشرتبتاريخhttp://www.noonpost.org/content/ .2169/8/69
 .3مجلس األمن بمطالبة إسرائيل بوقف االستيطان ،موقع الجزيرة االلكتروني.
http://www.aljazeera.net/
 .9حسننافعة()2117هلتشكلأزمةجورجيانقطةتحولفيالنظامالدولي؟،موقعأملاألمة
اإللكتروني،نشرتبتاريخhttp://amlalommah.net/2008/09/04/.2117-4-3
 .1النفيسي ،عبداهلل_( )2111أي مستقبللألمةفيزمناالحتكارات،موقعالرسالةااللكتروني،
http://alasr.ws/articles/view/7491
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 .1نقوال،ليلى()2162مجلساألمن:توسعفيالصالحيات،ورقةعملقدمتفيمؤتمرالمركز
االستشاريللدراسات،فيبيروت 8كانوناألول/يناير 2162بيروت،لبنان.نقالعنالرابط:
leilanrahbany.wordpress.com/
 .8حريصاتي،سليم(.)2162مجلساألمنالدولي:التجاوزاتوامكانيةالتصدي،ورقةعملقدمت
في

مؤتمر

المركز

االستشاري

للدراسات،

بيروت،

لبنان.

نقال

عن

الرابطleilanrahbany.wordpress.com:

 .7هشام،شنكاو(.)2161ضرورةتطويراألممالمتحدةاستجابةللمستجداتالدولية.نقالعن
الرابطhttps://pulpit.alwatanvoice.com/:
 .4الجزيرة(.)2161مجلساألمنيفشلفيإصدارقراربشأنحلب.نقالعن
الرابطwww.aljazeera.net:
 .61كوش،عمر()2169ماذابعدالفيتوالروسيالصينيالرابع؟،نقالعنالرابط:
http://www.alyaum.com/article/3142423
 .66محمدابراهيم،االممالمتحدةبينضرورةاالصالحومصالحالقوىالعظمي،موقع،DWتاريخ
النشرhttp://p.dw.com/p/64aq.2111/6/3
سادسا :مصادر باللغة األجنبية
 Bossuyt, Marc (2000). The Adverse Consequences Of Economic
Sanctions On the Enjoyment of Human Rights, Working paper,
Economic and Social Council, 21June
 Nahory, Celine (2004). The Hidden Veto, Global Policy Forum, May
2004.//www.globalpolicy.org
John Ikenberry (2008).The rise of china and the future of the west: can the
Liberal system survive" Foreign Affairs, January-Februraty.



623

ttps://www.foreignaffairs.com/articles/asia/
 Richard Hass, (2008) The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S
Dominance?, Foreign Affairs,y/June.https://www.foreignaffairs.com/
 Osava, Mario (2005). security council reform not just a question of
numbers', inter press service, july5, .http://www.ipsnews.net/
 Black,Ian, (2004). All change but no change', guardian, October 20,.
https://www.theguardian.com/profile/ianblack
 6-Jacques sapir,( 2008). Le Nouveau XXle siècle: Du Siecle (americain) au
retour des nations (paris: Seuil,)
 النظام الداخلي المؤقت لمجلس االمن:سابع ا
منفصلالرابعوفقاللنظامالداخليالمؤقتتنصعلى(يتداولأعضاءمجلساألمن67 المادة.6
 .)ويشغلكلرئيسمنصبهلفترةشهرتقويمي،بحسبالترتيبالهجائياالنجليزيألسمائهم
 منالنظامالداخليالمؤقتتنصعلى(تكوناجتماعاتمجلساألمنعلنيةمالم97 المادة.2
وتناقشأيةتوصيةإلىالجمعيةالعامةبشأناألمينالعامويبتفيها،يقررالمجلسغيرذلك
.)فيجلسةسرية
 ق اررات صادرة عن األمم المتحدة:ثامن ا
ق اررات مجلس األمن الدولي-0
 .2168ينايرعام/كانونالثاني64المؤرخفي2339قرارمجلساألمنرقم
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2017.shtml

.2166فبرايرعام/شباط21المؤرخفي6481قرارمجلساالمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml

 .2166مارسعام/أذار68المؤرخفي6483قرارمجلساالمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2011.shtml

 .2118مايوعام/أيار31المؤرخفي6818قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2007.shtml

 .2111مارسعام/أذار24المؤرخفي6146قرارمجلساألمنرقم
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 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2005.shtml

 .2119نوفمبرعام/تشرينالثاني61المؤرخفي6182قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2004.shtml

 .2119ابريل/نيسان22الصادرفي6134قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2004.shtml

 .2112نوفمبرعام/تشرينالثاني7المؤرخفي6996قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2002.shtml

 .2116سبتمبرعام/أيلول27المؤرخفي6383قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2001.shtml

 .6449مايوعام/أيار1المؤرخفي468قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1994.shtml

 .6443يونيوعام/حزيران61المؤرخفي796قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml

 .6442ينايرعام/كانونالثاني21المؤرخفي833قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml

 .6442ديسمبرعام/كانونالثاني3المؤرخفي849قرارمجلساالمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml

 .6442ينايرعام/كانونالثاني26المؤرخفي836قرارمجلساألمنرقم

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml

 .6446أبريلعام/نيسان2المؤرخفي178قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml

 .6446ابريلعام/نيسان1المؤرخفي177قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml



 .6441نوفمبرعام/تشرينالثاني24المؤرخفي187قرارمجلساألمنرقم

 http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1990.shtml

 .6471سبتمبرعام/ايلول27المؤرخفي984قرارمجلساألمنرقم


http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1980.shtm

 .6484مارسعام/أذار22المؤرخفي991قرارمجلساألمنرقم
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 http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1979.shtml

ق ارراتمجلساألمن233و231و239المؤرخةفي1و8و4حزيران/يونيوعام 6418

 http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1967.shtml

قرارمجلساألمنرقم616المؤرخفي26شباط/فبرايرعام .6416

 http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1961.shtml

قرارمجلساألمنرقم72المؤرخفي21حزيران/يونيوعام .6411

 http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1950.shtml

عددالق ارراتمجلساألمنالدولي :

 http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions

-7ق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة:

قرارالجمعيةالعامةرقم97/21المؤرخفيكانوناالول/ديسمبرعام 6443

 http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/GARes48all1.htm

قرارالجمعيةالعامةرقم98/12المؤرخفي66كانوناألول/ديسمبرعام 6442

 http://www.un.org/arabic/documents/GARes/47/GARes47all1.htm

قرارجمعيةالعامةرقم6446المؤرخفي68كانونأول/ديسمبرعام 6413
قرارالجمعيةالعامةرقم388المؤرخ3تشرينالثاني/نوفمبر 6411

توصيةالجمعيةالعامةالمتعلقةبالتفريقبينالمسائلاالجرائيةوالموضوعية 

تاسع ا :الجداول

 http://www.securitycouncilreport.org/

الجدولرقم( http://research.un.org/en/docs/sc/quick:)6

جدول رقم ( :)2بن غربي ،ميلود ( )2117مستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل العولمة ،منشورات
الحلبيالحقوقية،الطبعةاالولي،بيروت،لبنان .

جدول رقم ( :)3بن غربي ،ميلود ( )2117مستقبل منظمة االمم المتحدة في ظل العولمة ،منشورات
الحلبيالحقوقية،الطبعةاالولي،بيروت،لبنان .
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المالحق
ميثاق األمم المتحدة
 .6الفقرةاالولىمنالمادةاألولىفيميثاقاالممالمتحدةتنصعلى(حفظالسلمواألمنالدولي،
وتحقيقا لهذهالغايةتتخذالهيئةالتدابيرالمشتركةالفعالةلمنعاألسبابالتيتهددالسلموإلزالتها،
وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم ،وتتذرع بالوسائل السلمية ،وفقا لمبادئ
العدلوالقانونالدولي،لحلالمنازعاتالدوليةالتيقدتؤديإلىاإلخاللبالسلمأولتسويتها) .
 .2الفقرة االولى في المادة الرابعة من ميثاق االمم المتحدة تنص على (العضوية "األمم المتحدة"
مباحة لجميع الدول األخرى المحبة للسالم ،والتي تأخذ نفسها بااللتزامات التي يتضمنها هذا
الميثاق،والتيترىالهيئةأنهاقادرةعلىتنفيذهذهااللتزاماتوراغبةفيه) .
 .3الفقرة الثالثةفيالمادة  66منميثاق االمم المتحدة تنص على(للجمعيةالعامةأن تسترعي
الالتييحتملأنتعرضالسلمواألمنالدوليللخطر) .
نظرمجلساألمنإلىاألحو

ّ
 .9الفقرةاالولىمنالمادة 23فيميثاقاالممالمتحدةتنصعلى(يتألفمجلساألمنمنخمسة
عشرعضوا مناألممالمتحدة،وتكونجمهوريةالصين،وفرنسا،واتحادالجمهورياتاالشتراكية
السوفياتية ،والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وايرلندا الشمالية ،والواليات المتحدة األمريكية
أعضاء دائمين فيه .وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من األمم المتحدة ليكونوا
أعضاءغيردائمينفيالمجلس.ويراعيفيذلكبوجهخاصوقبلكلشيءمساهمةأعضاء
ُ
ى،كمايراعىأيضاالتوزيع
األممالمتحدةفيحفظالسلمواألمنالدوليوفيمقاصدالهيئةاألخر
ُ
(ينتخب أعضاء مجلس األمن غير الدائمين لمدة
الجغرافي العادل) .الفقرة الثانية تنص على ُ
سنتين،علىأنهفيأولانتخابلألعضاءغيرالدائمينبعدزيادةعددأعضاءمجلساألمن
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،يختاراثنانمناألعضاءاألربعةاإلضافيينلمدة
مناحدعشرعضواإلىخمسةعشرعضوا ُ
سنةواحدةوالعضوالذيانتهتمدتهاليجوزإعادةانتخابهعلىالفور) .
 .1الفقرةاالولىمنالمادة 29منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(رغبةفيأنيكونالعملالذي
وفعاال ،يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات
تقوم به " األمم المتحدة" سريعا ّ
الرئيسيةفيأمرحفظالسلمواألمنالدوليويوافقونعلىانهذاالمجلسيعملنائباعنهمفي
قيامهبواجباتهالتيتفرضهاعليههذهالتبعات) .
 .1المادة  21من ميثاق االمم المتحدة تنص على (يتعهد أعضاء " األمم المتحدة" بقبول ق اررات
مجلساألمنوتنفيذهاوفقهذهالميثاق) .
 .8الفقرة األولي من المادة  28من ميثاق األمم المتحدة تنص على (يكون لكل دولة عضو من
اعضاءالمجلسصوتواحد).الفقرةالثانيةتنصعلىأن(تصدرق ارراتالمجلسفيالمسائل
اإلجرائية بموافقة تسعة من أعضائه) .الفقرة الثالثة تنص على أن (تصدر ق اررات المجلس في
المسائل الموضوعية األخرى بموافقة تسعة من أعضائه من بينها أصوات األعضاء الدائمين
المتفقة؛بشرطأنهفيالق ارراتالمتخذةتطبيقاألحكامالفصلالسادس،والفقرة 3منالمادة،12
يمتنعمنكانطرفافينزاععنالتصويت) .
الميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(ينظممجلساألمنعلىوجه
 .7الفقرةاالولىفيالمادة27من
ُ
يستطيعمعهالعملباستمرار،ولهذاالغرضيمثّلكلعضومنأعضائهتمثيال دائما فيمقر
الهيئة).الفقرةالثانيةتنصعلى(يعقدمجلساألمناجتماعاتدوريةيمثّلفيهاكلعضومن
أعضائه – إذا شاء ذلك -بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة).
الفقرةالثالثةتنصعلى(لمجلساألمنأنيعقداجتماعاتفيغيرمقرالهيئةإذارأىأنذلك
أدىإلىتسهيلأعماله) .
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 .4المادة 24منميثاقاالممالمتحدةتنصعلى(لمجلساألمنأنينشئمنالفروعالثانويةما
يرىلهضرورةألداءوظائفه) .
 .61المادة36منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(لكلعضومناعضاء"األممالمتحدة"منغير
أعضاءمجلساألمنأنيشتركبدونتصويتفيمناقشةأيهمسألةتُعرضعلىمجلساألمن
إذارأىالمجلسأنمصالحهذاالعضوتتأثربهابوجهخاص) .
 .66المادة  32من ميثاق األمم المتحدة تنص على( كل عضو من أعضاء "األمم المتحدة" ليس
بعضوفيمجلساألمن،وأيةدولةليستعضوافي"األممالمتحدة"إذاكانأيهماطرفافينزاع
معروضعلىمجلساألمنلبحثهيدعىإلىاالشتراكفيالمناقشاتالمتعلقةبهذاالنزاعدون
أنيكونلهحقفيالتصويت،ويضعمجلساألمنالشروطالتييراهاعادلةالشتراكالدولية
التيليستمنأعضاء"األممالمتحدة") .
 .62الفقرةاالولىمنالمادة33منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(يجبعلىأطرافأينزاعمن
احلهبادئذيالبدءبطريق

هأنيعرضحفظالسلمواألمنالدوليللخطرأنيلتمسو
شأناستم ارر
َّ
المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،أو أن يلجأوا إلى الوكاالت
التنظيماتاإلقليميةأوغيرهامنالوسائلالسلميةالتييقععليهااختيارها) .
 .63المادة 39منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(لمجلساألمنأنيفحصأينزاعأوأيموقف
قديؤدي غلىاحتكاكدوليأوقديثيرنزاعالكييقررماإذاكاناستمرارهذاالنزاعأوالموقف
منشأنهأنيعرضللخطرحفظالسلمواألمنالدولي) .
 .69الفقرةاألولىفيالمادة31منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(لكلعضومن"األممالمتحدة"
ينبه مجلس األمن أو الجمعية العامة إلى نزاع أو موقف من النوع المشار إليه من المادة
أن ّ
في"األممالمتحدة"أنتنبه
الرابعةوالثالثين).الفقرةالثانيةتنصعلى(لكلدولةليستعضوا
ّ
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مجلساألمنأوالجمعيةالعامةإلىأينزاعتكونطرفافيهإذاكانتتقبلمقدمافيخصوص
هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق) .الفقرة الثالثة تنص على
يقةالتيتعالجبهاالجمعيةالعامةالمسائلالتيتنبه
(تجرىأحكامالمادتين 66و 62علىالطر
ّ
إليهاوفقالهذهالمادة) .
 .61الفقرةاالولىمنالمادة 31منميثاقاألممالمتحدةتنصعلي(لمجلساألمنفيأيةمرحلة
منمراحلنزاعمنالنوعالمشارإليهفيالمادة33أوموقفشبيهبهأنيوصيبمايراهمالئما
مناإلجراءاتوطُُرقالتسوية).الفقرةالثانيةتنصعلى(علىمجلساألمنأنيراعيمااتخذه
المتنازعونمن إجراءات سابقة لحلالنزاع القائمبينهم).الفقرة الثالثةتنصعلى(على مجلس
األمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على
أطراف النزاع –بصفة عامة -أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا ألحكام النظام
األساسيلهذهالمحكمة) .
 .61الفقرةالثانيةمنالمادة 38فيالميثاقتنصعلى(إذاأخفقتالد ولالتييقومبينهانزاعمن
فيحلهبالوسائلالمبينةفيتلكالمادةوجبعليهاأنتعرضه
النوعالمشارإليهفيالمادة 33
ّ
علىمجلساألمن) .
 .68المادة  34من ميثاق األمم المتحدة تنص على (يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع تهديد
للسلمأوإخاللبهأوكانماوقععمال منأعمالالعدوان،ويقدمفيذلكتوصياتهأويقررما
يجباتخاذهمنالتدابيرطبقاألحكامالمادتين96،92لحفظالسلمواألمنالدوليأوإعادتهإلى
نصابه) .
 .67المادة91منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(منعالتفاقمالموقف،لمجلساألمن،قبلأنيقدم
توصياتهأويتخذالتدابيرالمنصوصعليهافيالمادة،34أنيدعوالمتنازعينلألخذبمايراه
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ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقته ،وال تخل هذه  التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين
ومطالبهمأوبمركزهم،وعلىمجلساألمنأنيحسبلعدمأخذالمتنازعينبهذهالتدابيرالمؤقتة
حسابه) .
 .64المادة  96من ميثاق األمم المتحدة تنص على (لمجلس األمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من
التدابيرالتيالتتطلباستخدامالقواتالمسلحةلتنفيذق ارراته،ولهأنيطلبإلىأعضاء"األمم
المتحدة"تطبيقهذهالتدابير.ويجوزأنيكونمنبينهاوقفالصالتاالقتصاديةوالمواصالت
الحديديةوالبحريةوالجويةوالبريديةوالبرقيةوالالسلكيةوغيرهامنوسائلالمواصالتوقفا جزئيا
أوكليا،وقطعالعالقاتالدبلوماسية) .
 .21المادة  92من ميثاق األمم المتحدة تنص على (إذارأى مجلس األمن أن التدابير المنصوص
ِ
التفيبالغرضأوثبتأنهالمتف به،جازلهأنيتخذبطريقالقوات
عليهافيالمادة 96
الجويةوالبحريةوالبريةمناألعمالمايلزملحفظالسلمواألمنالدوليأوإلعادتهإلىنصابه.
ويجوزأنتتناولهذهاألعمالالمظاهراتوالحصروالعملياتاألخرىبطريقالقواتالجويةأو
البحريةأوالبريةالتابعةألعضاء"االممالمتحدة") .
 .26الفقرةاالولى فيالمادة  93من ميثاق األمم المتحدةتنص على(يتعهد جميع أعضاء"األمم
المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم واألمن الدولي ،أن يضعوا تحت تصرف مجلس
األمن بناء على طلبه التفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات
والتسهيالت الض رورية لحفظ السلم واألأمن الدولي ومن ذلك حق المرور) .الفقرة الثانية تنص
َّ
على(يجبأنيحددذلكاالتفاقأوتلكاالتفاقاتعددهذهالقواتوأنواعهاومدياستعدادها
وأماكنها عموما ونوع التسهيالت والمساعدات التي َّ
تقدم) .الفقرة الثالثة تنص على (تُجرى
عمايمكنبناء علىطلبمجلساالمن،وتُبرم
المفاوضةفياالتفاقأواالتفاقاتالمذكورةبأسر
ّ
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بين مجلس األمن وبين أعضاء "االمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "االمم
المتحدة"،وتصدقعليهاالدولالموقّعةوفقمقتضياتأوضاعهاالدستورية) .
ّ
 .22المادة99منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(إذقررمجلساالمناستخدامالقوة،فإنهقبلأن
وفاء بااللتزامات المنصوص عليها في
يطلب من عضو غير ممثّل فيه تقديم القوات المسلحة ّ
المادة، 93ينبغيلهأنيدعوهذهالعضوإلىأنيشتركإذاشاءفيالق ارراتالتييصدرهافيما
يختصباستخداموحداتمنقواتهذاالعضوالمسلحة) .
 .23المادة 91منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(رغبةفيتمكيناالممالمتحدةمناتخاذالتدابير
الحربية العاجلة يكون لدى األعضاء وحدات جوية اهلية يمكن استخدامها فو ار ألعمال القمع
ويحدد مجلس األمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط ألعمال
الدولية المشتركة.
ّ
والخططألعمالهاالمشتركة،وذلكبمساعدةلجنةأركانالحربوفيالحدودالواردةفياالتفاقأو
االتفاقاتالخاصةالمشارإليهافيالمادة .)39
 .29المادة 91منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(الخططالالزمةالستخدامالقوةالمسلحةيضعها
مجلساألمنبمساعدةلجنةأركانالحرب) .
َّ
منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(تشكللجنةمنأركانالحرب
 .21الفقرةاالولىفيالمادة 98
تكونمهمتهاأنتُسديالمشورةوالمعونةإلىمجلساألمنوتعاونهفيجميعالمسائلالمتصلة
بها يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم واألمن الدولي ،والستخدام القوات الموضوعة تحت
َّ
ةالثانيةتنصعلى(تشكل
تصرفهوقيادتها،ولتنظيمالتسليحونزعالسالحبالقدرالمستطاع).الفقر
لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمين في مجلس األمن أو من يقوم
مقامهم،وعلىاللحنةأنتدعوأيعضوفي"األممالمتحدة"مناألعضاءغيرالممثَّلينفيها
اففيعملهاإذااقتضىحسنقياماللجنةبمسؤولياتهاأنيساهمهذاالعضو
بصفةدائمةلإلشر
ُ
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فيعملها).الفقرةالثالثةتنصعلى(لجنةأركانالحربمسؤولةتحتإشرافمجلساألمنعن
أما المسائل المرتبطة
التوجيه االستراتيجي ألية قوات مسحله موضوعة تحت تصرف المجلسَّ .
بقيادة هذهالقوات فستبحثفيما بعد).الفقرة الرابعة تنص على(للجنة أركانالحربأن تنشئ
لجاناإقليميةإذخولهاذلكمجلساألمنوبعدالتشاورمعالوكاالتاإلقليميةصاحبةالشأن) .
ًّ
 .21المادة 11منميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(إذااتخذمجلساألمنضدأيةدولةتدابيرمنع
أوقمعفإنلكلدولةأخرى–سواءأكانتمنأعضاء"االممالمتحدة"أملمتكن-تواجهمشاكل
اقتصاديةخاصةتنشأعنتنفيذهذهالتدابير،الحقفيأنتتذاكرمعمجلساألمنبصددحل
هذهالمشاكل) .
 .28المادة 47منالميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(يتولىاألمينالعامأعمالهابصفتههذهفيكل
اجتماعاتالجمعيةالعامة،ومجلساألمن،والمجلساالقتصاديواالجتماعي،ومجلسالوصاية،
ويقوم بالوظائف األخرى التي تكلها إليه هذه الفروع .ويعد األمين العام تقري ار سنويا للجمعية
العامةبأعمالالهيئة) .
 .27المادة 44منالميثاقاألممالمتحدةتنصعلى(لألمينالعامأنينبَّهمجلساألمنإلىأية
مسألةيرىأنهاتهددحفظالسلمواألمنالدولي) .
 .24المادة 617منميثاقاالممالمتحدةتنصعلى(التعديالتالتيتدخلعلىهذاالميثاقتسرى
علىجميعأعضاء"األممالمتحدة"إذاصدرتبموافقةثلثيأعضاءالجمعيةالعامةوص َّدقعليها
ثلثا أعضاء "األمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس األمن الدائمين ،وفقا لألوضاع
الدستوريةفيكلدولة).


