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   سبتمبر11األمم المتحدة بعد 

  ∗∗∗∗هل ما تزال قادرة على التكيف مع تحوالت النظام الدولي؟

  

  :مقدمة
 نقطة 2001 سبتمرب لعام 11شكلت أحداث 

فقد أثرت هذه األحداث . حتول يف مسرية النظام الدويل
بشكل ملموس على هيكل موازين القوة، مبا تتيحه هذه 

هامش للحركة واملناورة املوازين من مكانة نسبية أو من 
بني الفاعلني األساسيني يف النظام الدويل، وأيضاً على 
منظومة القيم وقواعد السلوك السائدة يف التفاعالت اجلارية 

وكان من الطبيعي،  يف سياق هذا . بني هؤالء الفاعلني
 التحول، أن يتغري الدور التقليدي الذي تلعبه، أو باألحرى

. به، األمم املتحدة يف هذا النظام كان يفترض أن تلعالذي
 الدويل  النظاموقد ذهب البعض إىل حد التأكيد على أن

 سبتمرب بات على وشك 11 حىت الذي كان سائداً
االيار، إن مل يكن قد اار بالفعل، بل وأن فكرة إقامة 
العالقات الدولية على قواعد مؤسسية حيكمها القانون باتت 

يف الوقت " مجاعة الدول"بدو إذ ت. يف ذاا موضع شك
اليت كانت " حالة الطبيعة"الراهن وكأا تعود أدراجها  إىل 

عليها قبل حماوالت بناء األطر املؤسسية الرامية لتنظيم 
، وهي حماوالت "حالة اتمع"العالقات فيما بينها ونقلها إىل 

  .كانت قد تواصلت على مدى قرن بأكمله
الذي تواجهه األمم ومع تسليمنا خبطورة الوضع 

 11املتحدة، بل والتنظيم العاملي ككل، بعد أحداث 
سبتمرب، إال أننا نعتقد أن هذه األحداث مل تكن منشئة 
للتحوالت اليت طرأت على النظام الدويل بقدر ما كانت 
كاشفة خللل كامن يف بنية النظام نفسه، وهو خلل راحت 

. دد باياره إىل درجة باتت أحداث سبتمرب تزيده عمقاً
ومن املتوقع أن يظل التنظيم الدويل املتصدع على قيد احلياة 
إىل أن تنضج العوامل الالزمة إلقامة نظام عاملي جديد حيل 

  .  حمله

وحتاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على حقيقة 
التحول الذي طرأ على طبيعة ومضمون الدور الذي تلعبه 

، بيف أعقاب، أو بسباألمم املتحدة يف النظام الدويل 
 سبتمرب، والبحث فيما إذا كانت األمم املتحدة 11أحداث 

ما تزال قادرة على التكيف مع حتوالت النظام الدويل بعد 
 دورها قد انتهى كلية أو بسبيله إىل  أن سبتمرب أم11

ويف تقديرنا أنه يصعب اإلملام بكل أبعاد وحقائق . االنتهاء
 لقِ التساؤل املطروح ما مل نعن هذا التحول أو اإلجابة بدقة

 على السياق التارخيي لعالقة فريدة ربطت بني الضوء أوالً
الواليات املتحدة، اليت تنفرد اآلن بقيادة النظام الدويل، 
وبني األمم املتحدة اليت شكلت اإلطار املؤسسي هلذا النظام 

  . منذ احلرب العاملية الثانية
ني الواليات  السياق التارخيي للعالقة ب- 1

  :املتحدة واألمم املتحدة
الواليات املتحدة األمريكية ليست دولة عادية يف   

جمتمع الدول، شأا يف ذلك شأن بقية الدول األخرى، وإمنا 
هي دولة فريدة يف التاريخ اإلنساين كله، ومن مث  فمن 
الطبيعي أن يكون هلا دور يعكس هذا التفرد أو التميز يف 

عالقات الدولية وبالتايل يف تاريخ وتطور تاريخ وتطور ال
  . التنظيم الدويل

ويف تقديرنا أنه ما كان ميكن للتنظيم العاملي أن 
ينشأ ويتطور على النحو الذي مت به من دون الواليات 

ليس معىن ذلك أن مسامهة الواليات املتحدة يف . املتحدة
ية،  وبالضرورة مسامهة إجيابتنظيم جمتمع الدول كانت دائماً

لكن ثقل الواليات املتحدة يف النظام الدويل، وخاصة منذ 
مطلع القرن العشرين، جعلها تبدو على الدوام كأمنا هي 
املشكلة واحلل يف الوقت نفسه، وسواء كانت حاضرة 

فغياا عن .  يف التنظيم الدويل أو غائبة عنهومشاركة رمسياً
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 زاًعضوية عصبة األمم جعل التنظيم الدويل يبدو عاج
، ومشاركتها النشطة يف األمم املتحدة سامهت يف ومشلوالً

حتويل التنظيم الدويل إىل أداة تستخدمه إلحكام هيمنتها 
  .على النظام الدويل

وكانت هذه الدولة، احلديثة النشأة والتكوين، قد 
 يف السياسة اخلارجية جينبها االنغماس اختارت لنفسها جاً

يف مقابل أن متتنع هذه األخرية يف شئون القارة األوربية، 
). 1823: مبدأ مونرو(عن التدخل يف شئون األمريكتني 

 يف احملافظة على هذا النهج  الواليات املتحدةجنحت
االنعزايل حىت اندالع احلرب العاملية األوىل، حني وجدت 
نفسها، وألسباب عديدة، مضطرة للدخول يف هذه احلرب 

ليون مقاتل، وراح  م70و  دولة33اليت شارك فيها 
 مليون جريح، وجنم عنها 20 ماليني قتيل و10ضحيتها

غري أن اندالع  . دوالرات مليار208خسائر مادية بلغت 
 لتشكيل عدد هذه احلرب الطاحنة واملدمرة كان حافزاً

ضخم من اهليئات واملنظمات واللجان غري احلكومية اليت 
لكفيلة مبنع أخذت على عاتقها التفكري يف دراسة الوسائل ا

وكان من بني أهم هذه اهليئات هيئة غري . احلرب مستقبالً
 The League to" عصبة دعم السالم"حكومية تسمى 

Enforce Peace  وكان الرئيس 1915 تأسست عام 
 األمريكي األسبق وليام تافت أحد زعمائها البارزين، كما

 الرئيس األمريكي ويدرو ويلسون نفسه أحد كان
  . ملبادئها وأهدافهااملتحمسني 

 أن يشكل الرئيس يف هذا السياق مل يكن غريباً
األمريكي ويلسون، والذي شارك بنفسه يف مؤمتر الصلح 
الذي عقد يف فرساي يف اية احلرب، قوة الدفع الرئيسية يف 

املؤمتر لفكرة إقامة تنظيم سياسي عاملي يستهدف اجتاه تبين 
لمية واحليلولة دون حل املشكالت الدولية بالطريق الس

نشوب حرب عاملية جديدة، من خالل نظام مؤسسي 
 أن كما مل يكن غريباً. لألمن اجلماعي والضمانات املتبادلة

يقع اختيار املؤمتر على الرئيس األمريكي ويلسون بالذات 

ليتوىل بنفسه رئاسة اللجنة اخلاصة اليت شكلها لصياغة 
  ". صبة األممع"املشروع النهائي للمنظمة املقترحة 

 أو غري أن الرأي العام األمريكي مل يكن ناضجاً
ل خطوة بدت وكأا تشكل قطيعة مع  بعد لتقبمستعداً

وألن الكوجنرس األمريكي كان أحد . تقاليد انعزالية راسخة
املعاقل الرئيسية هلذه التقاليد االنعزالية فقد رفض التصديق 

تصبح الواليات على معاهدة الصلح، وهو ما حال دون أن 
 يف أول منظمة سياسية دولية كان الرئيس املتحدة عضواً

األمريكي نفسه هو أكرب الداعني هلا واملشاركني يف وضع 
وهكذا عادت الواليات املتحدة لتمارس  !. دستورها

 إىل أن تصبح املنظمة  أدىسياستها االنعزالية التقليدية، مما
بية ما لبثت أن أفضت إىل  لصراعات أورالدولية الوليدة باً

حرب عاملية ثانية وجدت الواليات املتحدة نفسها مضطرة 
  . مرة أخرى للمشاركة فيها

والواقع أنه عندما راح الرئيس األمريكي روزفلت 
 وقبل أن تقدم اليابان على -يهيئ الرأي العام الداخلي

 -1940ضرب ميناء بريل هاربر يف ديسمرب من عام 
كان يدرك متام اإلدراك أن  كة يف احلرب،لالستعداد للمشار

عليه يئته يف الوقت نفسه للقبول مبشاركة الواليات 
الدويل يف مرحلة  املتحدة يف الترتيبات الالزمة إلدارة النظام

 أن تشهد سنوات لذلك مل يكن غريباً .ما بعد احلرب
، سواء من جانب املنظمات األمريكية  هائالًاحلرب نشاطاً
مية أو من جانب اإلدارة األمريكية أو حىت من غري احلكو

جانب الكوجنرس األمريكي مبجلسيه، لبحث ودراسة 
أنسب السبل إلقامة تنظيم عاملي جديد حيل حمل عصبة 
األمم، يتالىف ما وقعت فيه هذه األخرية من أخطاء ويكون 
مقبوال يف الوقت نفسه من جانب احلزبني الرئيسيني يف 

حىت ال يتكرر ما حدث يف أعقاب الواليات املتحدة، 
وقد أسفر هذا النشاط عن بلورة . احلرب العاملية األوىل

األفكار الرئيسية اليت صيغت يف شكل مشروع للميثاق مت 
 التفاوض حوله مع كل من االحتاد السوفيييت وبريطانيا أوالً
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قبل أن يطرح للنقاش يف املؤمتر التأسيسي للمنظمة الدولية 
  . اجلديدة

 يف ر اإلشارة إىل أن العامل كله كان حريصاًجتد
الوقت نفسه على ضمان مشاركة الواليات املتحدة يف هذه 

 ما يف وسعه من وسائل اإلغراء املنظمة، وقدم كلٌ
التأسيسي يف  والتشجيع، ومنها املوافقة على انعقاد مؤمترها

 مدينة سان فرانسيسكو وأن تصبح مدينة نيويورك مقراً
ولذلك مل يكن . من أجل حتقيق هذا اهلدف هلا، دائماً
 أن يوافق جملس الشيوخ األمريكي على ميثاق األمم غريباً

، ) ضد صوتني صوتا98ً(املتحدة بأغلبية ساحقة هذه املرة 
وأن تصبح الواليات املتحدة هي أول دولة تودع وثائق 

  . تصديقها لدى املنظمة الدولية اجلديدة
ليت حظي ا الوجود ورغم األمهية االستثنائية ا

األمريكي ألول مرة داخل التنظيم الدويل العاملي، إال أن 
الواليات املتحدة مل تكن يف اية املطاف سوى واحدة من 
ثالث دول كربى متحالفة ومنتصرة يف احلرب العاملية الثانية 
قام على أكتافها نظام األمن اجلماعي الذي شكل العمود 

هذه اموعة، واليت ضمت االحتاد و. الفقري لألمم املتحدة
هي اليت  السوفيييت وبريطانيا إىل جانب الواليات املتحدة،

قررت، وألسباب تتعلق باملواءمة السياسية، ضم فرنسا 
والصني إىل مشاوراا عندما كانت احلرب تشرف على 

  . ايتها
وقد ظهر يف مؤمتر سان فرانسيسكو الذي  اجتمع 

لنهائية مليثاق األمم املتحدة وجود لالتفاق على الصيغة ا
  :ثالث جمموعات من الدول متباينة املصاحل

 جمموعة الدول الكربى يف مواجهة الدول -األوىل
وهي جمموعة تقتصر على الدول . الصغرية واملتوسطة

اخلمس اليت حددها مشروع امليثاق باالسم وميزها عن باقي 
 األمن وحق الدول األعضاء مبنحها مقاعد دائمة يف جملس

، وهو ما أثار حفيظة باقي )الفيتو(االعتراض على قراراته 
بالطبع،  وتقع الواليات املتحدة ضمن هذه اموعة. الدول

وبلغ من حرصها على احملافظة على املزايا املمنوحة للدول 
 دفع بالسناتور كوناللي، دائمة العضوية يف جملس األمن حداً

 إحدى جلسات املؤمتر وهو إىل متزيق نسخة من امليثاق يف
   ".من دون الفيتو لن يكون هناك ميثاق أصالً": يعلق صائحاً
 جمموعة الدول االستعمارية يف مواجهة -الثانية

وبينما سعت هذه . الدول اجلديدة والدول غري االستعمارية
األخرية لتوسيع سلطة األمم املتحدة إلحكام نظام الوصاية 

الدول اليت ال تتمتع باحلكم ومتابعة تطور األوضاع يف 
وقد اختذت . الذايت، حاولت األوىل عرقلة هذا االجتاه

 بشكل عام لالستعمار  مناهضاًالواليات املتحدة موقفاً
 من موقف االحتاد التقليدي، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً

  .السوفيييت األكثر راديكالية
 جمموعة الدول الفقرية يف مواجهة الدول -الثالثة

وبينما سعت األوىل لتوسيع نطاق السلطات . نيةالغ
املمنوحة لألمم املتحدة يف ااالت االقتصادية واالجتماعية 
حاولت الدول األخرى تركيز اجلهود األممية على ااالت 

وقد أسفر اجلدل .  بصيانة السلم واألمن الدولينيةاملتعلق
الذي ثار حول هذه القضية عن رفع مستوى الس 

تصادي واالجتماعي إىل مصاف الفروع الرئيسية، االق
ومل تكن الواليات املتحدة . ولكن دون سلطات حقيقية

  . متانع يف دعم هذا االجتاه
ورغم توجس الواليات املتحدة من املشاركة، 
وألول مرة يف تارخيها، يف منظمة دولية مسئولة عن حفظ 

حت هلا السلم واألمن يف العامل، إال أن تلك املشاركة أتا
منرب دائم : فرصة فريدة لتحقيق عدة مزايا استراتيجية كربى

مقيم على أرضها تستطيع أن تتعرف من خالله على جممل 
ودقائق الشئون الدولية، وشبكة اتصاالت وقنوات 
دبلوماسية مفتوحة، بأقل التكلفة، مع األغلبية الساحقة من 

ديثة احل ،دول العامل، يف وقت كانت فيه هذه الدولة الكربى
 نفسها وتتطلع ئالعهد والقليلة اخلربة بالشئون الدولية ي

على صعيد آخر مل يكن . لتويل مسئوليات عاملية كربى
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بوسع املنظمة الدولية الوليدة أن تقيد إرادة الواليات املتحدة 
أو تعرقل خططها يف شيء وذلك لعوامل تعود إىل طبيعة 

ة، وما متلكه الواليات وبنية األمم املتحدة نفسها، من ناحي
وبرامج  املتحدة من أدوات للضغط والتأثري على سياسات

فمجلس األمن، وهو الفرع . هذه املنظمة، من ناحية أخرى
م، ال الوحيد الذي ميلك صالحية وسلطة إصدار القرار امللزِ

 ضد رغبتها ألن بوسعها استخدام يستطيع أن يتخذ قراراً
واجلمعية العامة .  هذا القرارحق الفيتو للحيلولة دون صدور

كانت، عند نشأة األمم املتحدة، تتشكل من دول حليفة 
يف معظمها، مما مكنها من التمتع بأغلبية مرحية مضمونة 

يضاف إىل ذلك أن الواليات . يف داخلها) أتوماتيكية(
املتحدة، وبسبب ثقلها االقتصادي الضخم، كانت تسهم 

مم املتحدة بنسبة وحدها يف امليزانية العادية لأل
يف البداية قبل أن يتم حتديد حد أقصى % 40جتاوزت

، وهو ما مكن %)25(لنسبة مسامهة أي دولة منفردة 
ثري فريد مل يكن بوسع أتالواليات املتحدة من ممارسة نفوذ و

  .أي دولة أخرى أن متارسه داخل األمم املتحدة
وهكذا راحت الواليات املتحدة متارس دورها 

يف السياسة العاملية كقوة عظمى يف مرحلة ما بعد اجلديد 
احلرب العاملية الثانية وهي مطمئنة إىل أن األمم املتحدة ال 

وظل احلال .  لسياستها اخلارجيةميكن إال أن تكون سنداً
على هذا املنوال لسنوات طويلة حىت بعد انقسام حلفاء 
ع احلرب العاملية الثانية إىل معسكرين متصارعني واندال

غري أن موقف الواليات املتحدة من . احلرب الباردة بينهما
منظومة األمم املتحدة ككل، وليس من منظمة األمم 
املتحدة وحدها، طرأ عليه، وألسباب عديدة سنفصلها فيما 

 من منتصف الستينات ليتحول إىل بعد، تغري تدرجيي اعتباراً
د وقد جتس.  من منتصف السبعيناتصدام مفتوح اعتباراً

انسحاب : هذا الصدام يف عدد من القرارات كان أبرزها
الواليات املتحدة من منظمة العمل الدولية لفترة حمدودة قبل 
العودة إليها، مث انسحاا من منظمة اليونسكو، وهو 

، وممارسة االنسحاب الذي استمر ألكثر من عشرين عاماً

متناع الضغوط املالية على منظمة األمم املتحدة نفسها باال
عن تسديد نسب كبرية من احلصص املالية املقررة عليها يف 

وراحت الواليات املتحدة تشدد ضغوطها على . مواعيدها
األمم املتحدة لتصل ذروا مع صعود اليمني األمريكي 
املتطرف، والذي متكن بقيادة رجيان من الوصول إىل 

  . 1980السلطة يف الواليات املتحدة عام 
بدأت رياح التغيري ب على االحتاد وهكذا فعندما 

السوفيييت، بوصول جورباتشوف إىل السلطة يف منتصف 
الثمانينات، كان إدراك الواليات املتحدة لألمم املتحدة قد 
طرأ عليه تغري ومل تعد ترى فيها سوى جهاز بريوقراطي 

ومع ذلك فحني آلت قيادة . احنرف عن املسار املرسوم له
يات املتحدة منفردة، يف أعقاب سقوط النظام الدويل للوال

املعسكر االشتراكي وايار االحتاد السوفيييت، مل حترك 
 إلجراء اإلصالحات الشاملة الواليات املتحدة ساكناً

ويف املقدمة منها إصالح بنية وهياكل صنع القرار  املطلوبة،
يف جملس األمن، وفضلت اإلبقاء على األمم املتحدة مشلولة 

يف حالة ال تصلح إال الستخدامها كحامل أختام اإلرادة و
يضفي الشرعية على قرارات يتم إعدادها خارجها وتعكس 
  .موازين القوة اجلديدة يف النظام الدويل، كما سنشري الحقاً

  
 األمم املتحدة وحماوالت التكيف مع - 2

  :حتوالت النظام الدويل
جود بو" األمم املتحدة"اتسم النظام الدويل الذي أفرز 

 اموعة ؛جمموعتني من الدول أحدمها منتصر واآلخر مهزوم
، وفرضت على "األمم املتحدة"املنتصرة أصبحت هي نفسها 

اموعة املهزومة أن تبقى خارج املنظمة الدولية الوليدة 
 من اموعتني، املنتصرة ومل يكن أياً. حىت إشعار آخر
  واألهداف، يشكل كتلة متجانسة املصاحلواملهزومة معاً

فاموعة املنتصرة كانت تنقسم، . عند نشأة األمم املتحدة
أحدمها يتكون من الدول ؛ كما سبقت اإلشارة، إىل حمورين

: الكربى اليت حتملت العبء األكرب يف حتقيق النصر وهي
، واململكة )السابق(الواليات املتحدة، واالحتاد السوفييت 
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تراف له بوضع خاص يف املتحدة، وفرنسا، والصني، مت االع
املنظمة الدولية الوليدة من خالل العضوية الدائمة يف جملس 

، واآلخر يتكون من بقية "الفيتو"األمن وحق االعتراض أو 
الدول، املتوسطة والصغرية، واليت فرض عليها أن تسلم يف 
املؤمتر التأسيسي لألمم املتحدة باملزايا املمنوحة للدول 

وضاع مل تكن مرحبة ا أو مرتاحة الكربى، وأن تقبل بأ
أما اموعة األخرى اليت كانت تقف خارج أسوار . هلا

املنظمة الدولية الوليدة عند نشأا فإا كانت تنقسم 
اليت جرى " املهزومة"الدول : بدورها إىل نوعني من الدول

 أو فرضت عليها شروط ،)أملانيا(احتالهلا وتقسيمها 
، والبلدان اليت )اليابان( تأهيلها وإصالحات قاسية إلعادة

وخاصة يف آسيا ،كانت ما تزال خاضعة لالستعمار الغريب
  .وإفريقيا وأمريكا الالتينية

غري أن النظام الدويل الذي أفرز األمم املتحدة 
فقد تصدع حتالف . سرعان ما طرأ عليه حتول جذري
وانقسم إىل معسكرين  الدول الكربى املنتصرة يف احلرب،

ولوجيني متصارعني يسعى كل منهما للهيمنة على أيدي
وأثار هذا االنقسام  سلسلة من التفاعالت وردود . العامل

األفعال غريت من قواعد اللعبة اليت كان قد مت االتفاق 
ففي ظل النظام الدويل ثنائي القطبية تغري . عليها يف امليثاق

ل   بالضرورة على دوومل يعد العدو قاصراً" العدو"مفهوم 
 احملور ومن كان يقف معها يف خندق واحد أثناء احلرب،
كما تغريت النظرة إىل االستعمار التقليدي، وأصبحت 
 املستعمرات نفسها وحركات التحرر الوطين فيها حمالً

وكان هلذا . للصراع على النفوذ بني القطبني املتنافسني
ة التحول يف بنية النظام الدويل انعكاساته اهلائلة على مسري

بل إنه . ، كما سنرى فيما بعد وإجياباًاألمم املتحدة سلباً
أن تنشأ " األمم املتحدة"نه ما كان ميكن ملنظمة إميكن القول 

، لو أن هذا ، أو لقامت على قواعد وأسس خمتلفة متاماًأصالً
التحول يف النظام الدويل مت قبل انعقاد مؤمترها التأسيسي يف 

ل فقد ساعد هذا التحول وعلى أي حا. سان فرانسيسكو

على فتح طريق العاملية أمام األمم املتحدة بعد أن كانت 
أقرب إىل كوا منظمة للدول املتحالفة واملنتصرة يف احلرب 

  . العاملية الثانية
وإذا كانت األمم املتحدة قد متكنت من البقاء طوال 

 رغم حدة الصراع احملتدم بني القطبني أكثر من مخسني عاماً
 إىل مني من أجل اهليمنة على العامل، فذلك يعود أساساًيظالع

طوال هذه املدة  " باردة"أن احلرب اليت اندلعت بينهما ظلت 
 ومع ذلك ،بعد أن حكمتها موازين الرعب النووي وقوانينه

فقد تعني على األمم املتحدة أن تكيف نفسها باستمرار مع 
لقوة فيه نظام دويل  تتسم تفاعالته وأوضاع وموازين ا

  . بديناميكية غري مسبوقة يف التاريخ
 األمن اجلماعي يف ظل النظام الدويل ثنائي -أوالً

  :القطبية
  دقيقاًكان ميثاق األمم املتحدة قد وضع نظاماً

 لألمن الدويل يقوم على فكرة أن أمن اجلزء، أي ومتكامالً
 بأمن الكل،  عضوياًأمن أي دولة منفردة،  يرتبط ارتباطاً

مث   يف األمم املتحدة، ومنأمن اتمع الدويل كله ممثالًأي 
 ألي عدوان أو يتعني على هذه األخرية أن تتصدى مجاعياً

 وتضمن هذا النظام  ،ه أي دولة  عضوـديد  قد تتعرض ل
 جمموعة مبادئ وقواعد -1: عناصر وآليات حمددة أمهها

كبريها سلوك عامة وموحدة يتعني أن تلتزم ا كافة الدول، 
 جهاز ميلك صالحية -2. وصغريها، يف العالقات الدولية

مراقبة سلوك الدول كما ميلك سلطة فرض اجلزاءات، مبا 
فيها القيام بعمل عسكري، يف مواجهة اخلارجني على 

 جمموعة -3        ).جملس األمن(قواعد الشرعية الدولية 
ل األجهزة واآلليات املكملة هدفها إما مساعدة الدو من

يئة الوسائل  أو على تسوية خالفاا بالطرق السلمية
الكفيلة بتمكني جملس األمن من القيام بوظائفه، مبا يف ذلك 

  .اجلانب العسكري منها
غري أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التطبيق 
توقف على حتقق شرط جوهري وهو توافق آراء وإمجاع  
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كانت قد متكنت وألن هذه الدول . الدول دائمة العضوية
من حتقيق التحالف بينها أثناء احلرب العاملية الثانية فقد بين 
صرح نظام األمن اجلماعي كله على افتراض أن التحالف 

ومع ذلك فقد . الذي حتقق أثناء احلرب سيستمر بعدها
ثبت من تطور األحداث فيما بعد أن هذا االفتراض مل يكن 

 احلرب إىل ، إذ انشق التحالف املنتصر يفصحيحاً
وكان من الطبيعي أن يكون . معسكرين متصارعني بعدها

هلذا االنشقاق آثار وانعكاسات خطرية على نظام األمن 
فمن ناحية مل تستكمل آليات هذا النظام نفسه، . اجلماعي

 47املنصوص عليها يف املادة (ألن جلنة أركان احلرب 
 تتمكن مل) كجهاز معاون لس األمن يف األمور العسكرية

واخلاصة بتشكيل جيش  (43من االتفاق على وضع املادة 
موضع ) دويل ميكن لس األمن أن يستخدمه عند الضرورة

التنفيذ، مما أدى إىل جتميد جلنة األركان وحرمان جملس 
األمن نفسه من األداة العسكرية اليت متكنه من قمع العدوان 

ة بني ومن ناحية أخرى أدت احلرب البارد. أو ردعه
املعسكرين املتصارعني إىل إسراف الدول دائمة العضوية يف 

يف غري األغراض اليت شرعت ) الفيتو(استخدام حق النقض 
له، مما أدى إىل عرقلة عمل جملس األمن إىل درجة الشلل 

و تشري األرقام إىل أن حق النقض استخدم أكثر من . أحياناً
-1946( مرة خالل مرحلة احلرب الباردة 200
، وإىل أن االحتاد السوفييت كان أكثر الدول )1985

 هلذا احلق، حىت منتصف الدائمة العضوية استخداماً
ات، قبل أن تنعكس اآلية وتصبح الواليات املتحدة يالستين

 هلذا احلق، تليها اململكة املتحدة مث هي األكثر استخداماً
  .فرنسا

 كان معىن هذا أن نظام األمن اجلماعي، وفقاً  
تصور املنصوص عليه امليثاق، أجهض يف الواقع قبل أن لل

ولذلك بدأت الدول الكربى، .  مكتمل التكوينيولد طفالً
وخاصة دول املعسكر الغريب، تبحث عن ترتيبات مجاعية 
أخرى حلماية أمنها خارج إطار نظام األمن اجلماعي 

  ولد حلف ، السياقهذا ويف. املنصوص عليه يف امليثاق

. 1955 مث حلف وارسو عام 1949نطي عام مشال األطل
وبصرف النظر عما قيل وقتها عن شرعية قيام هذه 

 من ميثاق األمم 51 إىل نص املادة األحالف استناداً
املتحدة اليت جتيز حق الدفاع اجلماعي عن النفس، إال أن 

فبظهور .  على األمم املتحدة خطرياً سلبياًقيامها أثر تأثرياً
نظام  شتعال احلرب الباردة بينهما حلهذين احللفني وا

" نظام األمن اجلماعي"حمل " نظام مناطق النفوذ" جديد هو
فنظام األمن . املنصوص عليه يف امليثاق ويتناقض معه كلياً

اجلماعي يتعامل مع الكون كله كوحدة واحدة ويرتب 
مسئولية مجاعية على الكل ملواجهة أي عدوان يقع على 

 إىل تقسيم العامل مناطق النفوذ يؤدي عمالًاجلزء، بينما نظام 
ووضع كل قسم حتت احلماية املنفردة لقوة عظمى واحليلولة 
دون أن يكون ألي طرف آخر، مبا يف ذلك األمم املتحدة 
نفسها، أي دور للمحافظة على السلم واألمن الدوليني 

ولذلك مل . داخل هذا احليز احملجوز، وهو ما حدث بالفعل
 املتحدة طوال فترة احلرب الباردة من القيام تتمكن األمم

بأي دور داخل منطقة النفوذ املباشر لكل من االحتاد 
ومل يكن باستطاعة  قرار . السوفييت أو الواليات املتحدة

 3، والذي اختذته اجلمعية العامة يف "االحتاد من أجل السالم"
 بعد إصابة جملس األمن بالشلل أثناء األزمة 1950نوفمرب 
فهذا القرار يتيح . من إجياد نظام بديل أكثر فعالية الكورية،

للجمعية العامة صالحية التعامل مع األزمات الدولية يف 
حالة إصابة جملس األمن بالشلل نتيجة الستخدام الفيتو، 
. لكنه ال ميلك أن يزودها بسلطات ال تتمتع ا حبكم امليثاق

 األمن، ال متلك واملعروف أن اجلمعية العامة، بعكس جملس
  .سلطة إصدار القرار امللزم يف مواجهة الدول األعضاء
االحتاد "وعلى أي حال فقد اختربت فاعلية لنظام 

أثناء األزمة  :، األوىل1956مرتني عام " من أجل السلم
اليت تفجرت بسبب تدخل االحتاد السوفييت لقمع ثورة ار 

 اليت تفجرت أثناء أزمة السويس: بقوة السالح، والثانية
واتضح بالدليل القاطع . بسبب العدوان الثالثي على مصر

منذ ذلك الوقت أن قرار االحتاد من أجل السالم قد يفيد 
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يف إجياد خمرج لدور تقوم به األمم املتحدة يف األزمات اليت 
تقع خارج نطاق النفوذ املباشر ألي من القوتني العظميني 

، لكنه ) أزمة السويسوهو ما حدث يف (ومبوافقتهما معاً
 بالنسبة لألزمات اليت تقع داخل مناطق عدمي الفائدة متاماً

النفوذ هذه أو بالنسبة لألزمات اليت تكون إحدى القوتني 
  . فيها مباشراًالعظميني طرفاً

ن دور وفاعلية األمم إيف هذا السياق ميكن القول 
رب املتحدة يف تسوية األزمات الدولية العنيفة يف مرحلة احل

الباردة اختلف باختالف طبيعة هذه األزمات، واليت ميكن 
  : أمناط منهاةالتمييز بني ثالث

األزمات اليت اندلعت داخل منطقة النفوذ املباشر  .1
إلحدى القوتني العظميني، وهو منط مل تستطع األمم 
املتحدة، سواء من خالل جملس األمن أو من خالل 

. عل يف معاجلتهاجلمعية العامة، أن تلعب أي دور فا
فقد حتولت األزمات اليت تقع داخل هذه املناطق إىل 
ميدان حمجوز  للمعاجلة داخل أطر مؤسسية أخرى 

حلف وارسو بالنسبة (يمن عليها القوتني العظميني 
لالحتاد السوفيييت، وحلف األطلنطي ومنظمة الدول 

  ). األمريكية بالنسبة للواليات املتحدة
ت فيها إحدى القوتني العظميني األزمات اليت اخنرط .2

فيتنام أو أفغانستان على سبيل (كطرف مباشر 
، وهو منط من األزمات عجزت األمم املتحدة، )املثال
، بينما اقتصر )أزمة فيتنام(، عن جمرد مناقشته أحياناً

دورها، يف أحيان أخرى، على جمرد توفري غطاء 
  ). أزمة أفغانستان(النسحاب القوة املهزومة 

 زمات اليت دار رحاها خارج مناطق النفوذ املباشراأل .3
.  فيها مباشراًأو مل تكن إحدى القوتني العظميني طرفاً

وكان هذا هو النمط الوحيد من األزمات الذي مسح 
فيه النظام الدويل ثنائي القطبية لألمم املتحدة بأن 

جهود ( اختلفت أشكاله من أزمة ألخرى تلعب دوراً
 ومساع محيدة، جلان حبث وساطة، جلان توفيق

، كما )إخل..وتقصي حقائق، قوات طوارئ دولية
حالة إىل أخرى وتوقفت  اختلفت فاعليته  أيضاً من

حجم املصاحل الدولية : على عوامل عديدة من بينها
املهددة، طريقة إدارة األزمة من جانب أطرافها ودرجة 

  .إخل..ارتباطهم بالقوتني العظميني
 يف معاجلة م املتحدة عموماًورغم ضعف دور األم

األزمات الدولية خالل مرحلة احلرب الباردة، إال أن 
التوازن الدويل النسيب الذي ساد خالل تلك الفترة حال 
دون أن تصبح األمم املتحدة أداة يف يد أي من املعسكرين 

 ومع ذلك يتعني علينا أن نتذكر أن موازين ،املتصارعني
لدويل كانت متيل يف الواقع لصاحل القوة الفعلية يف النظام ا
وهو ما ألقى بظالله السلبية على  الواليات املتحدة وحلفائها

األمم املتحدة بدليل أن إسرائيل متكنت يف مرحلة احلرب 
 على الدول عدوانا1967ًالباردة من أن تشن يف عام 
 شاسعة من هذه الدول، يالعربية ااورة، وأن حتتل أراض

األراضي كورقة مساومة تفرض من خالهلا وأن حتتفظ ذه 
جملس  ومل يتمكن. شروطها للتسوية على الدول العربية

األمن من جمرد اإلشارة  يف قراره بوقف إطالق النار إىل 
انسحاب القوات املتحاربة إىل اخلطوط اليت كانت عندها 
قبل بدء العمليات العسكرية كما اعتاد أن يفعل يف مثل 

 على عجز األمم  مبكراًن ذلك مؤشراًوكا. هذه األزمات
املتحدة عن تقدمي احلماية الضرورية ملن حيتاجها من الدول 
  .الصديقة لالحتاد السوفيييت من خارج دول الكتلة الشرقية

ومع وصول اجلناح اليميين يف احلزب اجلمهوري 
بقيادة رجيان إىل السلطة يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

ط األمريكي على األمم املتحدة ووكاالا  زاد الضغ1980
وكانت االنتقادات األمريكية هلذه املنظمات قد . املتخصصة

 بعد ات، وخصوصاًيبدأت تزداد حدة مع منتصف السبعين
 والذي يعترب 3389صدور قرار اجلمعية العامة رقم 

 من ألوان العنصرية، وارتفاع صوت العامل الصهيونية لوناً
لب يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية الثالث، الذي طا
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بنظام إعالمي "ويف اليونسكو " بنظام اقتصادي عاملي جديد"

غري أن هذه االنتقادات ما لبثت أن تصاعدت  ."عاملي جديد
إىل أن وصلت إىل حد إعالن احلرب على األمم املتحدة 
 ووكاالا املتخصصة اليت اعتربا الواليات املتحدة بوقاً

ووصل األمر إىل حد انسحاب الواليات . لدعاية السوفيتيةل
املتحدة من اليونسكو وامتناعها عن تسديد جانب كبري من 

وكان اهلدف من تلك . األمم املتحدة التزاماا املالية إىل
الضغوط حتجيم هذه املنظمات وضمان عدم جتاوزها 

وتسبب . للخطوط احلمراء اليت ترمسها اإلدارة األمريكية
املوقف األمريكي يف أكرب أزمة مالية يف تاريخ األمم املتحدة 
  .اليت أصبحت تكاد تكون عاجزة عن دفع رواتب موظفيها

يف أتون هذا املناخ الدويل امللتهب وصل 
جورباتشوف إىل السلطة  وبدأ إصالحاته السياسية 
واالقتصادية اليت انتهت بايار املعسكر االشتراكي مث 

وقد ساعدت هذه . السوفييت نفسهبتفتت االحتاد 
اإلصالحات يف البداية على إحداث تقارب أمريكي سوفييت 

فقد شهدت الفترة . غري مسبوق استفادت منه األمم املتحدة
 للتوصل إىل تسويات  ملحوظاً نشاطا1986-1990ً

األزمة األفغانية، واحلرب : لعدد كبري من األزمات مثل
لكمبودية، وأزمات اجلنوب العراقية اإليرانية، واألزمة ا

غري أنه تبني فيما بعد أن هذه التسويات متت . إخل..اإلفريقي
نتيجة لتغيري االحتاد السوفيييت موقفه التقليدي منها، بسبب 

وهذا هو ما . ضعفه الشديد وأزمته اخلانقة، وليس العكس
  .كشفت عنه األزمة الكويتية

  : أزمة اخلليج والفرصة الضائعة-ثانياً
ا اندلعت األزمة الكويتية بسبب الغزو العراقي عندم

 كان حائط برلني قد سقط 1990 أغسطس عام 2يف 
والحت فرصة نادرة ليس . وانتهت احلرب الباردة بالفعل

فقط إلحياء نظام األمن اجلماعي كما ورد يف امليثاق ولكن 
الستكمال مقوماته ورمبا لتطويره أيضاً، بعد أن طالب 

" نظام عاملي جديد"ماء العامل، بإقامة بوش، وغريه من زع
تلعب فيه األمم املتحدة الدور الرئيسي يف احملافظة على 

بأن  فقد أوحي هذا الشعار  اجلديد. السلم واألمن يف العامل
 لتشغيل نظام األمن اجلماعي، بنصه الطريق أصبح مفتوحاً

وروحه، ألن احلرب الباردة، واليت اعتربت مسئولة عن 
ويف هذا السياق بدأ . انت يف طريقها إىل االنتهاءتعطيله، ك

جملس األمن يتصرف جتاه األزمة الكويتية بطريقة خمتلفة 
فقد اجتمع أكثر من مرة على مستوى .  وغري معهودةمتاماً

وزراء اخلارجية، وأشار يف قراراته مجيعها، صراحة وألول 
م  للفصل السابع، وبدأ يطبق نظا أنه يتصرف وفقاً إىلمرة،

العقوبات املنصوص عليه يف امليثاق حبذافريه وبطريقة بالغة 
  . القسوة والصرامة

غري أن مسار األحداث كشف فيما بعد، ولألسف 
الشديد، حقيقة أن هذا الشعار مل يقصد به سوى احملافظة 
على متاسك حتالف دويل تشكل يف مواجهة، وبسبب 

مل يكن أخطاء، العراق، وأن إحياء نظام األمن اجلماعي 
ن أولذلك ما  . على أجندة  اإلدارة األمريكية أصالًمطروحاً

، والذي يفوض 678حصلت الواليات املتحدة على القرار 
التحالف الدويل الذي تقوده باستخدام القوة ضد العراق، 

.  وطليقة احلركةحىت أحست بأا أصبحت حرة متاماً
فترة ولذلك أصيب جملس األمن بالسكتة القلبية خالل ال

تاريخ صدور قرار (1990 نوفمرب 29املمتدة من 
، اعترب بعض 1991وحىت اية احلرب يف مارس ) التفويض

فلم يكن بوسع . الباحثني أنه تعرض خالهلا لعملية اختطاف
الس أن جيتمع وأن يتداول بشكل طبيعي حول تطورات 
األوضاع واالقتراحات املقدمة للتسوية، ومل تكن له أي 

. إشراف أو حىت علم بسري العمليات العسكرية أوسيطرة 
 أن يصرح السكرتري العام لألمم ولذلك مل يكن غريباً

بأن هذه احلرب ليست ) برييز دي كويالر(املتحدة وقتها 
ومل يكن أمام جملس األمن من خيار . حرب األمم املتحدة

 الذي أملته 687آخر سوى وضع خامته على القرار 
ة وأدى إىل وضع العراق حتت الوصاية اخلارجية األمريكي

فالواقع أن . الدولية أو باألحرى حتت الوصاية األمريكية
الواليات املتحدة أدارت أزمة الكويت بالطريقة اليت حتقق 
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 ضمان تواجد أمريكي -األول. هلا هدفني رئيسيني
 التعجيل -والثاين. عسكري كبري ودائم يف منطقة اخلليج

فيييت عن طريق إثبات عجزه وتدهور بايار االحتاد السو
وقد متكنت بالفعل من حتقيق . مكانته يف النظام الدويل
غري أن تأثري هذه السياسة على . هذين اهلدفني بالكامل
النظام "فقد أدى رفع شعار .  للغايةاألمم املتحدة كان سلبياً

والدور اهلائل الذي لعبه جملس األمن إبان " العاملي اجلديد
األوىل لألزمة إىل رفع درجة التوقعات املطلوبة من املرحلة 

األمم بطريقة مل تكن الواليات املتحدة على استعداد 
ولذلك ما لبثت الفجوة بني السياسة الفعلية . ملسايرا

للواليات املتحدة وبني ما يتوقعه الرأي العام من األمم 
  .املتحدة أن اتسعت إىل أن باتت على طريف نقيض

 يف سياق تطورات هذه الفجوة أوالًوقد برزت   
األزمة العراقية يف مرحلة ما بعد حترير الكويت، وقبل 

فقد فرضت مناطق حمظورة على .  سبتمرب11أحداث 
الطريان العراقي بقرارات من خارج إطار الشرعية الدولية، 
ودون استشارة جملس األمن، واستخدمت القوة العسكرية 

خالفات حول عمل جلنة مرات متكررة ضد العراق بسبب 
التفتيش الدولية وبدون تصريح من جملس األمن، وثبت أن 

 من أعضاء جلنة التفتيش كانوا يعملون جواسيس عدداً
لصاحل الواليات املتحدة وإسرائيل ويتلقون تعليمام من 
مصادر غري السكرتري العام باملخالفة الصرحية ألحكام 

م ذلك كله يف  وقد ساه،القوانني واألعراف الدولية
  .إضعاف هيبة ومصداقية األمم املتحدة

 األمم املتحدة بني شعار النظام العاملي -ثالثاً
  :اجلديد وواقع الفوضى الدولية

مل تظهر الواليات " حرب حترير الكويت"مبجرد انتهاء 
املتحدة أي محاس إلصالح هياكل ومؤسسات األمم 

ه اهلياكل، املتحدة املوروثة عن احلرب الباردة وظلت هذ
وخاصة ما يتصل منها بنظام األمن اجلماعي، كما كان 
عليه احلال دون أي تغيري ودون أي حماولة جادة إلحياء ما 

التابعة لس األمن " جلنة أركان احلرب"فما تزال . جتمد منها
 اخلاصة بإنشاء جيش 43 على ورق، ومل تدخل املادة حرباً

قد حدث تغري جوهري ومع ذلك ف. إخل..دويل حيز التنفيذ
يف أسلوب إدارة األمم املتحدة لألزمات الدولية نتيجة للتغري 
الذي حدث يف موازين القوة يف النظام الدويل بعد ايار 

  . االحتاد السوفيييت
ومن حتليلنا للطريقة اليت أدارت ا األمم املتحدة 
ييز األزمات الدولية بعد ايار نظام القطبية الثنائية أمكن التم

  :  أمناطةبني ثالث
منط األزمات اليت مل ترغب الواليات املتحدة أن  .1

تتدخل فيها األمم املتحدة على أي حنو، وأهم 
-القضية الفلسطينية والصراع العريب: مناذجه

 وراء استبعاد يويعود السبب الرئيس. اإلسرائيلي
األمم املتحدة إىل رغبة الواليات املتحدة باالنفراد 

هذه املنطقة من العامل، وإفساح اال بالنفوذ يف 
فاوضات مباشرة، تعكس ثقل مل لتسوية، من خالل

اخللل القائم يف موازين القوى لصاحل إسرائيل، 
بصرف النظر عن مدى اتساق هذه التسوية مع 

  . ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل
منط األزمات الذي يقف على الطرف النقيض من  .2

 السابق والذي يقحم فيه جملس األمن هذا النمط
 دون أي مربر أو سند من القانون أو قحاماًإ

 هلذا  صارخاًوتعترب أزمة لوكريب منوذجاً. األخالق
فقد كان يتعني معاجلة هذه األزمة، وبسبب . النمط

طابعها القانوين البحت، يف حمكمة العدل الدولية 
 لكن الواليات املتحدة، .وليس يف جملس األمن

وألسباب سياسية حبتة، أقحمت جملس األمن  فيها 
 على -حتت تأثري ضغوطها املباشرة-  وأقدم؛قحاماًإ

فرض عقوبات على ليبيا باملخالفة ألحكام امليثاق 
وبذلك أصبح جملس األمن هو . والقانون الدويل
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املسرح واألداة لتصفية حسابات قدمية من خملفات 
 . احلرب الباردة

 تقع على مسافات خمتلفة من ذلك منط األزمات اليت .3
اخلط الواصل بني  النمطني السابقني، وهو النمط 

 على أسلوب األمم املتحدة يف الذي أصبح غالباً
إدارا لألزمات الدولية بعد اية احلرب الباردة 

 هلذا النمط ووفقاً. 2001وحىت أحداث سبتمرب 
  خيتلف، من حيث الكثافةلعبت األمم املتحدة دوراً

والفاعلية، باختالف طبيعة األزمة ودرجة مساسها 
مبصاحل الدول الغربية، وخاصة الواليات املتحدة، 

مكانات املادية ومدى استعداد هذه الدول لوضع اإل
  .والبشرية الالزمة حتت تصرف األمم املتحدة

وقد لوحظ أن درجة اخنراط األمم املتحدة يف 
نمط قد زاد زيادة األزمات اليت ميكن تصنيفها ضمن هذا ال

 وغري مسبوقة خالل السنوات اخلمس اليت كبرية جداً
. أعقبت احلرب الباردة مث عادت للتراجع بسرعة بعد ذلك
فخالل هذه الفترة القصرية وحدها قامت األمم املتحدة 
بعدد من العمليات يكاد يوازي ما سبق هلا أن قامت به من 

قات عمليات وبعد أن كانت نف. عمليات يف تارخيها كله
 مليون دوالر قبل اية  800حفظ السالم ال تتجاوز مبلغ 

احلرب الباردة فإا وصلت إىل أربعة باليني دوالر يف عام 
لكن الفشل الذي واجه هذه العمليات وخاصة . 1993

يف الصومال ويف يوغوسالفيا أدى إىل تقلص نشاط األمم 
وتراجعت . ال، يف هذا ا ونوعاًاملتحدة مرة أخرى، حجماً
 مث 1996 بليون دوالر عام 1ر3نفقات حفظ السالم إىل 

، أي إىل 1998 مليون دوالر عام 900إىل حوايل 
  . قبل اية احلرب الباردةاملستوى الذي كانت عليه تقريباً

وعلى الرغم من وجود أسباب كثرية تفسر فشل 
العديد من عمليات حفظ السالم اليت قامت ا األمم 

،  يف السنوات األخرية، مث تراجع هذه العمليات كلياًاملتحدة
إال أن مسئولية الواليات املتحدة عن هذا الوضع تعترب هي 

  :األهم واألخطر وذلك لألسباب التالية

الرفض التام  لألفكار الرامية إىل تشكيل قوات دولية  .1
دائمة تكون حتت تصرف جملس األمن، سواء يف إطار 

اق أو يف إطار املقترحات اليت  من امليث43نص املادة 
خطة "تقدم ا السكرتري العام لألمم املتحدة وضمنها 

  . اليت أعدها بناء على طلب من جملس األمن" السالم
اإلصرار على عدم وضع أي قوات أمريكية مشاركة يف  .2

عمليات حفظ السالم حتت قيادة األمم املتحدة، وعلى 
 مريكية مستقلة أوأن تتم هذه املشاركة إما حتت قيادة أ

يف إطار عملية منفصلة متهد لعملية األمم املتحدة، مما 
  . عقد من عمليات اإلعداد والتنسيق

عدم االستعداد لتحمل أي خسائر بشرية يف امليدان  .3
وهو ما حدث يف (واملسارعة بالفرار عند أول احتكاك 

اء مهمة األمم املتحدة إ وتسبب يف الصومال مثالً
  ). هناك

وقد . الوفاء بالتزاماا املالية جتاه األمم املتحدةعدم  .4
بلغت مجلة املتأخرات املالية للواليات املتحدة جتاه األمم 

 بليون دوالر أي 1ر7املتحدة عند اية احلرب الباردة 
من هذه . أكثر من ثلثي إمجايل مديونية الدول األعضاء

ادية  مليون دوالر  ختص امليزانية الع700املبالغ حوايل 
.  ختص ميزانية قوات حفظ السالمروحوايل بليون دوال

ويعترب إصرار الواليات املتحدة على عدم الوفاء  
بااللتزامات هو املسئول الرئيسي عن إحجام األمم 
املتحدة عن القيام بعمليات جديدة أو التأخر يف 

 يف االستجابة للمواقف الطارئة مما تسبب أحياناً
 الواضح على ذلك ما حدث يف واملثال. كوارث رهيبة

رواندا حيث مل تتمكن األمم املتحدة من أداء دورها 
وعمليات  على الوجه األكمل، وهو ما تسبب يف مذابح

  .إبادة مجاعية راح ضحيتها ما يقرب من مليون شخص
يف هذا السياق يتضح أن األمم املتحدة تعرضت   

 يف  ألزمة ثقة وفقدت مصداقيتها حىت عندما كانتأوالً
 اليت أعقبت انتهاء احلرب ةذروة نشاطها إبان الفترة القصري

الباردة مباشرة، وذلك بسبب االنتقائية واعتماد معايري 
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وكان حتدي . مزدوجة يف تعاملها مع األزمات الدولية
منظمة الوحدة اإلفريقية لس األمن، بسبب موقفه من 

تدرجيي أزمة لوكريب، أحد النماذج البارزة على التآكل ال
وبعد فقدان الثقة واملصداقية عادت . هليبة األمم املتحدة

لتهدد األمم املتحدة خبطر العجز  األزمة املالية من جديد
والشلل الكامل وبدأت حتجم عن القيام بأي عمليات نوعية 
حلفظ السالم حتت دعوى خفض النفقات الذي ما برحت 

يقتصر على  ملغري أن األمر .  الواليات املتحدة تصر عليه
حماولة ميش دور األمم املتحدة من خالل الضغط املادي 

فقد وصلت االستهانة باألمم . واحلرمان من املوارد املالية
 جعل حلف مشال األطلسي يقرر استخدام املتحدة حداً

القوة العسكرية ضد يوغوسالفيا دون أن يكلف نفسه عناء 
لس السعي للحصول على إذن أو تصريح بذلك من جم

وكان ذلك هو البداية العملية  النكشاف موقع . األمن
ومكانة األمم املتحدة احلقيقية يف عصر اهليمنة األمريكية 

  .املنفردة
أزمة :  األمم املتحدة يف مفترق طرق جديد-رابعاً

  :كوسوفا منوذجاً
ن تدخل حلف مشال األطلسي إميكن القول 

، رغم نبل  يف أزمة كوسوفا مل يشكل يف تقديرناعسكرياً
دوافعه، جمرد سابقة ال مثيل هلا منذ نشأة األمم املتحدة، 

فعلى . ولكنه يعترب أيضاً نقطة حتول يف مسار األمم املتحدة
الرغم من انتهاج الواليات املتحدة، منذ ايار االحتاد 

لسياسة منظمة دف إىل ميش وإضعاف دور  السوفيييت،
وجود غطاء من الشرعية األمم املتحدة، إال أن احلرص على 

 وعلى سبيل املثال فقد.  يف مجيع األحوالالدولية ظل قائماً
ظلت الواليات املتحدة تدعي أن العمليات العسكرية اليت 
تقوم ا منفردة أو بالتعاون مع دول أخرى ضد العراق هي 

، ألا تأيت يف إطار تفويض سابق عمليات مشروعة قانوناً
ساري املفعول، من وجهة نظرها، من جملس األمن ما زال 

وأن اهلدف النهائي هلذه العمليات هو تطبيق قرارات صادرة 

تم حىت مبجرد  لكن الواليات املتحدة مل. عن جملس األمن
استيفاء النواحي الشكلية الالزمة إلضفاء املشروعية على 

وكان بوسع الواليات املتحدة أن . سياستها يف البلقان
 لقرار عية العامة يف دورة طارئة تطبيقاًتطلب انعقاد اجلم

للحصول على غطاء شرعي للتدخل " االحتاد من أجل السالم"
العسكري يف أزمة كوسوفا إذا ما اصطدمت بالفيتو 

وقد رأى البعض يف هذا املنحى . السوفيييت يف جملس األمن
اجلديد إشارة أمريكية مبكرة على إصرار الواليات املتحدة  

ياسة حرة طليقة من كل قيد حىت ولو مت على ممارسة س
  .ذلك عرب جثة األمم املتحدة

إن املقارنة بني السياق الدويل واإلقليمي الستخدام 
القوة املسلحة يف أزميت اخلليج والبلقان من شأا أن تربز 
الفروق اهلائلة بني احلالتني على كافة األصعدة القانونية 

وان واضح وصريح ففي اخلليج كان هناك عد. والسياسية
متثل يف اجتياح عسكري من جانب دولة عضو يف األمم 
 .املتحدة لدولة أخرى عضو يف نفس املنظمة الدولية
والتحالف الدويل الذي تشكل لتحرير الكويت كان ميكن 
تربيره بسهولة يف إطار الترتيبات اجلماعية املشروعة للدفاع 

على استعداد  عن أن اتمع الدويل كان عن النفس، فضالً
قليمية ااورة يف لقبول منطق الواليات املتحدة والدول اإل

حقها للدفاع عن مصاحلها احليوية اليت هددها الغزو العراقي 
ورغم  ذلك فقد حرص التحالف الدويل على . للكويت

احلصول على تفويض صريح ومسبق باستخدام القوة حلمل 
يح أن صح. العراق على تطبيق قرارات جملس األمن

الواليات املتحدة أساءت استخدام التفويض الصادر هلا من 
جملس األمن فيما بعد، وفرضت بشكل غري شرعي مناطق 
حمظورة على الطريان العراقي، وتدخلت على حنو غري 
مشروع أيضاً يف عمل اللجنة الدولية للتفتيش على األسلحة 

ة، غري أن  مبصداقية األمم املتحدالعراقية، وهو ما أضر كثرياً
ذلك كله ال ينفي حقيقة وجود أساس قانوين وسياسي 

  .قوي الستخدام القوة العسكرية يف أزمة اخلليج
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فلم يكن . أما الوضع يف البلقان فكان جد خمتلف
هناك عدوان واضح وصريح من جانب دولة على دولة 
أخرى، رغم اإلقرار الكامل مجية السلوك الصريب ضد 

. وبضرورة تقدمي احلماية الدولية هلممسلمي إقليم كوسوفا 
 للتربير يف إطار والتدخل العسكري للناتو مل يكن قابالً

ترتيبات الدفاع اجلماعي، ألنه مل حيدث عدوان على أي 
دولة عضو يف احللف، ومل تقم أي دولة متضررة من 

من ناحية أخرى فإن . السلوك الصريب بطلب املساعدة منه
منظمة إقليمية دف إىل تأديب الناتو مل يتصرف بوصفه 

  يف احللف،أحد أعضائها، ألن يوغوسالفيا ليست عضواً
ومل يصرح جملس األمن ألي منظمة إقليمية باختاذ إجراءات 

لذلك كله بدت عملية الناتو . قسرية ضد يوغوسالفيا
العسكرية يف البلقان مدفوعة باعتبارات استراتيجية 

ة شرق أوروبا، كما الستئصال النفوذ الروسي من منطق
بدت حمنة املسلمني يف كوسوفا وكأا جمرد غطاء إلخفاء 

ومن هنا ، األهداف احلقيقية للتدخل األمريكي يف البلقان
فإن تعاطفنا مع قضية مسلمي كوسوفا ال جيب أن يصرف 

حبث انعكاسات هذا التدخل على التوازنات  انتباهنا عن
 ميكن أن تكون االستراتيجية يف العامل وهي انعكاسات

  .سلبية للغاية
 سبتمرب وحماوالت 11 األمم املتحدة بعد - 3

  :فرض اهليمنة
 11على الرغم من األمهية االستثنائية ألحداث 

سبتمرب يف مسار النظام الدويل، بسبب حتكمها يف معظم 
 التفاعالت الدولية اليت أعقبتها، إال أنه يصعب االدعاء بأن

رقة يف مسرية األمم املتحدة هذه األحداث شكلت نقطة فا
على حنو أدى إىل اختالف سلوكها بعد األحداث عما كان 

فمحاوالت ميش دور األمم املتحدة بدأ قبل هذه . قبلها
 األحداث واستمر بعدها، واعتماد املعايري املزدوجة أسلوباً
للتعامل مع القضايا املتشاة بدأ قبل هذه األحداث واستمر 

ن األمم املتحدة إمع ذلك يصعب القول و. وهكذا..بعدها
 وأنه طرأ على سلوك مل تتأثر ذه األحداث، خصوصاً

الواليات املتحدة، الفاعل الرئيسي يف النظام الدويل، حتول 
فقد تغريت رؤية .  سبتمرب وبسببها11هائل بعد أحداث 

الواليات املتحدة لنفسها وللعامل لدالالت تلك األحداث، 
تسعة أشهر فقط من تويل إدارة أمريكية واليت وقعت بعد 

جديدة تعرب عن اليمني األمريكي املتطرف، ووصل رئيسها 
إىل السلطة حبكم قضائي ألول مرة يف تاريخ الواليات 
املتحدة بعد أن عجز عن احلصول على أغلبية الناخبني ويف 

وكان من الطبيعي . ظل انتخابات مت التشكيك يف نزاهتها
استغالل  دارة اجلمهورية اليمينية املتطرفةأن حتاول هذه اإل

هذه األحداث وتوظيفها خلدمة برناجمها السياسي اخلاص 
، عندما أدركت أن هذه "احلرب على اإلرهاب"حتت شعار 

األحداث تتيح أمامها فرصة حقيقية إلزاحة عدد من القيود 
والعقبات اليت كانت حتد من حرية حركتها فيما مضى، 

ض احلق يف تربير حماوالت فرض موقفها ورمبا متنحها بع
 عن الشرعية الدولية واألخالقية، باعتباره األكثر تعبرياً

 بعد أن التف الشعب األمريكي حول رئيسه خصوصاً
. اجلديد يف حلظة وعي قومي بوجود خطر خارجي كبري
ويف سياق حرا املعلنة على اإلرهاب مل تعد اإلدارة 

ألمم املتحدة سوى جمرد أداة يف ا األمريكية اجلديدة ترى
.  خلدمة مواقفها ورؤاهاميكن، بل ويتعني، تسخريها كلياً

 من هذه الرؤية راحت الواليات املتحدة تلجأ وانطالقاً
لألمم املتحدة الدولية حني تريد وتعرض عنها حني تريد، 
وتوظف كل وسائل التهديد والترغيب اليت يف حوزا، 

 ما تريد أو لتحول دون أن وهي كثرية، لتحصل منها على
  . يصدر عنها ما ال تريد

والواقع أن هذا السلوك األمريكي الضاغط على 
، من حيث النوع أو األمم املتحدة مل خيتلف كثرياً

 سبتمرب عما كان عليه قبلها، وإن كان 11األهداف، بعد 
 من حيث درجة حدته وانتقائيته وطريقة قد اختلف كثرياً
وألن . ملستخدمة يف حتقيق أهدافه املختارةاختيار األساليب ا

قضايا كثرية م العاملني العريب واإلسالمي تصدرت جدول 
 سبتمرب فقد 11أعمال جملس األمن يف أعقاب أحداث 
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أصبحت من بني أكثر قضايا العامل عرضة للضغط واالبتزاز 
األمريكي ومت التعامل معها وفق معايري مزدوجة ال تتفق يف 

ولذلك . االت مع روح وصحيح القانون الدويلكثري من احل
 بدت احلرب األمريكية على اإلرهاب وكأا بالفعل حرباً

  .  على العاملني العريب واإلسالمي
 جلسة 221 عقد جملس األمن 2001ففي عام 

 ومت استخدام الفيتو مرتني، ومن  قرارا51ًاختذ خالهلا 
ايا اليت وكان نصيب القض. جانب الواليات املتحدة فقط

م العاملني العريب واإلسالمي من هذه احلصيلة حوايل 
من عدد القرارات % 60من عدد اجللسات و% 65
ويف عام . من عدد مرات استخدام الفيتو% 100و

 قرارا68ً جلسة اختذ خالهلا 272 عقد الس 2002
ومت استخدام الفيتو مرتني أيضاً، ومن جانب الواليات 

نصيب القضايا اليت م العاملني العريب وكان . املتحدة فقط
سالمي من هذه احلصيلة نسبة تقترب من النسبة اليت إلوا

وسنحاول فيما يلي إبراز . حصل عليها يف العام السابق
 11طبيعة التحول الذي طرأ على موقف األمم املتحدة بعد 

سبتمرب من عدد من القضايا الدولية اليت م العاملني العريب 
  .ميواإلسال

  ":اإلرهاب الدويل" األمم املتحدة وقضية -أوالً
مل تكن الضربات اليت وجهت إىل الواليات املتحدة 

 هي أول أو آخر األعمال اليت 2001 سبتمرب 11يف 
، واليت كانت قد وجدت "هاب الدويلراإل"أفرزا ظاهرة 

. طريقها إىل جدول أعمال النظام الدويل منذ فترة طويلة
مام اتمع الدويل ذه الظاهرة وطالب وقد تزايد اهت

 مبقاومتها والقضاء عليها بعد أن أصبحت تشكل ديداً
ويف هذا السياق دأبت . حقيقيا للسلم واألمن الدوليني

، على تبين 72 من عام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، اعتباراً
غري أن هذا القرار . قرار دوري يتعلق ذه القضية مشروع
يد احلرص على مراعاة اهلموم السياسية واألمنية كان شد

لدول العامل الثالث، وخاصة ما يتعلق منها باحترام سيادة 

الدول، وبضرورة التمييز بني اإلرهاب وبني املقاومة 
  . املشروعة اليت متارسها حركات التحرر الوطين

ونتيجة للتحوالت اليت طرأت على النظام الدويل مع 
 طرأ تغيري نسيب على نص هذا القرار ات،يبداية التسعين

الدوري الذي بدأ يركز على أوجه مكافحة اإلرهاب وعلى 
ضرورة القضاء على كل صوره وأشكاله، دون أن يعري 
نفس االهتمام السابق لألمور املتعلقة حبق تقرير املصري أو 
بسيادة الدول أو بضرورة التمييز بني أعمال اإلرهاب 

وعة، واليت كان يهتم ا العامل الثالث وأعمال املقاومة املشر
 مع هذا التوجه اجلديد أصدرت واتساقاً. بصفة خاصة

  خاصاً إعالنا1994ًاملتحدة، يف عام  اجلمعية العامة لألمم
بالتدابري اليت يتعني اختاذها للقضاء على اإلرهاب تضمن 

 واعترب أن قمعه أمر مطلوب وواجب ،إدانة قوية لإلرهاب
ى السلم واألمن الدوليني، وحث الدول للمحافظة عل

األعضاء على التعاون ملكافحة أعمال اإلرهاب وتقدمي 
حدد طائفة متنوعة من االلتزامات اليت ومرتكبيها للعدالة، 

مث عادت . يتعني على الدول الوفاء ا للقضاء على اإلرهاب
، جلنة خاصة إلعداد 1996اجلمعية العامة وشكلت، عام 

 ملنع متويل اإلرهاب مت االنتهاء منها واملوافقة اتفاقية دولية
، وبدأ فتح باب التوقيع 1999عليها واعتمادها بالفعل عام 

 31 يناير وحىت 10 من عليها مبقر األمم املتحدة اعتباراً
   2001ديسمرب عام 

ورغم كل هذا االهتمام، ظلت الواليات املتحدة، 
رهاب ات، تتعامل مع قضية اإليوحىت منتصف التسعين

بطريقة يغلب عليها الطابع الروتيين، حيث مل تكن متانع، 
على ما يبدو، شأا يف ذلك شأن العديد من دول أوربا 
الغربية، من استخدام بعض املنظمات املتطرفة اليت متارس 
اإلرهاب كوسيلة للضغط واالبتزاز السياسي يف مواجهة 

ىل أن وهكذا سار احلال على نفس املنوال إ. دول بعينها
وقع اهلجوم على سفاريت الواليات املتحدة يف ترتانيا ونريويب 

 قضية اإلرهاب إىل بؤرة االهتمام يف فخرجت 1998عام 
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 لسنة 1189القرار رقم  (جملس األمن الذي اختذ قراراً
بوجوب امتناع كافة الدول األعضاء عن تنظيم ) 1998

 أو أخرى أو التحريض عليها أي أعمال إرهابية يف دولة
املساعدة أو املشاركة فيها على أي صورة من الصور أو 
قبول أنشطة منظمة يف أراضيها دف ارتكاب تلك 

  . األعمال
غري أن نقطة التحول الرئيسية من قضية اإلرهاب 

فللمرة .  سبتمرب املذهلة11جاءت يف أعقاب هجمات 
األوىل يف تاريخ الواليات املتحدة يتمكن طرف خارجي 

رهاب إىل عمق األراضي األمريكية ذاا ويلحق من نقل اإل
مبواطين الواليات املتحدة وبرموز قوا األساسية خسائر 

ورغم تعاطف العامل كله مع . بشرية ومادية غري مسبوقة
الواليات املتحدة وإبداء استعداده الكامل للتعاون معها 
إللقاء القبض على املتورطني يف هذا احلادث وتقدميهم 

مة، إال أن الواليات املتحدة صممت على خوض للمحاك
. وفق مفهومها هي وبطريقتها اخلاصة" احلرب على اإلرهاب"

ولسوء احلظ فإن هذه األحداث املأساوية وقعت يف ظل 
إدارة أمريكية شديدة التطرف حاولت، كما سبقت 
اإلشارة، االستفادة من تلك األحداث وتوظيفها لصاحل 

أي اهتمام  ة اليت مل تكن تعريأجندا السياسية اخلاص
للقانون الدويل أو لألمم املتحدة وتعتمد القوة وحدها 

وهكذا راحت تلقي بكل ثقلها .  لتحقيق أهدافهاأسلوباً
داخل األمم املتحدة لكي حتصل منها على أقوى إدانة ممكنة 
لإلرهاب، وتفرض على اتمع الدويل أن يقدم هلا كل 

افحته، ولكن دون أن تقيد نفسها املمكنة ملك صور التعاون
رهاب أو حىت بوسائل بأي تعريف حمدد ومتفق عليه لإل

  .مكافحته
 سبتمرب 11فبعد ساعات من وقوع أحداث    

 أدان فيه بقوة اهلجمات اليت أصدر رئيس جملس األمن بياناً
تعرضت هلا الواليات املتحدة ووصفها بأا مأساة وحتد 

 دول العامل إىل العمل سوياًلإلنسانية كلها، ودعا كافة 
لتقدمي مرتكبيها للعدالة بأقصى سرعة ومضاعفة اجلهود ملنع 

ويف اليوم التايل مباشرة أصدر .  إخل..حدوث مثلها مستقبالً
 الذي اعترب مثل هذه 1368جملس األمن قراره رقم 
 للسلم واألمن الدوليني وأعلن عن العمليات اإلرهابية ديداً

 كافة اخلطوات الضرورية حملاربة كل استعداده الختاذ
مث ما لبث جملس األمن أن اختذ قرارين . أشكال اإلرهاب

و ) 2001 سبتمرب 28 (1373إضافيني ومها القرار 
ن يشكالن ي، واللذ)2001 نوفمرب 28 (1377القرار 

  .نقطة حتول يف موقف األمم املتحدة من موضوع اإلرهاب
وىل أنه صدر  أعلن منذ اللحظة األ1373فالقرار 

يف إطار الفصل السابع من امليثاق، وفرض على الدول 
األعضاء اختاذ جمموعة من اإلجراءات التنفيذية على كافة 
األصعدة املالية واألمنية واإلدارية وغريها ملكافحة اإلرهاب، 

 بتوفري األموال أو مجعها بأي وجرم قيام رعايا الدول عمداً
غري مباشرة كي تستخدم وسيلة أو بأي صورة مباشرة أو 

يف عمليات إرهابية، وحظر على الدول نفسها تقدمي أي 
شكل من أشكال الدعم الصريح أو املستتر إىل أي أشخاص 
أو هيئات أو منظمات ضالعة يف أي أعمال إرهابية، وألزمها 
يف الوقت نفسه بتقدمي ما حبوزا من معلومات مفيدة يف 

 القرار بتحديد هذه يكتف ومل. خلإ..مكافحة اإلرهاب
اإلجراءات ولكنه شكل أيضاً جلنة منبثقة عن جملس األمن 
تتألف من مجيع الدول األعضاء ملتابعة ومراقبة عملية التنفيذ 
وطالب مجيع الدول األعضاء باألمم املتحدة مبوافاا بتقرير 

 فقد 1377أما القرار . عن اخلطوات اليت اختذا لتنفيذه
املي ملكافحة اإلرهاب، وأعلن عن إدانته اعتمد اإلعالن الع

القاطعة جلميع أعمال اإلرهاب وأساليبه وممارساته باعتبارها 
 كانت بواعثها وأشكاهلا  إجرامية وال مربر هلا، أياًأعماالً

  .  كان مرتكبوهاومظاهرها، وأينما ارتكبت، وأياً
وهكذا شرعت الواليات املتحدة، مسلحة ذه   

يف إعالن احلرب بطريقتها اخلاصة على القرارات القوية، 
اإلرهاب، مؤكدة أن هذه احلرب ستكون طويلة وعلى 

ومل متض أسابيع حمدودة حىت كانت املرحلة األوىل . مراحل
  .منها قد بدأت باحلرب على أفغانستان
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  : األمم املتحدة واحلرب يف أفغانستان-ثانياً
ث  يف األحدا رئيسياًكانت الواليات املتحدة طرفاً

اليت هبت على أفغانستان منذ االحتالل السوفيييت هلا عام 
  يف حشد وتنظيم املقاومة حمورياً، ولعبت دورا1979ً

اإلسالمية ضد هذا االحتالل، وتعاونت مع كل األطراف 
لكن ما . بن الدن نفسهالتحقيق هذا الغرض، مبا يف ذلك 

 ن حتقق االنسحاب السوفيييت من أفغانستان وبدأ الصراعأ
على السلطة بني أجنحة الفصائل اليت شاركت يف احلرب 
ضد الوجود السوفيييت حىت نفضت الواليات املتحدة يدها 

وعندما طال صراع الفصائل يف . من الشأن األفغاين
ه ـأفغانستان وتبني أن استمرار هذا الصراع قد تكون ل

عواقب وخيمة على استقرار األوضاع يف املنطقة تعاونت 
املتحدة مع باكستان ملساعدة حركة طالبان على الواليات 

غري أن عالقة الواليات . السيطرة على األوضاع هناك
املتحدة باحلركة ما لبثت أن تدهورت ألسباب عديدة رمبا 
كان  أمهها محاية احلركة ألسامة بن الدن الذي أصبح 

 بعد توجيه املتحدة خصوصاً يشكل العدو األول للواليات
بتورطه وتنظيم القاعدة الذي يتزعمه بتدبري االامات له 

وحتولت . أعمال إرهابية ضد األهداف واملصاحل األمريكية
 ،العالقة بني الواليات املتحدة وحركة طالبان إىل عداء سافر
مث إىل مواجهة مفتوحة بعد حادث تدمري سفاريت الواليات 

،ووصل األمر إىل حد 1998املتحدة يف كينيا وترتانيا عام 
يام الواليات املتحدة بقصف أفغانستان بالصواريخ عقب ق

بن الدن وتدمري املعسكر الذي اهذا احلادث يف حماولة لقتل 
  . يستخدمه لتدريب كوادر تنظيم القاعدة

غري أن الواليات املتحدة كانت تبدو عازفة عن 
معاجلة مشكلتها مع حركة طالبان أو معاجلة األزمة األفغانية 

إذ يشري سجل القرارات . لس األمنككل من خالل جم
الصادرة عن جملس األمن إىل ندرة القرارات الصادرة عن 

ات وحىت توجيه االام إىل ياألزمة األفغانية خالل التسعين
بن الدن بتورطه يف حادث تدمري سفاريت الواليات املتحدة ا

فمنذ هذا احلادث وحىت أحداث . 98يف كينيا وترتانيا عام 
 ة مل يتخذ جملس األمن سوى ثالث2001سبتمرب عام 

 1267: القرارات(قرارات، أي بواقع قرار واحد كل عام 
 على 2001، 2000 و99 يف 1363 و 1333و 

 وقد استهدفت هذه القرارات يف جمملها حماصرة ،)التوايل
 وتقييد حريتها يف رعاية وإيواء التنظيمات ،حركة طالبان

بسبب مساحها باستخدام اإلرهابية، وتضمنت إدانة للحركة 
األراضي اليت تسيطر عليها إليواء وتدريب اإلرهابيني 

وقد أشارت بعض هذه . والتخطيط للعمليات اإلرهابية
القرارات إىل أسامة بن الدن باالسم وامته مع آخرين 
 ،مرتبطني به بإدارة شبكة معسكرات لتدريب اإلرهابيني

ليات اإلرهابية، واستخدام أفغانستان كقاعدة لرعاية العم
وطالبت احلركة بتسليمه واعتربت أن عدم القيام بذلك يعد 

 للسلم واألمن الدوليني، كما طالبتها يف الوقت نفسه ديداً
 الدوليني لإلرهابينيبالكف عن توفري املالذ اآلمن 

 فيها نومنظمام، وإغالق مجيع املعسكرات اليت يتلقو
وقد تضمنت . سيطراتدريبهم يف األراضي اليت تقع حتت 

بعض هذه القرارات عقوبات حمدودة على حركة طالبان 
جتميد األموال واألصول التابعة :  مثلوأسامة بن الدن معاً

هلما بشكل مباشر أو غري مباشر، وطالبت الدول األعضاء 
بإغالق مجيع املكاتب التابعة لطالبان ومكاتب اخلطوط 

ها، وختفيض بعثاا يف أراضي" أريانا"اجلوية األفغانية 
الدبلوماسية وسحب رعاياها العاملني لدى طالبان، 

 املوظفني واملستشارين الذين يقدمون خدمام وخصوصاً
ومشورم يف ااالت األمنية، وكذلك منع دخول مجيع 
القيادات األمنية والسياسية لطالبان إىل أراضيها أو املرور 

سانية أو دينية أو العابر ا ما مل يكن ذلك ألغراض إن
ومن أجل . ألغراض التسوية السياسية للصراع يف أفغانستان

مراقبة تنفيذ الدول هلذه االلتزامات شكل الس جلنة تابعة 
 له تتألف من مجيع أعضاء الس وكلفها بتقدمي تقارير

ه حول تنفيذ الدول اللتزاماا املنصوص عليها يف ـدورية ل
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كات احملتملة اليت يتم إبالغ اللجنة تلك القرارات، واالنتها
ا، وما تقترحه من توصيات لزيادة فاعلية التدابري املتخذة 

  .ضد حركة طالبان
غري أن درجة اهتمام جملس األمن باألزمة األفغانية 

فقد عقد . 2001شهدت نقلة نوعية بعد أحداث سبتمرب 
 2002الس منذ بداية هذه األحداث وحىت اية عام 

.  قرارات ختص أفغانستان9 جلسة اختذ خالهلا 22  حوايل
 مالحظة أن الواليات املتحدة مل ومع ذلك فمن املهم جداً
 لتطلب منه اختاذ إجراءات تلجأ لس األمن إطالقاً

عسكرية عقابية أو للحصول على تصريح باستخدام القوة 
فقد اعتربت أن العمل . العسكرية ضد حركة طالبان

صها وحدها ويدخل يف نطاق الدفاع العسكري أمر خي
الشرعي عن النفس، وبالتايل حيق هلا القيام به بصورة فردية 

وقد بدأت الواليات املتحدة عملياا العسكرية . أو مجاعية
 أكتوبر، أي  بعد أقل من شهر 7بالفعل يف أفغانستان يف 

من وقوع أحداث سبتمرب، دون أن يكون لس األمن أي 
االنشغال الرئيسي . لة العمل العسكريدور طوال مرح

  :لس األمن تركز على قضيتني رئيسيتني
ما بعد " تقدمي الغطاء السياسي الدويل لنظام -األوىل

 يف الواقع، من  والذي مت جتهيزه وإعداده أمريكياً"طالبان
. خالل مؤمتر بون، والذي عقد حتت مظلة األمم املتحدة

رب قرار جملس األمن رقم  ديسم6ويف هذا السياق صدر يف 
 باالتفاق الذي توصلت إليه ووقعت عليه  مرحبا1383ً

وأبدى .  ديسمرب5الفصائل األفغانية اتمعة يف بون يوم 
القرار ارتياح اتمع الدويل هلذا االتفاق واستعداده لتعزيز 
املصاحلة الوطنية واملعاونة على وضع اية الستخدام 

اب، ودعوة خمتلف الدول، أفغانستان كقاعدة لالره
وخاصة الدول املاحنة، للمساعدة على إعادة إعمار 

  .إخل..أفغانستان وإعادة بناء مؤسساا
 تشكيل قوة دولية للمحافظة على استقرار -الثانية

ويف هذا السياق أصدر . األوضاع األمنية يف أفغانستان
 الذي 1386 ديسمرب قراره رقم 20جملس األمن يف 

طاب وزير اخلارجية الربيطاين إىل السكرتري رحب فيه خب
العام لألمم املتحدة بشأن استعداد بريطانيا لتويل قيادة القوة 
الدولية العاملة يف أفغانستان، ودعا الدول األعضاء 
للمسامهة يف هذه القوة اليت كلفها بالعمل يف إطار من 
التنسيق والتشاور مع السلطة االنتقالية يف أفغانستان ومع 
املمثل اخلاص للسكرتري العام لألمم املتحدة، وتقدمي 
املساعدة الضرورية والالزمة للسلطة االنتقالية األفغانية يف 
جهودها الرامية لتأسيس وتدريب قوات أمنية أفغانية 

  .مسلحة جديدة
ن القرارات األخرى اليت صدرت إوميكن القول 

 عن قاً سبتمرب مل خترج مطل11حول األزمة األفغانية بعد 
هذا السياق ودارت مجيعها حول إدانة حركة طالبان، 
وتقدمي الدعم السياسي والعسكري للنظام البديل الذي 

بعبارة . إقامتهيف لعبت الواليات املتحدة الدور األساسي 
 ن جملس األمن مل يشغل نفسه كثرياًإأخرى ميكن القول 

باحلرب ضد أفغانستان ومل يعلق على مدى مشروعيتها، 
إن كانت قراراته وتصرفاته الالحقة تشري إىل أنه قد أقرها و

، ومل يوجه أي انتقادات إىل التجاوزات األمريكية ضمناً
اليت حدثت خالهلا، سواء فيما يتعلق بأنواع األسلحة 
املستخدمة أو ضحايا األعمال العسكرية من املدنيني، أو 
 كيفية معاملة املعتقلني الذين مت أسرهم خالل احلرب

ولذلك . إخل..وترحيلهم إىل القاعدة األمريكية يف جوانتامو
ن الدور الذي لعبه جملس إميكن القول دون أي مغاالة 

هو أقرب إىل دور احمللل للسياسة  األمن يف األزمة األفغانية
األمريكية منه إىل دور اجلهاز املسئول عن السلم واألمن يف 

  .ق األمم املتحدة ملا هو منصوص عليه يف ميثاالعامل وفقاً
وهناك شكوك كثرية يف الواقع حتوم حول شرعية 
احلرب اليت شنتها الواليات على أفغانستان، واليت يصعب 

كما أن .  عن النفستصنيفها ضمن احلروب املشروعة دفاعاً
سلوك الواليات املتحدة أثناء احلرب يؤكد على أن 

 فهي، .الواليات املتحدة مل تعر اتفاقات جنيف أي اهتمام
ة بتوفري أكرب قدر من احلماية جلنودها يمن ناحية، كانت معن
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حىت ولو أدى ذلك إىل وقوع خسائر كبرية من املدنيني 
األفغان، ومل تتردد، من ناحية ثانية، يف ارتكاب مذابح 
وجمازر ضد املتهمني بانتمائهم إىل طالبان أو إىل تنظيم 

ا رفضت، من القاعدة تدخل يف عداد جرائم احلرب كما أ
ناحية ثالثة، اعتبار األسرى واحملتجزين لديها أسرى حرب 
تنطبق عليهم اتفاقات جنيف والربوتوكوالت امللحقة ا، 
على الرغم من تأكيد الصليب األمحر بأم كذلك بالفعل، 

لكن جملس . وعاملتهم معاملة غري إنسانية ال تليق باآلدميني
  .  املوضوعاتاألمن مل جيرؤ حىت على مناقشة هذه

  : األمم املتحدة وتصعيد املواجهة مع العراق-ثالثاً
ظلت القضية العراقية مطروحة بقوة على جدول 
أعمال جملس األمن منذ ما قبل ايار االحتاد السوفييت 
وشكلت أحد املفاصل األساسية يف تاريخ األمم املتحدة 

ات، وعلى النحو الذي يوجملس األمن طوال مرحلة التسعين
 ورغم أن هذه القضية شهدت فصوالً. سبقت اإلشارة إليه

عديدة من التصعيد، الذي وصل إىل حد توجيه الواليات 
املتحدة للعراق ضربات عسكرية قاسية، ومن التهدئة، إال 

 أو شبه روتيين منذ  روتينياًأا كانت قد بدأت تأخذ طابعاً
يف ) ميونسكو(إاء عمل  جلنة املفتشني الدوليني األوىل 

صحيح أن جملس األمن كان قد شكل، قبل . 98اية عام 
وقوع أحداث سبتمرب، جلنة تفتيش دولية جديدة 

، إال أن العراق كان يشترط، لقبول عودا )أمنوفيك(
ملمارسة مهام عملها يف العراق، أن يكون هلا جدول زمين 
حمدد وواضح وأن تلتزم األمم املتحدة برفع احلظر املفروض 

 مبجرد انتهاء عملها وثبوت خلو 90العراق منذ عام على 
ه الواليات تالعراق من أسلحة الدمار الشامل، وهو ما رفض

ولذلك بقيت األزمة العراقية تراوح مكاا دون أن . املتحدة
العقوبات  القاسية : يطرأ أي تغري جوهري على معطياا

 املفروضة على العراق منذ أكثر من عشر سنوات ما تزال
مستمرة، وحيصل العراق على احتياجاته األساسية من 

املربم مع األمم " النفط مقابل الغذاء"اخلارج من خالل اتفاق 

 دون املتحدة وبإشرافها، وهو اتفاق ظل يتجدد دورياً
عوائق تذكر، والطريان األمريكي والربيطاين يغري من وقت 

لعراق آلخر على العديد من املواقع العراقية، بدعوى خرق ا
 واملفروضة بالقوة شرعية أصالًالغري  ملناطق حظر الطريان

يا اضحال  كثري منخارج نطاق جملس األمن، ويسقط
  . دنيني بسبب تلك الغاراتامل

جتدر اإلشارة إىل أن وسائل اإلعالم العاملية كانت   
قد بدأت تتحدث منذ فترة طويلة سبقت أحداث سبتمرب 

به اإلبادة اجلماعية بفعل عن تعرض الشعب العراقي ملا يش
املفروض عليه، وخاصة بعد قيام الوكاالت الدولية  احلصار

املتخصصة بنشر تقارير مفزعة عما حيدث للعراق بسبب 
وحيتوي كتاب جيف سيمونز الذي نشره مركز . احلصار

: التنكيل بالعراق"دراسات الوحدة العربية حتت عنوان 

ائق تشيب هلا الولدان، على حق" العقوبات والقانون والعدالة
مستمدة مما ورد يف تقارير املنظمات الدولية، عن مظاهر 
هذه اإلبادة، وعلى سبيل املثال يشري  سيمونز  يف كتابه 

 عما ورد يف إحدى تقارير املدير اإلقليمي لربنامج نقالً
 ماليني شخص، أي مخس 4مثة ما يزيد على ": الغذاء العاملي

ويشمل هذا العدد .  شديداً غذائياًطراًسكان العراق، يواجهون خ
  ألف من النساء600 مليون طفل دون اخلامسة، و زهاء 2ر4

عن مئات  املرضعات واملعوزات املعيالت ألسرهن، فضالً /احلوامل
.. جيدن من يساعدهن ال اآلالف من النساء يف سن الكهولة اللوايت

.. قليلمن السكان ال حيصلون على الطعام أو على طعام % 70و
إننا عند نقطة الالعودة يف . ويبدو معظم الناس هزيلي األجسام

 واهليكل االجتماعي للبالد يتفكك وقد استنفد الناس ،العراق

 تقرير عن مث يضيف الكاتب نقالً. "قدرم على املواجهة
أعدته منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة  عن 

وفاة "   مؤكدا1995ًفاقمة عام حمنة املدنيني العراقيني املت
 ألف طفل  كنتيجة 567أكثر من مليون عراقي بينهم 

  .258ص .."  للعقوبات االقتصادية
وبسبب -ورغم ذلك كله ظلت األزمة مع العراق
 تراوح -إصرار الواليات املتحدة على استمرار فرض احلظر
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مكاا يف جملس األمن وكأا جمرد قضية عادية ذات طابع 
ولذلك فإن اجللسات اليت خصصها جملس األمن . روتيين

 الذي شهد أحداث سبتمرب الرهيبة 2001طوال عام 
 قرارات مل يكن ة العدد أصدر خالهلا ثالثةكانت حمدود

ولذلك بدت وكأا دليل على . فيها جديد يلفت األنظار
 لفرصة جتميد األزمة عند مستوى صراعي معني انتظاراً

  . تسمح بتصعيدها وتربره
وعلى الرغم من أنه مل تثبت أي صلة بني العراق 

 أو بني العراق وأحداث سبتمرب على وبني اإلرهاب عموماً
ن فرغت الواليات املتحدة من أوجه اخلصوص، إال أنه ما 

حرا غري احلامسة ضد أفغانستان، حىت أعلنت عن وجود 
العراق وإيران : حمور للشر يتكون من ثالث دول هي

ن هذه الدول متتلك أسلحة الدمار أمالية، ووكوريا الش
الشامل وتسعى للحصول عليها وميكن أن تنتقل منها إىل 

وهكذا . املنظمات اإلرهابية، وبدأت تتحرش فجأة بالعراق
عادت األزمة العراقية لتحتل من جديد مركز الصدارة على 
جدول األعمال الدويل، وبالتايل على جدول جملس األمن، 

يات املتحدة تؤكد أن هدفها الوحيد هو نزع وراحت الوال
أسلحة الدمار الشامل اليت تصر على أن العراق مازال 

 يف وضع وتنفيذ خطط وبرامج ميتلكها وما زال مستمراً
الواليات املتحدة أن  وحىت عندما أعلنت. خاصة بتطويرها

هدفها احلقيقي هو إسقاط النظام العراقي، فقد حاولت ربط 
ضوع أسلحة الدمار الشامل من منطلق هذا اهلدف مبو

استحالة نزع سالح العراق يف ظل استمرار وجود صدام 
 ،حسني على رأس هذا النظام الذي مل يتعاون يف السابق
ولن يتعاون يف املستقبل مع املفتشني الدوليني املكلفني برتع 

 غري أن هذا املنطق األمريكي مل يكن مقنعاً. سالحه
ت أوساط دولية عديدة، على ولذلك راح. للكثريين

املستويني الرمسي والشعيب، تشكك فيه وتبحث عن حقيقة 
 بني التوفيقاألهداف اخلفية وراءه، كما راحت فجوة 

أهداف أمريكا املعلنة وأهدافها اخلفية من وراء تصعيد 
  .  على الدواماألزمة مع العراق تزداد وضوحا واتساعاً

 اإلدارة كان من الواضح أن جناح الصقور يف
األمريكية هو الذي بادر وضغط، رمبا ألسباب داخلية، 
. لتصعيد األزمة مع العراق وحاول االنفراد مبلفها وإدارا
ولذلك مل يكن من املستغرب أن يتسم أسلوبه بقدر هائل 

 فأصر يف البداية على حق اإلدارة األمريكية. من االستفزاز
مبا فيها القوة  كل ما يف حوزا من وسائل، ستخداما ىف

املسلحة، لإلطاحة بالنظام العراقي دون ما حاجة للحصول 
على تفويض جديد من جملس األمن، أو حىت من الكوجنرس 

وكان من الطبيعي أن يثري هذا األسلوب الفج . األمريكي
 من االنتقادات احلادة على الصعيدين الداخلي سيالً

ا حتت ضغط واخلارجي اضطرت معه اإلدارة األمريكية، رمب
، إىل تقدمي تنازل تكتيكي، بالسعي اجلناح األكثر اعتداالً

للحصول على موافقة جملس األمن والكوجنرس األمريكي 
، ولكن دون أي مساس مبضمون األهداف أو تغيري يف معاً

  .ةاخلطط االستراتيجي
وهكذا راح الرئيس األمريكي يكرس كل خطابه 

 لألزمة مع 2002مرب السنوي أمام اجلمعية العامة يف سبت
 العراق يف حماولة إلقناع الرأي العام العاملي واألمريكي معاً
  مبنطق اإلدارة، فكال االامات للنظام العراقي، مؤكداً

 ليس ألمن الواليات  خطرياًعلى أنه بات يشكل ديداً
املتحدة أو ألمن اجلريان فقط وإمنا للسلم واألمن يف العامل 

تفاع إىل مستوى التحدي ومواجهة باالر أمجع، وطالب
وكان من األمور ذات املغزى تعمد الرئيس بوش !. التهديد

توجيه قائمة اامات طويلة للنظام العراقي ال تركز على 
قضية أسلحة الدمار الشامل وحدها وإمنا تتسع لتشمل كل 

 بسرقة  بانتهاك حقوق اإلنسان وانتهاًءاًبدء: شيء
  قاطعاًو ما اعتربه املراقبون دليالً، وه!املمتلكات الكويتية

على أن اهلدف هو إزاحة النظام و ليس جمرد التأكد من 
وألن الواليات . خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل

املتحدة عجزت حىت عن جمرد تقدمي أدلة مقنعة وقاطعة على 
امتالك العراق أسلحة دمار شامل أو أنه ما زال يشكل 

ن أحد فقد تزايدت الشكوك حول جممل  ألم حقيقياًديداً
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 إىل االعتقاد االدعاءات األمريكية وبات الكثريون أكثر ميالً
  خفية أملتها أوضاعها الداخلية،بأن للواليات املتحدة أهدافاً
مربيالية املتجددة للهيمنة على من ناحية، وطموحاا اإل

  . العامل، من ناحية أخرى
ل حقيقة النوايا وأمام تنامي الشكوك الدولية حو

األمريكية حاول اتمع الدويل استغالل التحول الذي طرأ 
على أسلوب الواليات املتحدة يف إدارة األزمة، بعد 
اضطرارها للجوء إىل األمم املتحدة، ليؤكد على أمرين على 

 أن التثبت من خلو العراق -جانب كبري من األمهية، أوهلما
إلطاحة بنظام صدام، هو من أسلحة الدمار الشامل، وليس ا

اهلدف األوىل بالرعاية وهو الذي يستوجب ويربر تدخل 
 أن استخدام القوة ضد العراق، يف -جملس األمن، وثانيهما

حال امتناع هذا األخري عن التعاون مع جلان التفتيش عن 
  جديداً وتفويضاً صرحياًأسلحة الدمار الشامل، يتطلب قراراً

 جدال يف أن املوقف املرن وال. من جانب جملس األمن
والواضح الذي اختذه النظام العراقي هذه املرة،  باإلعالن 
عن خلو العراق الكامل من أسلحة الدمار الشامل وإعادة 
التأكيد على عدم سعيه المتالكها وإبداء االستعداد التام 
الستقبال جلنة التفتيش التابعة لألمم املتحدة دون أي شروط 

اد إلبرام اتفاق ذا الغرض مع األمم مسبقة وسعيه اجل
املتحدة، فاجأ جناح الصقور يف اإلدارة األمريكية وساعد 
القوى الدولية واإلقليمية ذات املصلحة لبذل جهود فعالة 

 ، متهيداًحملاولة كبح مجاح الثور األمريكي اهلائج، ولو مؤقتاً
  .لتكثيف اجلهود الرامية ملنع اندالع احلرب

الصقور يف اإلدارة األمريكية مل  غري أن جناح 
يستسلم وراح حياول بكل الوسائل املشروعة وغري املشروعة 
ختريب احملاوالت الرامية حلصر القضية يف موضوع التأكد 

وألنه ال يوجد . من خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل
خالف حقيقي على األهداف االستراتيجية بني احلمائم 

رة األمريكية املتطرفة، فقد كان من والصقور يف هذه اإلدا
السهل عليهما أن يتفقا على إعادة توزيع األدوار بينهما 

حبيث يتوىل جناح احلمائم مهمة استيفاء اإلجراءات 
،  ودولياًالشكلية الالزمة إلضفاء الشرعية القانونية، حملياً

. على األهداف اليت سبق جلناح الصقور أن حدد مضموا
دارة األمريكية جبناحيها، وجنحت وهكذا ضغطت اإل

مكنتها من " املنجزات"بالفعل، يف حتقيق سلسلة من 
باإلمساك خبيوط األزمة رغم طرح ملفها على  االستمرار

، يف فقد جنحت، أوالً. األمم املتحدة ممثلة يف جملس األمن
محل األمم  املتحدة على إرجاء إرسال جلنة التفتيش إىل 

لذي مت إبرامه مع كل من رئيس جلنة العراق رغم  االتفاق ا
التفتيش واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، وهو 
اتفاق قبلت العراق مبوجبه كل الشروط الالزمة لضمان 

ومل يكن هناك أي مربر قانوين هلذا . جدية التفتيش ودقته
  يف تغيري موقف هانز بليكس،،مث جنحت، ثانياً. اإلرجاء

ملفتشني الدوليني، وإقناعه بضرورة صدور قرار رئيس جلنة ا
جديد من جملس األمن قبل عودة املفتشني للعراق، على 

، يف مث جنحت، ثالثاً. الرغم من معارضة الكثريين لذلك
استصدار قرار بأغلبية ساحقة من الكوجنرس األمريكي 
مبجلسيه الشيوخ والنواب يطلق يد الرئيس يف شن احلرب 

التقيد بصدور قرار بذلك من جملس على العراق دون 
  . األمن

 على حساب  كانغري أن معظم هذه اإلجنازات
فصدور تصريح عن هانز .  لهالقانون الدويل وانتهاكاً

بليكس يف أعقاب لقاء له مع ممثلي اإلدارة األمريكي، لتأييد 
املطلب األمريكي بضرورة استصدار قرار جديد من جملس 

 لصالحيات رجل أخالقية وجتاوزاًاألمن، يعد بذاته فضيحة 
هو يف النهاية موظف دويل ال جيوز له أن يتلقى تعليمات إال 

 وقيام الكوجنرس ،من السكرتري العام لألمم املتحدة
األمريكي باختاذ قرار بتفويض الرئيس بشن احلرب يف نزاع 

  وصرحياً واضحاًمعروض على جملس األمن، يعد خرقاً
بل .  للمجتمع الدويل كله متعمداًزاًللقانون الدويل واستفزا

إن اإلدارة األمريكية مل تتردد يف أن تقوم بعملية مبادلة 
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رخيصة من أجل أن  حتصل على تفويض باحلرب من 
فقد اضطرت إىل تقدمي رشوة إىل اللويب . الكوجنرس

اليهودي، وهي فضيحة أخرى من العيار الثقيل، ووقعت 
لقدس املوحدة باعتبارها على قانون يلزمها بالتعامل مع ا

وهي رشوة تدل بذاا على أن . العاصمة األبدية إلسرائيل
 فيهمشاعر العرب واملسلمني هي آخر ما ميكن أن تفكر 

 أمام ويف هذا السياق أصبح الطريق ممهداً. اإلدارة األمريكية
لس  مبشروع قرار جديد اإلدارة األمريكية للتقدم رمسياً

احلقيقي سوى احلصول على تفويض األمن مل يكن هدفه 
دويل يتيح هلا أن متسك، منفردة، مبلف األزمة العراقية 

  .تتصرف فيه كيف تشاء وباألسلوب الذي تراه
مشروع القرار األمريكي الذي طرح على جملس 
األمن مل يضع األساس لتعامل دويل نزيه مع أزمة تشكل 

ة فجة  للسلم واألمن الدوليني ولكنه عكس حماولديداً
لفرض اإلرادة األمريكية املنفردة على جملس واألمن ومثل، 

 للمجتمع الدويل كله ووضع األمم املتحدة من مث، حتدياً
 فقد تضمنت فقراته العاملة صياغات. أمام امتحان خطري

عديدة شكلت استهانة كاملة بالقواعد واألعراف الدولية 
 حنو  الستفزاز العراق ودفعهيبدو أا صممت خصيصاً

من مناذج هذه االستفزازات، على سبيل املثال . التصلب
  : وليس احلصر

أن على العراق تقدمي املعلومات ليس فقط عما ميلكه  .1
     من أسلحة حمظورة وعن الربامج املتعلقة بإنتاج

الربامج اليت يدعي "وتطوير هذه األسلحة وإمنا أيضاً عن 

الفقرة ( " أو موادهاأا ألغراض ال عالقة هلا بإنتاج األسلحة
أي أن مهمة إثبات خلو العراق من أسلحة الدمار ). 2

الشامل ال تقع على عاتق جلنة التفتيش وإمنا على عاتق 
وقيام العراق بتقدمي بيانات كاذبة أو . العراق أساساً

إغفاله تقدمي مثل هذه البيانات أو عدم التعاون مع 
  مادياًانتهاكاًبالشروط احملددة يف القرار ميثل  اللجنة

وتنم هذه ). 10الفقرة (يربر استخدام القوة ضده 

الفقرات عن حترش واضح ونية مبيتة مع سبق اإلصرار 
  .لضرب العراق

أن على العراق أن يسمح للجنة التفتيش باستجواب  .2
من ترغب من املسئولني والعلماء وغريهم من 
األشخاص العاملني يف برامج التسليح سواء داخل 

 أو خارجه، ودون حضور رمسيني عراقيني العراق
، كما أن للجنة احلق  يف احلصول على )3الفقرة (

). 4فقرة (أمساء كل من شاركوا يف هذه الربامج 
وتؤكد هذه الفقرات ما تردد عن نية الواليات املتحدة 
إفراغ العراق من علمائه واستيعام يف الواليات 

  .املتحدة بعد منحهم اجلنسية األمريكية
والعراق مطالب بأن يقبل تواجد قوات أمن تابعة  .3

لألمم املتحدة ترافق فرق التفتيش، وأن يكون هلذه 
القوات احلق يف الدخول إىل أي مكان، مبا يف ذلك 
القصور الرئاسية، دون إخطار سابق، ويف إعالن 
مناطق حظر جوي أو بري ومنع املرور واستخدام 

الفقرة (إخل ..دوارةالطائرات ذات األجنحة الثابتة وال
  .أي أن يقبل بالتفتيش حتت ديد السالح). 5
كما تضمن مشروع القرار األمريكي فقرة تتيح ألي  .4

من األعضاء الدائمني يف جملس األمن أن يطلب متثيله 
يف فرق التفتيش مع متتعه بكافة احلقوق وإجراءات 

). 5الفقرة .(احلماية ذاا اليت متنح لبقية أعضاء الفريق
ومتثل هذه الفقرة يف حد ذاا فضيحة قانونية وسياسية 
وأخالقية ألا ختلط بني الدور الذي تلعبه الدول دائمة 
العضوية، من خالل جملس األمن باعتباره اجلهاز 
املسئول عن حفظ السلم واألمن الدوليني، والدور 
الذي يلعبه اخلرباء الذين يعينهم السكرتري العام لألمم 

.   للقرارات الصادرة عن جملس األمنفيذاًاملتحدة تن
أي أن الواليات املتحدة تريد، بعبارة أخرى، أن حتمل 

 على إرسال مندوب جملس األمن على املوافقة رمسياً
أمريكي ضمن فرق التفتيش يتوىل إرسال ) جاسوس(

  .     تقاريره مباشرة للرئيس بوش وليس إىل كويف عنان
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ل سوى داللة كل هذه اإلشارات مل تكن حتم
واحدة وهي أن الواليات املتحدة مصممة على تنفيذ 
خمططها جتاه العراق بالقوة املسلحة، سواء مت ذلك بتفويض 

وبات العراق بالفعل . أو بدون تفويض من جملس األمن
. قاب قوسني أو أدىن من أنياب الفك األمريكي املفترس
موح وللحقيقة فقد حاول اتمع الدويل عرقلة هذا اجل

األمريكي، ودارت على مدى ستة أسابيع  كاملة 
، ويف مفاوضات يف كواليس الدبلوماسية العاملية، عموماً

كواليس جملس األمن، على وجه اخلصوص بدت خالهلا 
وكأا مصممة على مقاومة الصلف " األمم املتحدة"

األمريكي وعلى أن يكون هلا دور ما يف صناعة القرارات 
سلم واألمن يف العامل حىت ال تتحول إىل املتعلقة حبفظ ال

  أنهغري. جمرد حامل أختام يف خدمة الطاغية الدويل اجلديد
ة مل تعد دسرعان ما تذكرت أن حقائق وموازين القوة اجلدي

تسمح هلا ذا الطموح، لتنتهي تلك املفاوضات بصيغة 
حصلت يف النهاية على إمجاع جملس األمن يف صورة القرار 

 أن الصيغة عكست اخللل الكاسح يف موازين غري.  1441
القوى الدولية لصاحل الواليات املتحدة بأكثر مما عكست 

 على مضمون القرار الذي مت  حقيقياً دولياً أو إمجاعاًتوافقاً
  .2002 نوفمرب 8تبنيه يف 

 نفس مشروع القرار فالقرار الذي مت تبنيه هو تقريباً
 كله يعترض عليه مريكي الذي كان اتمع الدويلاأل

 للشرعية الدولية، وعملت بالتايل على تعديله باعتباره منافياً
فقد أبقي على النص .  مع هذه الشرعيةليصبح أكثر اتساقاً

، وليس متهما، الذي يتعامل فيه مع العراق باعتباره مداناً
بعد أن شكك يف نواياه وقرر أنه يف حالة انتهاك مادي 

رت عن جملس األمن مبوجب مستمر لقرارات سابقة صد
وألقي مبسئولية إثبات وجود أسلحة دمار . الفصل السابع

شامل يف العراق على عاتق احلكومة العراقية، واليت بات 
عليها أن تثبت بنفسها خلو العراق من أسلحة الدمار 
الشامل وألزمها بالكشف ليس فقط عن كل برامج تطوير 

اليت "كل الربامج أسلحة الدمار الشامل ولكن أيضاً عن 

وليس على عاتق جلان  ،"تدعي أنه ال عالقة هلا بإنتاج األسلحة
التفتيش الدولية اليت خوهلا صالحيات واسعة متس بكرامة 

 مل يتنب الطلب 1441العراق وسيادته،صحيح أن القرار 
األمريكي بضرورة أن متارس فرق التفتيش عملها يف صحبة 

املطالب األخرى اليت  وحتت حراسة قوات دولية، غري أن
تبناها القرار كانت يف جمملها مطالب تعجيزية واستفزازية 

 على العراق وجعلت عملية  رهيباً نفسياًوشكلت عبئاً
التفتيش برمتها أقرب ما تكون باحلملة البوليسية اليت 
تستهدف إلقاء القبض على احلكومة العراقية، بعد فضحها، 

ثبات خلو العراق من منها إىل عملية تفتيش تستهدف إ
الفرق اجلوهري الوحيد بني . أسلحة الدمار الشامل

املشروع األمريكي وبني القرار الذي تبناه جملس األمن كان 
خلو األخري من نص جييز تلقائية العمل العسكري يف حالة 
عدم تعاون العراق مع فرق التفتيش أو عدم وفائه مبا هو 

 يستحق اإلشادة نتصاراًمطلوب منه، وهو ما اعتربه البعض ا
 للجهود الرامية إىل إجهاض احلرب وتسوية األزمة وجناحاً

غري أن أي حملل مدقق لنص القرار . بالوسائل السلمية
 وروحه ميكن أن يكتشف بسهوله أنه صيغ بطريقة 1441

تنطوي على قدر كبري من الغموض املتعمد حول هذه 
بتفسريه كما  كي يسمح للواليات املتحدة النقطة حتديداً

صحيح أنه يقضي بالعودة إىل جملس األمن ملتابعة . حيلو هلا
ملف األزمة وفحص تقارير رئيسي فريقي التفتيش، لكنه ال 
يشري صراحة إىل ضرورة صدور قرار جديد حيدد طبيعة 

اليت تنتظر العراق " العواقب الوخيمة"اإلجراءات العقابية أو 
ما كانت تطالب فرنسا يف حالة ثبوت انتهاكه للقرار، حسب

وكان معىن . يف مشروعها الذي مل يطرح للتصويت أصالً
ذلك أنه ميكن لس األمن أن جيتمع ويناقش لكنه ليس 

 بالضرورة باختاذ قرار جديد يثبت انتهاك العراق مطالباً
 وحيدد طبيعة اإلجراءات اليت يتعني القيام ا، 1441للقرار 

 أا البد أن تكون حتت وهي إجراءات ينص امليثاق على
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وكان من شأن هذا الصمت أن . إشراف الس ورقابته
 أمام الواليات املتحدة لتستعيد قدرا يبقي الباب مفتوحاً

على اإلدارة املنفردة للملف العراقي من جديد ومينحها 
حرية التصرف يف األزمة على هواها مبجرد صدور أدىن 

. فيد بعدم تعاون العراقإشارة، وخاصة من جلان التفتيش، ت
وهكذا عاد اتمع الدويل من جديد إىل املربع رقم واحد 
أي إىل جوهر املشروع األمريكي األصلي الذي رفض 

  . شكالً
وإذا كانت مداوالت األسابيع الستة اليت سبقت 

 قد كشفت عن شيء فهو إعادة 1441صدور القرار 
ة العاملية مل يعد التأكيد على أن اخللل الراهن يف موازين القو

يسمح لألمم املتحدة بالقيام بأي دور حقيقي يف تسيري 
الشئون الدولية وخاصة فيما يتعلق مبعاجلة األزمات اليت 

صحيح أن هذا الدور مل يكن  .دد السلم واألمن الدوليني
 على النحو املنصوص عليه يف  وقوياًيف يوم من األيام فاعالً

ار مع تطور اخللل يف موازين امليثاق وكان يتآكل باستمر
اجلديد يف األمر أن عملية . القوة الدولية، لكنه كان موجوداً

إذ تبدو األمم املتحدة . التآكل هذه تشرف اآلن على ايتها
اآلن وكأا يف طريقها إىل التحول لتكون جمرد حملل ملا 

  .يريده الطاغية األمريكي املهيمن على النظام الدويل
فقد قبل العراق .  بعد مل حيسم ائياًغري أن األمر

قرار جملس األمن، على الرغم من قسوته ومن كل ما فيه 
من جتاوزات، وأعد اإلعالن املطلوب عن براجمه التسليحية 
وسلمها يف الوقت املناسب، وكان العراق، حىت كتابة هذه 

 يف التعاون مع املفتشني الدوليني، السطور، ال زال مستمراً
 يصدر عنهم ما يشري، من قريب أو بعيد، إىل أنه والذين مل

يعرقل عملهم أو أن عمليات التفتيش اليت متت حىت اآلن 
تتضمن أي دالئل تشري، من قريب أو بعيد أيضاً، إىل أنه 
مازال ميتلك أسلحة دمار شامل أو يعمل على امتالكها 

شد حت الواليات املتحدة ما تزال  فإنومع ذلك، وتطويرها
 لشن احلرب على خمة حنو اخلليج استعداداًقوات ض

العراق، وتدعي أن اإلعالن العراقي عن برامج التسلح مل 

 على  جديداً مادياًيقل كل احلقيقة، وبالتايل يعد دليالً
استمرار حتدي العراق لقرارات جملس األمن وخرقه للقرار 

لرتع سالح "،  وهو ما خيوهلا احلق يف شن احلرب 1441

دون ما حاجة لتصريح أو لقرار جديد من " قوةالعراق بال
ورغم أن معظم دول العامل ما تزال ترفض . جملس األمن

هذا املنطق وترى أن جلان التفتيش هي وحدها املخولة 
بتقرير ما إذا كان العراق  خيفي أسلحة دمار شامل من 
عدمه، وأن جملس األمن هو وحده الذي يتعني عليه حينئذ 

جراءات اليت يتعني اختاذها ضد العراق إذا أن يقرر طبيعة اإل
، إال أن كل الدالئل تشري إىل 1441ما ثبت خرقه للقرار 

أن الواليات املتحدة ماضية يف تنفيذ استراتيجيتها اخلاصة 
غري أن .  اتمع الدويلهدون أن تعري أي اهتمام ملا يقول

املوقف مل حيسم، وهو ما يضع األمم املتحدة على مفترق 
  . ق جديدطر

 األمم املتحدة وحرب شارون يف الضفة -رابعاً
  :والقطاع

تبنت اإلدارات األمريكية املتعاقبة، وخاصة منذ 
بداية عملية التسوية يف مدريد، سياسة تقوم على استبعاد 
أي دور لألمم املتحدة واحلرص على أن جتري هذه العملية 
ة من خالل التفاوض املباشر بني األطراف حتت الرعاي

وعندما كانت مسرية التسوية  تتعثر . األمريكية املنفردة
وتندلع االضطرابات يف األراضي احملتلة، سواء بسبب رفض 
السلطات اإلسرائيلية تنفيذ تعهداا مبوجب اتفاقات أوسلو 

 أو أعمال املقاومة ةأو بسبب تصاعد أعمال القمع اإلسرائيلي
ى جملس  األمن الفلسطينية، ويتطلب األمر عرض القضية عل

 فإن اإلدارات األمريكية املختلفة كانت عادة ما تسعى أوالً
 -عربية  فلسطينية أو وهي دائماً-إىل تثبيط مهم األطراف

اليت تسعى لعرض األمر على األمم املتحدة، وإن مل تنجح 
تسعى إلفراغ مشروعات القرارات املعروضة من مضموا، 

أما املساعي  .  إسرائيلفإن مل تنجح تستخدم الفيتو لصاحل
 األمريكية نفسها لدفع عملية التسوية فكانت تنشط أحياناً

 وتتقدم وتتراجع وفق ما متليه األوضاع احمللية وختبو أحياناً
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وكذلك األوضاع اإلقليمية ) اإلسرائيلية واألمريكية(
     .والدولية

وكانت إدارة جورج بوش االبن قد تبنت، منذ 
، سياسة شديدة احلذر 2000 يناير وصوهلا إىل السلطة يف
فقد رفضت أن تستكمل الدور . جتاه القضية الفلسطينية

النشط الذي كانت إدارة كلينتون قد حاولت أن تقوم به، 
وخاصة يف الشهور األخرية من واليتها، للتوصل إىل تسوية 
ائية للصراع العريب اإلسرائيلي، وبالذات الشق الفلسطيين 

ا على أساس أن الظروف غري ناضجة وبنت حسابا. منه
لدور أمريكي نشط للتوصل إىل تسوية ائية يف الوقت 
الراهن، وأن فشل احملاولة األمريكية يف كامب ديفيد ساهم 
يف تفجري االنتفاضة الفلسطينية واندالع العنف بني اجلانبني 
الفلسطيين واإلسرائيلي وأيضاً يف وصول شارون  للحكم 

" العنف الفلسطيين"على إاء االنتفاضة وتوقف بربنامج يقوم 
كلية قبل أي حديث عن املفاوضات، وبالتايل يف تعقيد 

وقد تزامن  وصول بوش . األمور أكثر مما هي معقدة أصالً
على رأس إدارة أمريكية جديدة مع وصول شارون للسلطة 

ومن الناحية العملية فقد توافق موقف . يف إسرائيل تقريباً
عازف عن تنشيط الدور األمريكي يف عملية السالم بوش، ال

والعمل على محل األطراف املعنية على استئناف املفاوضات 
من حيث توقفت، مع موقف شارون الرافض ألي حترك 

غري أن األسوأ من ذلك أن ". وقف العنف"دبلوماسي قبل 
بوش اعترب أن عرفات هو الذي يتحمل املسئولية األساسية 

ات كامب ديفيد، ورفض مقابلته  يف وقت يف فشل مفاوض
. فتح فيه باب البيت األبيض على مصراعيه أمام شارون
وقد شجع هذا املوقف شارون على انتهاج سياسة بالغة 

 مل يتردد يف استخدام الدبابات إذ ،القسوة ضد الفلسطينيني
 الغتيال النشطني 16ف إوطائرات األباتشي وطائرات 

ى ذلك لقصف األحياء السكنية  حىت ولو أدالفلسطينني
ومل تتردد الواليات .  من املدنينياوهدم البيوت على من فيه

املتحدة األمريكية يف تقدمي احلماية الالزمة هلذه السياسة 

العدوانية يف جملس األمن مبا يف ذلك االستعداد الدائم 
  . الستخدام الفيتو

وعندما بلغ تصعيد شارون ذروته ضد الفلسطينيني 
 لكل  سافراًبح الوضع غري حمتمل ويشكل خرقاًوأص

األعراف والقوانني الدولية، تقدمت جمموعة دول العامل 
الثالث مبشروع قرار إىل جملس األمن يطالب األطراف 
املعنية باختاذ إجراءات فورية لعودة االتصاالت بينها على 
كافة املستويات، وتنفيذ االلتزامات األمنية املتبادلة، 

ق على إجراءات جديدة لبناء الثقة، مبا يف ذلك كل واالتفا
كما طالب . ما سبق االتفاق عليه يف مؤمتر شرم الشيخ

القرار إسرائيل بوقف سياسة العزل واحلصار للمناطق احملتلة 
ووقف سياسة االستيطان، ودفع املستحقات املالية عليها 
ا للسلطة الفلسطينية، والوقف الكامل لبناء املستوطنات، مب

 طالب القرار وأخرياً. يف ذلك توسيع املستوطنات القائمة
اتمع الدويل بإرسال قوات مراقبة دولية حلماية 

وكان ميكن هلذا القرار أن مير، بعد أن وافق . الفلسطينيني
عليه تسع دول أعضاء وامتناع أربع، لوال إصرار الواليات 
رار املتحدة على استخدام الفيتو عندما طرح مشروع الق

وكان هذا . 2001 مارس 27للتصويت على الس يف 
 أخضر لالستمرار يف اًالفيتو مبثابة منح شارون ضوء

  . سياسته
غري أن شارون كان يدرك يف الوقت نفسه أن هناك 

 له، فلم يكن مسموحاً.  أمحر ال يستطيع جتاوزه وخطاًسقفاً
حىت ذلك الوقت، بتدمري السلطة الفلسطينية بالكامل أو 
إعادة احتالل املناطق اليت سبق أن انسحب منها اجليش 
اإلسرائيلي يف إطار اتفاق أوسلو، وكان يتطلع بشغف 
. لفرصة متكنه من رفع السقف وزحزحة اخلطوط احلمراء

  . سبتمرب11وفجأة الحت له الفرصة يف 
والواقع أن أحداث احلادي عشر من سبتمرب كانت 

 مأزق القيادتني  قد دامهت اجلميع يف حلظة بدا فيها
فشارون كان قد بدأ يدرك . الفلسطينية واإلسرائيلية واضحاً
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أن قدرته على إمخاد االنتفاضة وعلى قهر إرادة الشعب 
الفلسطيين بقوة السالح  تتضاءل مع مرور الوقت، وأن 
عجزه عن حتقيق األمن الذي وعد به الناخب اإلسرائيلي  

مبا يؤدي إىل ايار لن جيلب له سوى املتاعب السياسية ور
أما عرفات فكان قد . التحالف الذي يقوده يف اية املطاف

بدأ بدوره يدرك أن استمرار االنتفاضة، يف ظل إصرار 
الطرف اإلسرائيلي على وقفها الكامل كشرط الستئناف 

عاجال أو آجال، إىل تآكل  املفاوضات، سوف يؤدي، إن
تفض وإىل قياداته سلطته احلقيقية ونقلها إىل الشارع املن

وألنه مل يكن مبقدور العامل اخلارجي . الفعلية على األرض
أن يتخذ موقف املتفرج على طوفان الدم اجلاري يف هذه 
البقعة احلساسة من العامل، فقد نشطت اجلهود الدولية 
الرامية للعثور على صيغة تسمح للطرفني باخلروج من 

قد أمثرت بالفعل، وبدا األمر وكأن هذه اجلهود . مأزقيهما
من حيث الشكل على األقل، حني وافق الطرفان الفلسطيين 

أو سلسلة ( على ترتيب لقاء -من حيث املبدأ-واإلسرائيلي
جتمع  بني برييز وعرفات للبحث يف آلية تسمح ) لقاءات

غري أن شارون نفسه كان أول من . باستئناف املفاوضات
  .عمل على إفشال هذه اللقاءات

هذا مل يكن من املستغرب أن يدرك يف سياق ك
شارون أحداث احلادي عشر من سبتمرب باعتبارها فرصة 
لتحقيق ما عجز عن حتقيقه من قبل وهو اإلجهاز على 
االنتفاضة بالقوة وإجبار الشعب الفلسطيين على االستسالم 

وألن لشارون مصلحة واضحة يف إلصاق مة ما . لشروطه
سرع ما ميكن، بالعرب حدث يف نيويورك وواشنطن، وبأ

وباملسلمني قاطبة فقد راحت أجهزة اإلعالم املرتبطة 
بإسرائيل واحلركة الصهيونية تروج هلذه املقولة وحتاول 
تثبيتها يف األذهان بكل السبل بينما راح شارون يطلق 

ولتربير هذا . العنان آللته العسكرية وحيررها من كل القيود
 املتحدة حكومة التصعيد، ولكسب مشاعر الواليات

 إىل  جانبه، مل يتردد شارون يف جتاوز كل اخلطوط وشعباً
باعتباره " عرفات"فراح يتحدث عن . األخالقية احلمراء

يف املنطقة وميثل بالنسبة إلسرائيل ما ميثله " زعيم اإلرهاب"
ن أو ما !. بالضبط بالنسبة للواليات املتحدة" بن الدنا"

حىت  نصب " رب على اإلرهاباحل"أعلنت الواليات املتحدة 
 بأنه  يف صفوف املقدمة، زاعماًشارون من نفسه متطوعاً

وكان للرجل . يقف مع الواليات املتحدة يف اخلندق نفسه
منطقه الفج واملغلوط يف خماطبة الواليات املتحدة على النحو 

، واالثنان وجهان "عرفات" ولدينا "بن الدنا"لديكم : التايل
إلرهاب، فتكفلوا أنتم باألول واتركوا لنا لعملة واحدة هي ا

ومل يستبعد الكثريون أن يتصرف !. الثاين، فنحن أوىل به
شارون على هذا النحو، لكن املذهل أن يتفق بوش معه 

وقد .  ويؤيده ويسايره يف هذه السياسة اإلجرامية اخلطرة
اختاذ كل ما إىل دفع هذا املوقف الصعب بالرئيس عرفات 

وقف إطالق النار من "ءات، فقام  بإعالن ميلك من إجرا

يف حضور وزير اخلارجية األملاين أثناء زيارة " جانب واحد
 يف الوقت نفسه حفز أوربا هذا األخري للضفة الغربية، آمالً

 أكثر إجيابية وختفف من حدة الضغوط على أن تلعب دوراً
  .اإلسرائيلية عليه-األمريكية 

مل األوضاع يف والواقع أن التقييم األمريكي 
 سبتمرب مباشرة جعل الواليات املتحدة تتصرف 11أعقاب 

 ومن حيث ، ولو مؤقتاًوكأا حتاول أن تنأى بنفسها بعيداً
الشكل، عن شارون وتبنت سياسة تقوم على دئة 
األوضاع  يف األراضي احملتلة، على عكس ما كان يرغب 

 يف إعادة ويبدو أن هذه السياسة جنحت إىل حد ما. شارون
 رسم بعض اخلطوط احلمراء اليت كان شارون يعمل جاهداً

فرغم  إقدامه على احتالل مناطق . للسماح له بتجاوزها
واسعة من األراضي اخلاضعة للسلطة الفلسطينية، وخاصة 
عقب اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي، إال أنه اضطر يف 

 عاث فيها النهاية إىل االنسحاب من هذه املناطق بعد أن
ويف هذا السياق وجدت .  وتدمرياً وفساداًبالطبع قتالً

 الواليات املتحدة نفسها مضطرة، حتت ضغط األزمة،
 بوضوح مل يعرف "دولة فلسطينية"للحديث عن أمهية إقامة 

. وبدأت عملية إخراج منظم هلذا املوقف اجلديد. من قبل
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لى شكل ع"فصرح كولن باول بأن  إقامة دولة فلسطينية 
الدوام أحد مكونات الرؤية األمريكية لتسوية الصراع يف 

 مث جاء دور الرئيس األمريكي نفسه". الشرق األوسط
خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة على أن  ليؤكد يف

أن تتعايش دولتا إسرائيل وفلسطني بسالم "واشنطن ترغب يف 

". م املتحدة لقرارات األموضمن حدود آمنة ومعترف ا طبقاً
وكانت تلك هي املرة األوىل اليت يتحدث فيها رئيس 

وليس عن " فلسطني"أمريكي، يف وثيقة رمسية، عن 
الفلسطينيني وعن دولة وليس عن وطن، وهي دولة تبدو يف 
النص املكتوب وكأا تقف على قدم املساواة مع الدولة 

  . اإلسرائيلية
عام  مارس من 12غري أنه تعني االنتظار حىت 

 كي يصدر من جملس األمن قرار تؤكد ديباجته 2002
رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطني، "على 

). 1397القرار " ( إىل جنب ضمن حدود آمنة ومعترف اجنباً
ورغم الدالالت السياسية اهلامة هلذه اخلطوة، إال أنه يالحظ 

 إىل أن مل يشر أبداًأن الفقرات العاملة هلذا القرار، والذي 
 للفصل السابع من امليثاق، مل تتجاوز الس يتصرف وفقاً

الصياغات التقليدية اليت مل تكن قادرة على التأثري على ما 
جيري على أرض الواقع وهي صياغات كانت كالعادة 

بوقف العنف ودعوة "تطالب مثلما فعل هذا القرار أيضاً 

  .      "إخل..ينت وتقرير ميتشلاجلانبني للتعاون يف تنفيذ خطة ت
 جاء يف 1397ن القرار إبعبارة أخرى ميكن القول 

مرحلة كانت الواليات املتحدة تعمل فيها جاهدة على 
دئة األوضاع داخل األراضي الفلسطينية مبا يكفي 
الستئناف مفاوضات هدفها األساسي هو جمرد تثبيت اهلدنة 

غري أن . األفغانيةعلى األرض  إىل أن يتم حسم املشكلة 
اإلشارات الصادرة من مراكز صنع القرار األمريكي كانت 
تشري إىل أن الواليات املتحدة تستعد يف مرحلة ما بعد 

 لإلرهاب يف العامل احلرب األفغانية لتصفية ما تعتربه جيوباً
العريب مل يكن من املستبعد أن تشمل كل القوى العربية اليت 

 ويبدو أن. ح يف مواجهة إسرائيلترفع شعار الكفاح املسل
 وكأن جمرد إزاحة القوى ؛الواليات املتحدة بدأت تتصرف

 ،اليت تعتمد أسلوب الكفاح املسلح وسيلة لتحرير األرض
  يساعد على متهيد الطريقسوف يشكل يف حد ذاته عامالً

إلقامة دولة فلسطينية مساملة ترضي طموحات إسرائيل 
  .ة فلسطينية باملقاييس الشارونيةاإلقليمية واألمنية، أي دول
ن فرغت الواليات املتحدة من حرا أوالواقع أنه ما 

على أفغانستان حىت عادت لتمارس سياستها التقليدية 
بل إن بوش مل يتردد يف وصف . املنحازة كلية إلسرائيل

شارون بأنه رجل سالم والتعامل مع عرفات كما لو كان 
 يف السالم تفتح له  كان شريكاً ملنظمة إرهابية بعد أنزعيماً

ويف هذا السياق باتت الفرصة اليت . أبواب البيت األبيض
كان يتوق هلا شارون متاحة ومل يتردد يف حماصرة وتدمري 
مقر عرفات مث اجتياح كربى مدن الضفة الغربية وارتكاب 

  . مذابح وجمازر فيها وخاصة يف معسكر جنني
اضطرت لالحنناء ورمبا تكون الواليات املتحدة قد 

 إبريل على قرار جملس األمن 19للعاصفة عندما وافقت يف 
 الذي رحب فيه مببادرة األمني العام الرامية إىل 1405رقم 

استقاء معلومات دقيقة بشأن أحداث اليت وقعت يف خميم 
وكانت . جنني لالجئني عن طريق فريق لتقصي احلقائق

بطرح مشروع الواليات املتحدة هي نفسها اليت بادرت 
مجاع عقب حمادثة هاتفية القرار الذي متت املوافقة عليه باإل

جرت بني األمني العام لألمم املتحدة ووزيري اخلارجية 
 مع  تاماًوالدفاع أكدا خالهلا أن إسرائيل ستتعاون تعاوناً

غري أن ما جرى بعد ذلك . الفريق الذي سيعينه األمني العام
 وللواليات املتحدة يف نفس كان وصمة عار لألمم املتحدة

فقد قام األمني العام بالفعل بتشكيل فريق لتقصي . الوقت
ومع ذلك راحت إسرائيل تثري التحفظات تلو . احلقائق

مرة حول صالحيات الفريق وأسلوب عمله : التحفظات
على الرغم من أنه كانت قد بذلت حماوالت مستميتة (

ة لتقصي إلجهاض تشكيل جلنة حتقيق واستبدلت بلجن
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بعد أن كانت قد (ومرة حول تشكيل الفريق ) احلقائق
وافقت عليه وسافر الفريق بالفعل إىل جنيف ومكث هناك 

ويف النهاية . إخل.).ينتظر اإلذن له بدخول األراضي احملتلة
اضطر األمني العام إىل حل الفريق دون أن جيرؤ أحد على 

ل اللجنة استصدار قرار إلجبار إسرائيل على السماح بدخو
وهنا كان من الطبيعي أن ينتفض . أو حىت باالكتفاء بإدانتها

 يف اجلمعية العامة اليت انعقدت يف دورة اتمع الدويل، ممثالً
 مايو تكليف األمني العام 7استثنائية طارئة وقررت يف 

بتقدمي تقرير عن األحداث اليت وقعت يف جنني ويف املدن 
. من املوارد واملعلومات املتاحة الفلسطينية األخرى مستفيداً

ورغم وضوح احلقائق وضوح الشمس فإن التقرير الذي 
عرضه األمني على اجلمعية يف يوليو من نفس العام حتاشى 
هو اآلخر إدانة إسرائيل مما عرض التقرير واألمني العام 

مرة حىت من جانب ولألمم املتحدة نفسه النتقادات 
  . جمال حقوق اإلنساناملنظمات الدولية العاملة يف 

هذا املوقف السليب بل واملتواطئ لألمم املتحدة 
وألنه ليس . شجع شارون مرة أخرى على املضي يف غيه

هناك حدود لإلجرام اإلسرائيلي فإن إسرائيل مل تتردد يف 
ارتكاب جرمية القتل مع سبق اإلصرار ضد موظفي األمم 

از األمريكي املتحدة أنفسهم، وألنه ال حدود أيضاً لالحني
إلسرائيل، فإن الواليات املتحدة األمريكية مل تتردد يف 

، ضد مشروع 2002 ديسمرب 19استخدام الفيتو، يف 
 بسبب قيام سلطات ؛قرار تقدمت به سوريا إلدانة إسرائيل

االحتالل بقتل موظفني مدنيني يعملون حلساب األمم 
ن  وتدمري خمز، وقتل موظف دويل يف خميم جنني،املتحدة

 متر مكعب 537تابع لربنامج الغذاء العاملي حيتوي على 
من املواد الغذائية املقدمة إلغاثة الشعب 

 وكانت الواليات املتحدة هي الدولة ،الفلسطيين
الوحيدة اليت اعترضت على املشروع حيث صوت إىل 

ني عن التصويت ت دولة عضو، وامتناع اث12جانبه 
  ).النرويج واململكة املتحدة(

 يكن استخدام الواليات املتحدة للفيتو حلماية مل
 يف أي وقت، لكن يف هذه املرة بالذات إسرائيل مربراً

لذلك يكن القول يف . جتاوزت األمور كل احلدود املقبولة
ختام هذه الدراسة ملسرية األمم املتحدة الطويلة وحماوالا 
املضنية للتكيف مع نظام دويل مل يكف عن التحول أن عام 

 عاملنا وهو يرثي حال األمم  عن كان يرحل2002
املتحدة، بعد أن أصبحت إسرائيل هي الدولة الوحيدة اليت 
ميكنها شن العدوان وارتكاب جرائم حرب يف حق شعب 

دخول جلنة تقصي حقائق إىل أراضيها دون  أعزل ورفض
أن تتعرض لعقاب أو حىت للوم أو إدانة، وأن الواليات 

، حق لدولة الوحيدة اليت متلك، فعلياًاملتحدة أصبحت هي ا
الفيتو وتستخدمه ال حلفظ السلم واألمن العامليني، وإمنا 

  .حلماية دولة مارقة تسمى إسرائيل

                                                                                 
اعتمدت هذه الدراسة سواء يف إطارها النظري أو يف ∗

 سابقة  على دراسات1995الوقائع واألحداث السابقة على العام 
  :نذكر منها

دراسة يف تطور : حسن نافعة، األمم املتحدة يف نصف قرن -
، الس الوطين للثقافة والفنون 1945التنظيم الدويل منذ 

، الكويت، أكتوبر )202(واآلداب، سلسلة عامل املعرفة 
1995.  

حسن نافعة، إصالح األمم املتحدة، مركز البحوث  -
 .1995ة، والدراسات السياسية، جامعة القاهر

ترمجة (مارسيل مريل، أزمة اخلليج والنظام العاملي اجلديد  -
 .1993، دار سعاد الصباح، القاهرة، )حسن نافعة

حني نافعة، دور األمم املتحدة يف حتقيق السلم واألمن العاملي  -
علي الدين هالل ومجيل : يف ظل التحوالت العاملية الراهنة، يف

ورات اإلصالح بعد نصف ضر: ، األمم املتحدة)حمرران(مطر 
 .1996قرن، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

أما فيما يتعلق بالبيانات والوقائع  الالحقة على هذا 
التاريخ، وخصوصا ما يتعلق منها بالتصويت يف جملس األمن، 
فقد مت احلصول عليها من موقع األمم املتحدة على شبكة 

وباألخص من امللفات اخلاصة     org.un.wwwاالنترنت 
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مبكتبة داج مهرشولد واليت ميكن الوصول إليها من خالل هذا 
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