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ة للجمعية العامة لألمم المتحدة تزاحما نحو الحصول على عضوية سابقخالل الدورة الالعالم شهد 
ألمانيا والهند والبرازيل ومصر واليابان يتملكها الطموح لمجاراة مواقع . دائمة في مجلس األمن

وربما . عضوية في المجلس بحجة أنها دول كبيرة ومؤثرة وتستحق موقع الديمومةالدول الدائمة ال
 بدافع الغيرة أو الحسد أو األهلية أو التعامل بالمثل مثل هناك دول أخرى باتت ترى نفسها مؤهلة

 وها هي المسألة تبرز اآلن ولكن . وتركياجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأسبانيا وإيران وإيطاليا
 . لماني يابانيبتنافس أ

يشير هذا التزاحم إلى ازدواجية أخالقية على المستوى العالمي، وإلى الرغبة في تجاوز قيم نبيلة 
أغلب دول العالم بما فيها الدائمة العضوية في مجلس . تهتم بالعدالة والمساواة والقسط بين الدول

ا تتردد، كما هو واضح، في األمن والراغبة في الديمومة تتحدث عن الديمقراطية والعدل، لكنه
فهل سألت هذه الدول نفسها عن مدى انسجام عمل مجلس األمن مع قيم الحرية . التطبيق العملي

والعدل والمساواة، وعن مدى تناقض العضوية الدائمة مع أخالق التعامل السمح واالحترام 
غالل والهيمنة غير المتبادل؟ أو عن مدى انسجام نظام مجلس األمن مع قيم االستبداد واالست

 المبررة والمتضاربة مع األبعاد اإلنسانية في كثير من األحيان؟
نظام مجلس األمن القائم حاليا ال ينسجم مع قيم حقوق اإلنسان والديمقراطية التي تقول أغلب 

 :الدول أنها تتمسك بها، وذلك لألسباب التالية
ميثاق األمم المتحدة برمته يعكس . عدليقوم النظام على مبدأ القوة وليس على أسس ال: أوال

كان . مصلحة القوي، أو مصلحة واضعه، كما هو الحال بالنسبة للقانون في أي مكان في العالم
للدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية اليد الطولى في صياغة الميثاق، وفصلت 

رار مع رغبتها في الهيمنة على القمجلس األمن بالطريقة التي تتالءم مع مصالحها، وبالذات 
ض واستعملته بالطريقة التي تتالءم مع مصالحها وليس بالضرورة أعطت لنفسها حق النق. العالمي

المعنى أن شريعة الغاب مصاغة بقوانين تشكل أساسا لما يسمى بالشرعية . مع مصلحة العالم
 .ضعيف من نيل حقوقهنظام مجلس األمن يتيح للقوي أكل الضعيف، ويمنع ال. الدولية
 أن معارضة دولة واحدة من بين  واضح في طريقة اتخاذ القرار بحيثهناك استبداد: ثانيا

وربما تكون هذه الدولة هي الوحيدة في . األعضاء الدائمة العضوية كفيلة بإبطال أي مشروع قرار
اتخاذ القرار على الرغم القيم الديمقراطية ليست أساسية في نهج . العالم التي ال يروق لها القرار

 .من وجود نوع من التهذيب في إحكام القبضة الطغيانية
الواليات المتحدة اآلن لها الوزن . ال تتساوى كل الدول الدائمة العضوية في الثقل والهيمنة: ثالثا

صحيح أن الواليات المتحدة ليست . األكبر، وسبق أن تقاسم االتحاد السوفييتي معها هذا الوزن
 بعرض الحائط  هائل، وبإمكانها أن تضرب بالمجلسة اليد في مجلس األمن، لكنها ذات نفوذمطلق

في تجربتنا العربية، نعرف تماما ما هي سطوة الواليات المتحدة وقدرتها . إن رأت ذلك ضروريا
 أما بخصوص العراق، فشنت أمريكا الحرب رغما عن مجلس األمن .على تجاوز الدول األخرى

 .الذي لم يصدر تفويضا
 رارق. منها ما يطبق ومنها ال يجد طريقه إلى النور. هناك مزاجية في تطبيق القرارات: رابعا

 لم يصبح واقعا إال بضربات حزب اهللا وليس بإرادة الذين اتخذوه، أما 425مجلس األمن 



هذا يفسر فقط بناء على منطق القوة السائد على الساحة . عراق فسريعة النفاذالقرارات ضد ال
الدولية، والذي يساوي في كثير من األحيان بين قرارات مجلس األمن وتلك الصادرة عن الجمعية 

فمثال حرصت الدول الكبرى بداية على تطبيق قرار الجمعية العامة رقم . العامة لألمم المتحدة
السبب هو أن . 194سيم فلسطين، لكنها حتى اآلن غير حريصة على تنفيذ القرار  الخاص بتق181

 .القوة ما زالت ال تتآلف مع الحقوق الفلسطينية
تستعمل الدول العظمى وباألخص الواليات المتحدة الضغط على مختلف الدول األعضاء : خامسا

والجزرة من أجل سحب الدول إنها تستعمل العصا . في مجلس األمن من أجل االنحياز لرغباتها
هذا تزوير وغش ورشوة ويتناقض حديا مع مبادئ الديمقراطية وحقوق . المختلفة نحو مواقفها

 .اإلنسان
مثال، لماذا لم يتحرك مجلس األمن ضد الواليات المتحدة بسبب . األمثلة على االستبداد كثيرة

فور؟ لماذا يحق إلسرائيل أن اضطهادها للسود، بينما هو يتحرك ضد السودان فيما يخص دار
تمتلك قنابل ذرية، بينما محرم على إيران ذلك؟ لماذا يحاصر العرب وتقع عليهم عقوبات كثيرة 
بينما تنتهك الواليات المتحدة الميثاق الذي صادقت عليه وال يسألها أحد؟ تكمن اإلجابة طبعا في أن 

د المحافظة على حقوقه ال يستنجد دائما الساحة الدولية ما زالت مسرحا للقوة، وأن الذي يري
 .بالقوانين والمقررات الدولية

إذا أراد المجتمع الدولي أن يقيم سالما عالميا، وأن يحرص على حقوق الدول وأن يساوي بين 
منطق القوة لم يقم عدال في . الشعوب واألمم فإنه ال يستطيع أن ينجز ذلك من خالل منطق القوة

حقوق ونهب الثروات وأجج الحروب والصراعات الدموية والثورات القاسية أي يوم، بل انتهك ال
لم تستطع األمم المتحدة إقامة سالم عالمي حتى اآلن، وكانت الدول . التي أكلت األخضر واليابس

العظمى الدائمة العضوية في مجلس األمن أركانا أساسية في نشر الفرقة والفساد وإشعال الحروب 
وها نحن نشهد اآلن صراعات كثيرة وتوترات بين دول عديدة، وليس من . مموتغذيتها بين األ

المتوقع أن تخف حدة التوتر على الرغم من كل الدعوات إلى التعقل والحكمة في معالجة 
 .الخالفات

بدال بناء على منطق إنساني الحكمة تقتضي البحث عن أسس جديدة لترتيب العالقات بين الدول 
ذا يستدعي التفكير بترتيبات جديدة على مستوى األمم المتحدة وليس اإلنجرار وه. من منطق القوة

إنه من العار أن يبقى هذا العالم الذي يصف . خلف الترتيبات القائمة والمطالبة بالمشاركة فيها
وإذا كانت .  ترى في الضعف جريمةية التينفسه بالمتحضر واإلنساني أسيرا ألساليب الغاب البدائ

يصة على التقدم العالمي وتحقيق درجات أعلى من التعاون والعمل معا، فإنه من الدول حر
المفروض أن تسعى إلى التفكير بإعادة صياغة ميثاق األمم المتحدة، ال أن تتسابق نحو الحصول 

 . كريهةفي كعكة تفوح منها روائحعلى حصة 


