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 دور وفاعليت هجلس األهن التابع لألهن الوتحدة

 في ظ  تنافس القوى الدوليت : دراست تحليليت

 

 )*( م.د.حيدر عبد كاظن
 اؼبلخص :

تسببت االزمات يف ليبيا وسوراي واوكرانيا يف أتـز مثَت للقلق لعالقات القوى العظمى      
ف عدد من االزمات الدولية.  اليت ادت اذل تعقيد عملية صنع القرار يف ؾبلس االمن بشا

، فاف عدـ قدرة اجمللس على ابتكار ردود صباعية على اغبرب االىلية اؼبتصاعدة كذلك
د االزمات والتهديدات اذل ، فبا ادى اذل امتدا، ابت امرًا مقلقًا اذل حد كبَتيف سوراي

قت ، وظهور تنظيم داعش كتهديد جديد للسالـ يف اؼبنطقة وخارجها. ويف الو العراؽ
نفسو، حاولت االمم اؼبتحدة يف كثَت من االحياف ، عرب خوذىا الزرقاء، واجملهزة ذبهيزاً 
قوايً، تنفيذ والايت طموحة يف ارجاء العادل اؼبختلفة ، السيما القضااي اليت تتعلق دبصاحل 
القوى الكربى يف ؾبلس االمن، يف الوقت الذي تواجو فيو صبهورية افريقيا الوسطى ومارل 

 وب السوداف واماكن اخرى يف العادل ربدايت خطَتة.وجن
 ، التحدايت.6الكلمات اؼبفتاحية: اجمللس، القوى، االعضاء الدائميُت 

 ؼبقدمةا
السبعُت لتأسيسها الرابعة و يف الوقت الذي تقًتب فيو األمم اؼبتحدة من الذكرى السنوية 

ضع ويشكك يف قدرة فبا ياألمن الدورل، ربقيق يف  عجز، يبر العادل أبقسى حاالت ال
إذ ومنذ بشكل فعاؿ.  ة تلك اؼبشكالت ، والتصدي ؽباعلى معاعبؽبا ؾبلس األمن التابع 

واؼبخاوؼ لقلق إاثرة ايف ، وأوكرانيا ، وسوراي ، ، تسببت األزمات يف ليبيا 3122عاـ 
بشأف اليت أدت إذل تعقيد عملية صنع القرار يف ؾبلس األمن كربى، عالقات القوى البُت 

 القضااي األمنية ، وابلتارل انعكس ىذا األمر على عدـ قدرة تلك القوى يف تبٍتعدد من 
                                                           

 .ع الدراسات الدولية / كلية العلـو السياسية / جامعة بغدادفر )*(
 92/66/9162اتريخ قبوؿ النشر :                               61/66/9162اتريخ استالـ البحث : 
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يف سوراي، فبا  ىليةاغبرب األفعل تًتجم إذل قرارات ذات صبغة صباعية توافقية، ذباه ردود 
تداعيات تلك األزمة إذل ـبتلف دوؿ اؼبنطقة، ال سيما العراؽ، من خالؿ  أدى إذل امتداد

 كتهديد جديد للسالـ يف اؼبنطقة وخارجها. ويف الوقت نفسو،  تنظيم )داعش(ظهور 
تنفيذ عرب قواهتا غبفظ السالـ ، يف األمم اؼبتحدة يف كثَت من األحياف واستطاعت 

، وجنوب السوداف ، ومارل ، أفريقيا الوسطى  عمليات نوعية يف حفظ السلم واألمن يف
مبو يد من ربدايت األمن الدورل األخرى مثل . فضال عن ذلك، ىناؾ العدوأماكن أخرى

اغبكم نف اؼبستخدـ يف اغبروب والصراعات، و والع، االذبار الدورل ابؼبخدرات
فعلى . ، واليت ربتاج يف ؾبملها إذل دور فاعل جمللس األمن وسيادة القانوف ،الديبقراطي

قف بل وتراجع بتو ،  3125عاـ  ( يفإيبوال)ىدد تفشي فَتوس سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، 
ويف عالوة على ذلك،  فريقيا.أالتقدـ الذي أحرزتو األمم اؼبتحدة لبناء السالـ يف غرب 

، واؽبجمات اإلرىابية لتنظيمات، واليةصبيع أكباء العادل، يتزايد عدد اغبروب األى
ليخلصوا إذل أف "اهنيار النظاـ  من ذلك،ويذىب بعض اؼبراقبُت إذل أبعد االلكًتونية، 

ابت وشيكاً" األمر الذي يستدعي دور مؤثر وفعاؿ جمللس األمن يف معاعبة ىذه ي العاؼب
 القضااي.

يواجو صعوابت حقيقية يف مواجهة صبيع ىذه إنكار أف ؾبلس األمن وال يبكن     
ت اغبرب على أدخَت  دليل على ذلك . إذ  3114وما حدث يف عاـ ، التحدايت

إذل إاثرة  -ؾبلس األمن دوف موافقة ب –مريكية اؼبتحدة األالوالايت العراؽ بقيادة 
، كبو األحاديةاألمريكية تسَت الوالايت اؼبتحدة  ، حوؿ ما إذا كانتـباوؼ واسعة النطاؽ

يف ذلك الوقت، بدا أف القضية إذ عليها أف تدير ظهرىا لألمم اؼبتحدة.  وابلتارل توجب
األمريكية يف ىذه  ايت اؼبتحدةإشراؾ الوال وىي "ما إذا كاف إبمكان الرئيسية للمجلس

 ابلنسبة للوالايت اؼبتحدةأما هتا للسلطة، وكبح دوافعها ..."، افبارس ضبط، و اغبرب
 األمن جمللس "إذل أي مدى يبكنفقد كانت تنظر إذل اجمللس، نظرة مفادىا: ، األمريكية 

 األمريكية يف العادل". أف يعمل كأداة لتعزيز مصاحل الوالايت اؼبتحدة
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يف ؾبلس  (P5) ذ ذلك اغبُت، أدى التحوؿ يف سياسات األعضاء اػبمسة الدائمُتومن
األمن، وكذلك العالقات اؼبعقدة فيما بينهم، إذل تغيَت كبَت يف ديناميات التفاعل، فبا أاثر 

، فإف أكرب هتديد ؼبهاـ ؾبلس األمن ىو احتماؿ . ؾبموعة جديدة من اؼبخاوؼ واليـو
(، انىيك عن تراجع (P3ُت والوالايت اؼبتحدة األمريكية اؼبواجهة بُت روسيا والص

الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف ربمل أعباء دولية أكرب، ال سيما بعد حروهبا يف العراؽ 
وفبا يضاعف الشعور ابلقلق ىو أف األنشطة التنفيذية لألمم اؼبتحدة يف . وأفغانستاف

ر على منطقة الشرؽ األوسط، صنع السالـ وحفظ السالـ، تقتصر يف الوقت اغباض
وىذا األمر ابت يغذي االعتقاد السائد أبف ؾبلس األمن أصبح مهتمًا بشكل خاص يف 
اؼبناطق الغنية ابلثروات، دوف غَتىا، واليت تسعى صبيع القوى الكربى للسيطرة عليها. 

ملياتية أخَتاً، تواجو األمم اؼبتحدة شكوكًا متزايدة بشأف قدرهتا على تطوير استجاابت ع
للتحدايت األمنية اعبديدة اليت تنشأ عن سبكُت اعبهات الفاعلة غَت اغبكومية، سواء يف 

ومع ذلك، . صورة اعبريبة اؼبنظمة أو اعبماعات اإلرىابية أو شبكات االنتشار النووي
إذ أف ىناؾ العديد من النجاحات اليت حققتها . فإف الصورة العامة قد التكوف قاسبة

 . ة يف وقف اغبرب، وبناء السالـ، وتطوير اؼبعايَت العاؼبية يف ـبتلف القضااياألمم اؼبتحد
ويف الواقع، هتدؼ ىذه الدراسة البحثية إذل تقدمي تقييم دقيق لعمل ؾبلس األمن على 
مدار العقدين اؼباضيُت، مع إبراز قدرة اجمللس على التكيف واالبتكار يف مواجهة 

اف األسباب اليت ذبعل القوى الكربى تعتقد أبنبية التحدايت اعبديدة، فضال  عن بي
العمل ضمن اجمللس ؼبواجهة التحدايت األمنية على اؼبستوى الدورل، مع طرح رؤية 
مستقبلية حوؿ استمرار عمل اجمللس من عدمو، يف ظل وجود توتر بُت عالقات القوى 

 الكربى داخل وخارج اجمللس.
 . اؼببحث األوؿ: اؼبصاحل والقوى الكربى

 (P5)كانت وما زالت بوصلة اؼبصاحل ىي السائدة يف سياسات الدوؿ الدائمة العضوية 
يف ؾبلس األمن ، بغض النظر عما تسوقو من مسوغات غبفظ السلم واألمن الدوليُت ، 
فمقاربة السلم واألمن الدوليُت واؼبصلحة ىي اليت تتحكم يف مناقشات قضااي العادل ، 
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ة ال بد من حبثها من خالؿ ثالثة مطالب ، األوؿ يتعلق بتَغَت ومن أجل فهم ىذه اؼبقارب
يف ؾبلس األمن ، والثاين لو عالقة بديناميات  (P5)قوة وسياسات األعضاء الدائمُت 

( ، والثالث يتعلق E10وغَت الدائمُت ) (P5)إجراءات ؾبلس األمن أبعضائو الدائمُت 
 أبساليب عمل ؾبلس األمن .

يف  (P5)الػ وتصورات األعضاء الدائمُت وسياسات قوة اؼبطلب األوؿ :تغَت
 ؾبلس األمن .

، إذل تفاىم موحد ومنسق فيما ىبص سوراي (P5) مع عدـ وصوؿ األعضاء الدائمُت
، من أف ؾبلس األمن قد هبد نفسو 3125 وأوكرانيا، كاف ىناؾ خوؼ متزايد يف عاـ

 ابلنظر ما، حد اف ىذااألمر مثَتًا إذلوقد ك. ؿبشورًا يف ُأطر اغبرب الباردة الناشئة حديثاً 
 عاـ ، وبعد انتخابو يفاؼبتحدة األمريكية )ابراكأوابما(األسبق للوالايت  الرئيس أف إذل

 وكاف. العاؼبية الدبلوماسية يف األمن جمللس اؼبركزي الدور ابستعادة وعد ، قد3119
 اؼبتحدة الوالايت مكانة ربسُت على العـز التعددية، وعقد كبو أيديولوجياً  يبيل أوابما

روسيا،  مع اؼبشحونة العالقات" ضبط إعادة" شجع على كما. العادل األمريكية يف
يف ازباذ  -ضمن ؾبلس األمن  –من أجل دعم جهود البلدين الصُت، والتقرب من

 بشأف ؼبوسكو مهمة تنازالت قدـ من جانب آخر،. إجراءات حازمة وشديدة ذباىإيراف
 وحقوؽ عن قضااي الديبقراطية وخفف من حدة اغبديث أورواب، يف الصاروخي الدفاع

يف الصُت . وقد انطلقت إدارة أوابما يف ىذا النهج بناءًا على إدراكها لضرورة  اإلنساف
 أفغانستاف اللتُت خاضتهما يف اؼبكلفتُت وقف استنفاذ القدرات األمريكية يف اغبربُت

 التزاماهتا األمريكية من اؼبتحدة ب الوالايتبسح انشغاالً  أوابما أكثر وكاف والعراؽ،
 الطريق أوابما إدارة هنج مهد البداية، يف .جديدة ابلتزامات البدء من بدالً  العسكرية

 قبل ؾبلس األمن ذباه عدد من القضااي.  إذ مت تعزيز العقوابت من ابرزة إجراءات الزباذ
 القوة ابستخداـ وأذف النووية، براؾبهما بشأف الشمالية إيراف، وكوراي على اؼبفروضة

 .(2كوتديفوار، وليبيا) يف اؼبدنيُت غبماية
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، أاثر قلق وخالؼ أعضاء ؾبلس األمن،  3121هناية عاـ  يف إال أف اغبراؾ العريب   
األمن للتدخل يف ليبيا يف  ؾبلس والية تنفيذ يف الناتو غبلف اؼبزعـو السيما بعد االنتهاؾ

 اؼبتحدة الوالايت بُت اػبالؼ ابلتحديد وقد كاف(. 2:84 القرار) 3122عاـ 
وقد . أخرى انحية من والصُت وروسيا انحية، من اؼبتحدة واؼبملكة األمريكية وفرنسا

 اغبرب على االستجابة والرد كيفية أكثر، حوؿ اؼبعسكرين بُت العالقات تدىورت
 عدسة خالؿ ن، منظر إليها كل من اؼبعسكرين واليت سوراي، يف اؼبتصاعدة األىلية

 متمسكة الصُت بدت نفسو، الوقت ويف. اؼبنطقة وتنافسهم يف اػباصة ىناؾ، مصاغبهم
 يف لشبو جزيرة القـر روسيا غزو أدى الحق، وقت تكتيكية. يف وفقا العتبارات بروسيا

 الشرؽ بُت للعالقات خطَت اهنيار ، وما ترتب عليو من تداعيات، إذل3125 عاـ ربيع
 دوائر من موسكو طرد اؼبثاؿ ال اغبصر، مت سبيل فعلى اجمللس، رجوخا داخل والغرب

 .(3الثمانية) ؾبموعة قمة
األسباب  كانت األزمات الليبية، والسورية، واالوكرانية، ىي من أكثر فقد وبذلك،     

 دل وبدث أمر مشابو لو منذ األمن ، والذي واػبالؼ بُت أعضاء ؾبلس لالنقساـ الرئيسية
 للصُت اؼبتنامية للقوة األمن، انعكاساً  ؾبلس يف اؼبتزايدة التوترات كانت ذإ. مدة طويلة

، الذي جعل 3122 عاـ حبلوؿ اؽبائل االقتصادي الصُت هنوض إذ أضحى. وروسيا
 للنفط، أثر مستورد ، أكرب3124 ولعاـ العادل، وابتت حبل يف اقتصاد منها اثين أكرب

األمر  ويعد ىذا. اجمللس أعماؿ جدوؿ جة علىاؼبدر  اغباالت من مواقفها ذباه عدد على
 أساساً  قبل ىذه اؼبدة، كانت منشغلة ال سيما أف الصُت يف األلفية اعبديدة، مهم تغيَت

 عاـ يف الرائسة إذل عودتو . أما روسيا، فمنذبتايواف ؼبنع االعًتاؼ اجمللس ابستخداـ
 متباعدة أهنا على روسيا مصاحل إذل متزايد بشكل ينظر بوتُت( )فالديبَت كاف ،3123

عظمى على الساحة  كقوة روسيا عودة عرقلة إذل عمداً  تسعى اليت الغرب، مصاحل عن
 مع العدائية لروسيا، وعالقاهتا النسيب االقتصادي التدىور فإف فضال عن ذلك،. الدولية
 مواردىا بيع يف الصُت على متزايد بشكل تعتمد ، جعلها3125 عاـ منذ الغرب

 قدرة االستثمار على وقدرهتا االقتصادية الصُت إمكاانت فيو تفوؽ وقت يف الطبيعية،
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وعلى  وابلتارل،. الوسطى آسيا يف السابقة السوفيتية يف اعبمهورايت على االستثمار روسيا
 بتفضيل مقارنةً  من تشدد يف اؼبواقف اليت يطرحها الغرب روسيا ربدثو كلما من الرغم

 متكافئة بينهما غَت العالقة فإف اجمللس، داخل اً نسبي منخفض مستوى على الصُت
الصُت على دوؿ الغرب يف عالقاهتا  تفضل إال أف روسيا ما تزاؿ ملحوظ، بشكل

 (.4السياسية واالقتصادية)
، يبكن ( يف ؾبلس األمن (P5بُت الدوؿ الدائمة العضوية الفجوة وابلتارل، فإف تعزيز     

. اجمللس يف جنب إذل جنباً  متناغم بشكل يعمالف ياوروس الصُت أف أف يعزى إذل حقيقة
 من األخَت العقد أوائل يف اؼبتبقية اإلقليمية نزاعاهتم حل منذ عالقاهتم ربسنت أف إذ بعد
 يسًتشد اجمللس، داخل موحد ومتكافئ هنج يف يتشاركاف اف ابت الطرؼ العشرين، القرف

 يبدو واليت التدخل، عدـ ة، ومفاىيمالدول سيادة دببادئ البلدين كال من القوي ابلتعلق
 السوفييت االرباد صبهورايت مع روسيا بعالقات األمر يتعلق أقل، عندما بشكل ُتطبق أهنا

 إذل بو واحملتج اؼبشًتؾ ىدفهم إذ إف. وأوكرانيا كما ىو اغباؿ يف حاليت جورجيا السابقة،
 األمن، كمنتدى جمللس وفينظر  إذل أهنم وىذا األمر يوحي ،"األقطاب تعدد" ىو بعيد حد

 .(5األمريكية) للقوة لتقييد وضبط مناسب
 حقيقة يف ،جلي بشكل   األمن ؾبلس يف الصيٍت -الروسي التعاوف ويتجلى عمق     
جاء  ، منها واحد3125و  3118 تبنيا النقض اؼبشًتؾ ستة مرات، بُت عامي أهنما
 على ، وأربعة3119 عاـ يف زيببابوي على وواحد ،3118 عاـ يف قضية ماينمار على

السابقة،  والثالثُت الستة األعواـ يف مشًتؾ واحد بنقض ، مقارنةً 3122 عاـ يف سوراي
 عاـ اؼبتحدة األمم يف الصُت جبمهورية الشعبية الصُت صبهورية ُاستبدلت أف منذ

 إذا ومن الصعب جدًا اختصار ربليل ىذه العالقة بُت بكُت وموسكو، حوؿ ما. 2:82
 شراكة يف أيًضا مكّملةً  – اؼبتحدة األمم يتجاوز مهماً  جديداً  ربالفاً  ثلكانت سب

 عالقة ببساطة أو –إفريقيا  وجنوب واؽبند الربازيل مع اؼبتجانسة )الربيكس(، غَت
اؼبتحدة  الوالايت عكس فعلى. األمن وعن طريقو معينة داخل ؾبلس أغراض لتحقيق

 إذل 1::2منذ عاـ اجمللس عشر مرة يفستة  النقض استخدمت حق اليت ،األمريكية
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 ما اإلسرائيلي، -الفلسطيٍت ابلصراع يتعلق منها عشر أربعة واليت كاف ، دبفردىا،3125
وابلتارل فاف . النقض دبفردىا ذباه القضااي الدولية حق استخداـ يف مًتددة الصُت تزاؿ

 تنضم دل ذلك، معو . لبكُت مناسباً  يكوف أف يبكن روسيا مع اجمللس يف اعبهود توحيد
 عاـ يف اعبورجية األزمة تناولت اليت القرارات مشاريع يف الروسي النقض حق إذل الصُت

عات ا،العتبارات أخرى ؽبا عالقة دبواجهة النز 3125 ، وأزمةاوكرانيافيعاـ 3119
( استخداـ حق النقض من قبل 2ويبُت الشكل رقم ) .(6االنفصالية يف الداخل )

 (.3125 – 2:98(يف ؾبلس األمن ، للمدة )(P3األعضاء الدائمُت 
 (2شكل رقم )

 3125اذل  2:98استخداـ حق النقض )الفيتو( من قبل اعضاء ؾبلس االمن للفًتة من 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source:Security Council Report, “Non-Consensus Decision-Making in the Security 

Council: An Abridged History”, SCR Report, (New York, January 2014). P.29. 

 حُت ففي. مع ذلك، فأف ؾبلس األمن أكثر فاعلية مقارنًة بنشاطو خالؿ مدةاغبرابلباردة
 إظهار يف اجمللس استمر ،3125 عاـ يف منخفضة نقطة (، إذلP5عالقات الػػػ) وصلت

 يف (توالفي) النقض استخداـ بعض األعضاء غبق من الرغم فعلى. أداء مشجعة عالمات
 قرار 43 ذلك يف دبا ابإلصباع، منها 71مهم،كاف  قرار 74 اجمللس ازبذ ،3125 عاـ

إنفاذ  إجراءات ابزباذ يسمح الذي) اؼبتحدة األمم ميثاؽ من السابع الفصل دبوجب
 اغبرب بعد ما حقبة داخل اجمللس يف ابرزين اذباىُت يؤكد وىذا (.للقرارات اؼبتخذة

 عن اليقل ما اعتماد مت إذ اجمللس، يف اآلراء بتوافق القرارات ازباذ يتم أف ،األوؿ: الباردة
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 إذل اللجوء كبو االذباه والثاين، اآلراء؛ بتوافق 3112 عاـ منذ القرارات من٪ 1:
 من القرارات ىذه معدؿ ارتفاع مع أكرب، بدرجة اؼبتحدة األمم ميثاؽ من السابع الفصل
 (.7)3121عاـ يف ٪ 71 من أكثر إذل 3111 عاـ يف٪  36
 إذ مصاغبهم. ىبدـ أف األمن يبكن ؾبلس أبف ، اؼبستمر(P5)اعًتاؼ الػػ يعكس وىذا

 مكافحة وأنبها. والقضااي اغباالت من عدد يف يتقاربوف ، ومازالوااألعضاء ىؤالء يتقارب
 البالغة، األنبية ذات القرارات بعض آراء أعضاء اجمللس، حوؿ وحدت واليت اإلرىاب،

 من السابع الفصل دبوجب اؼبدى بعيد قراراً  اعتمد ، عندما3125/أيلوؿ يف وآخرىا
 اإلرىابية اعبماعات إذل" األجانب اؼبقاتلُت" تدفق منع إذل اؼبتحدة، يهدؼ األمم ميثاؽ

 أو روسيا جانب من فقط احتجاجات ىناؾ كانت ملحوظ، وبشكل. وغَتىا سوراي يف
 أو السورية، اغبكومة من طلب دوف ،يكيةاؼبتحدة األمر  الوالايت قامت عندما الصُت

. سوراي يف اإلرىايب تنظيم داعش على جوية غارات بشن األمن، ؾبلس من تفويض
 لألمم الرئيسي النشاط وىو السالـ، حفظ بشأف(، P5)ػال بُت عاـ تقارب كذلك، ىناؾ

 السالـ حفظ يف من حجم مسانبتها كبَت بشكل زادت اليت إذ أف الصُت،. اؼبتحدة
 أوسع جهد من العشرين، كجزء القرف من األوؿ العقد أوائل منذ اؼبتحدة لألمم لتابعا

 دعمها تواصل األطراؼ، اؼبتعدد النظاـ يف مسؤولة مصلحة كصاحبة هبا لالعًتاؼ
 .(8اؼبسعى) ؽبذا بنشاط
 القيادة، على األمريكية عزمها اؼبتحدة الوالايت ُتظهر وحىت عندما ذلك، على عالوة

 ،3125 عاـ خريف يف )إيبوال( فَتوس حوؿ السابع الفصل قرار قيادة يف تفعل كما
 ففي. الوالايت اؼبتحدة األمريكية خلف للتجمع اجمللس يف عاـ استعداد ىناؾ مايزاؿ

، وحىت الواقع،  من اؼبتحدة األمريكية الوالايت تواجهها اليت التحدايت تزايد ومع اليـو
 غَتىا من أكثر بعمل اجمللس تدفع تزاؿ ما دوافعهاو  واشنطن مصاحل فإف اآلخرين، قبل
 (.9األخرى) العوامل من
األخَتة،  السنوات األمن وديبومتو يف فاعلية ؾبلس عالمات من أىم فإف ذلك، مع

شرعيتهما ابلتواجد  يف التشكيك يتم ما كاف كثَتاً  اللذين الدائمُت العضوين من جاءت
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إذ كالنبا . اؼبتحدة اؼبملكة أقل رجةوبد فرنسا،: النقض حق ضمن اندي أصحاب
الوضع اؼبتأـز للمجلس وعالقات القوى الكربى غَت اؼبستقرة  اإلدراؾ سباـ يُدركاف
 لتربير جبد العمل إذل يبيلوف وىم ُمنتظم، صباعي بتنسيق يتصرفاف ما وغالباً  داخلو،

على إنو بشكل واسع،  -وجودىم يف اجمللس  –الذي يُنظر إليو  اجمللس، يف وجودىم
ليبيا،  يف رئيسياً  دوراً  اؼبثاؿ، سبيل على اؼبتحدة، اؼبملكة فقد لعبت. بكثَت ثقلهم يفوؽ

 .(:اآلخرين) تتحدى األعضاء ما ؿبدودة، واندراً  بسلطة اجمللس يف أعماؽبا إدارة وتواصل
 يتعلق فيما ال سيما خاص، بشكل للنظر األمن ملفتة ؾبلس فرنسا، يف أما صورة     
 االضطراابت، مناطق يف العسكرية التدخالت من عدداً  ىناؾ، إذ قادت فرنسا. قياأبفري

 ىو كما اؼبتحدة، لألمم التابعة السالـ حفظ قوات تعزيز أو لوصوؿ الطريق مهد فبا
 مثلها فرنسا، أفعاؿ سبيل حُت يف. الوسطى، ومارل إفريقيا كوتديفوار، وصبهورية يف اغباؿ

 ىذه يف) اػباصة دبصاغبها كبَت حد إذل مدفوعة تكوف أف ذلإ آخر، بلد أي مثل ذلك يف
 من اؼبدعومة التدخالت وابلتارل فإف ،(السابقة االستعمارية مناطقها يف االستقرار اغبالة

 اعبانب، اليت األحادية اإلجراءات عن كبَتاً  اختالفاً  زبتلف األطراؼ، متعدد جانب
 اجمللس أعضاء من أي يشارؾ دل نفسو، قتالو  ويف وما قبلها. التسعينيات يف هبا قامت

 الغالب يف حظيت واليت أفريقيا، يف فرنسا ؼببادرات معارضة إلاثرة يكفي دبا اآلخرين
 .(21األفريقي) االرباد بدعم

 للتشاور إطاراً  الزمن من لعقود توفَته خالؿ ومن ،ؾبلس األمن فإف عاـ، بشكل
من  بناءة، حلوؿ على للحصوؿ والسعي الدولية اؼبشاكل عزز من مناقشة قد اؼبستمر،

 القوى فإف اجمللس، خالؿ ومن خالؿ توافق آراء القوى الكربى اؼبوجودة يف داخلو.
 اتصاؿ ، على(وروسيا ، والصُتاألمريكية اؼبتحدة الوالايت) الثالث الرئيسة العسكرية

ؼبختلفة اليت واغبلوؿ حوؿ القضااي الدولية ا اآلراء تتبادؿ إذ البعض، بعضها مع مستمر
 من وتكراراً، قيمتو مراراً  اجمللس أثبت ذلك، على عالوةً . سبس السلم واألمن الدوليُت

 األحداث بعد حىت مشًتكة أرضية إهباد العظمى للقوى فيو يبكن مكاف توفَت خالؿ
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 ، والعراؽ(:::2) كوسوفو يف وقعت اليت لك الشديد، مثلت للخالؼ اؼبثَتة
 .(22)(3122) ، وليبيا(3114)

 E10واألعضاء الغَت دائمُت الػػػ P5اؼبطلب الثاين: األعضاء الدائمُت الػػ 
 والديناميات األوسع للمجلس .

األمن الغَت دائمُت )اؼبُنتخبُت(  ؾبلس ألعضاء اؼبتعاقبة األحداث على مر السنُت، أثبتت
 الطاغية نةاؽبيم مواجهة يف اجمللس يف أتثَتىم منقلة ابإلحباط يشعروف أهنم( E10)ػال

 مع) النقض حق سلطة من (،P5الػػ ) يستفيد ال الواقع، يف. (P5)لألعضاء الدائمُت الػ
 من هبا مرحب غَت ابدرات أدأمي لو األحياف من كثَت يف النقض حق ابستخداـ التهديد

 اؼبؤسسية، وإتقاف ابلذاكرة االستخفاؼ ميزة وأيضاً  بل ،(اؼبُنتخبُت األعضاء قبل
 يشعروف اؽبند، أو أؼبانيا مثل األقوايء، اؼبنتخبُت األعضاء مندويب إذ أف. ساجملل إجراءات
 فقد ساعدت ذلك،القضااي. مع ( حوؿ بعض (P5تواطؤ الػػ من خاص بشكل ابلدىشة
 يف عضويتها خالؿ اؼبتحدة مع اؼبملكة أقل، وبدرجة فرنسا، مع الوثيقة أؼبانيا عالقات

 أعضاء من غَتىا رلُت ذات دور فعاؿ أكثر منعلى أف تكوف ب ،3122 عاـ يف اجمللس
 .(E10)()23الػ ؾبموعة
 إذ .كبَتة األمن بدرجة ؾبلس (، ديناميات(E10ػ( والP5بُت الػػ) القوة تباين ووبدد

 يتخذه قرار أي بشأف ،(P5ؾبموعة الػػ) بُت اآلراء يف توافق إذل التوصل يف للحاجة نظراً 
 عرضها قبل بينهم، فيما أوالً  القرارات مشاريع على التفاوض إذل يبيلوف فإهنم اجمللس،

 مشروع القرار من مسودة على التفاوض وقبل. للمناقشة الكامل بشكلها اجمللس على
من مث أيخذ واحداً  ،((P3قبل الػػ اؼبناقشة بشكل خاص من تتم ،(P5)ػال صبيع قبل

 بينهم، فيما األقل على ؽاتفا إذل، ((P3تتوصل الػػ وبعد أف. دائماً  اؼببادرة منهم زماـ
 بُت فأنو ومن الواقع، ويف. والصيٍت الروسي الدعم لتجنيد عموماً  صعوبة أكثر عملية تبدأ

التاـ،  شبو الغياب ىو ميلهم إذل األعضاء غَت الدائمُت، تسيَتًا ؼبصاحل األكثر اعبوانب
لذلك، . قياستبا بشكل اجمللس أعماؿ جدوؿ بتشكيل والصُت قياـ روسيا للحيلولة دوف

دبشاريع قرارات روسية مضادة . إال أف ( (P3مسودات قرارات الػػ فمن النادر أف ذبابو



 

ع لالهن الوتحدة في ظل  دور وفاعليت هجلس االهن التاب                                            هجلت العلوم السياسيت

 تنافس القوى الدوليت 

 
122 

 نشطة روسيا روسيا حاولت تاليف ىذا األمر فيما ىبص اغبالة السورية، ولذلك كانت
 روسيا وابلتارل فإف. اػباصة حوؿ مشاريع القرارات نصوصها وضع يف عادي غَت بشكل

 منذ ابدالً  تبنت التدخل، وعدـ الدولة لسيادة كحماة أنفسهما راتصو  اللتاف والصُت،
 ال اؼبدفوع الغريب التدخل أف لضماف الواعدة اإلسًتاتيجية ابعتباره انتظار جاؿ لكنو

 يروف إال إهنم القرار، منع دائماً  يبكنهم اؼبطاؼ، هناية يف أنو العلم مع مصاغبهما، ينتهك
التلويح  أو النقض استخداـ حق طريق مع مصاغبو مع رضتتعا أف اؼبمانعة واؼبعارضة قد

 األمثلة ومن. اندرة حاالت يف ، إال(P3)الػػػ  خارج الصفقات إجراء اليبكن وابلتارل،. بو
 جاء والذي سوراي، ، بشأف3124 لعاـ الكيميائية األسلحة على ىذا األمر، قرار البارزة
اؼبتحدة  والوالايت روسيا خارجية يوزير  بُت إليو التوصل ثنائي، مت التفاؽ نتيجة

 بشأهنا التفاوض يتم ما عادةً  واليت الشمالية، بكوراي اؼبتعلقة القرارات أو ؛األمريكية
 .(24األمريكية والصُت) اؼبتحدة الوالايت بُت مباشرة

 األوسع، ؾبلس األمن إذل للتشاور قرار مشروع تقدمي على ((P5موافقة الػػػ إذ دبجرد    
من  أي قبل من أخرى يتغيَتات أل ضئيل ؾباؿ وجود مع وسط، حلوؿ تقدمي إذل ليبي فإنو

 دبشاركة ُيسمع دل الواقع، إال إنو يف. عليها النص تعميم يتم عندما ،(E10)أعضاء الػػ
للتصويت،  طرحها من قليلة فقط (، إال قبل ساعاتE10مع الػػ) القرارات مشاريع

ودل تُناقش معهم ابؼبعٌت " تسربت" القرارات قد مشاريع أف وابلتارل يبدو األمر على
 (.25الفعلي)
األمن  ؾبلس أعماؿ جدوؿ (، علىP3من قبضة الػػ) عزز ابؼبالحظة جدير اذباه وىناؾ

 ،Penholder Systemالقلم"  حامل يسمى بػػ"نظاـ ما األخَتة، وىو السنوات يف
بدأ  تقريباً، الوقت لكذ يف. العشرين القرف من األوؿ العقد أواخر يف ظهر والذي

 حفظ والايت تفصل اليت اجمللس قرارات صياغة عند القلم يف احتكار ابؼبطالبة ،P5)الػػ)
 فقط اندرة ؿباوالت مع األخرى، اجمللس إجراءات اعبزاءات، أو أنظمة السالـ، أو

(، كحاملُت (P5عمل الػػ ،3125 عاـ من واعتباراً . عنهم بعيداً  السلطة ىذه النتزاع
 .(26اجمللس) أعماؿ جدوؿ على دولة بكل خاصاً  ملفاً  :3 أصل من ملفاً  32لػػ قلملل
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كثَتاً، من حيث  عنها ُيسمع اليت االنتقادات رفض إذل اػبمسة الرؤساء يبيل ذلك، مع
 اؼبُنتخبُت األعضاء وينتقدوف اجمللس، العشرة يف اؼبُنتخبُت األعضاء مشاركة يبنعوف أهنم

 بعض ألف النقد ىذا يربر ما ىناؾ األحياف، بعض ويف   . بادرةاؼب إذل افتقارىم بسبب
 اؼبتحدة، األمم دبلوماسية ؿبور ىو اجمللس يف انتخاهبم أف يروف الدائمُت غَت األعضاء

 ىناؾ، إذل ما يقدموه إال القليل  ضمن عمل اجمللس، ال سيما بعد وصوؽبم لديهم وليس
 (E10وأعضاء الػػ ) ((P5عضاء الػػػوالتوتر بُت أ حدة التنافر من يضاعف فبا

 .(27اؼبؤقتُت)
 ؾبموعة أي ؟. أفضمن ؾبلس األمن E10الذي يقـو بو أعضاء الػػ الدور ىو ما إذف

 ما اندراً  أهنم إال اجمللس، يف مانعة أقلية ستشكل دائمُت غَت أعضاء سبعة من مكونة
 قد ربدث تدخالت. P5ػحقيقي على قرارات الػ ىذا االفًتاض إذل قيد ربويل من سبكنوا
 حوؿ منقسماً  ، نفسوP5الػػ هبد معينة، ال سيما عندما مبادرات ، الزباذE10لػ ؿبتملة
أحد  لدعم التحيز إذل ، إماE10يبيل الػػ اغباالت، ىذه ويف ذلك، ومع. ما قضية

 ،3122 عاـ يف سوراي ابؼبوقف من يتعلق فيما اغباؿ كاف كما ،P5األطراؼ ضمن الػػ
 خشيا عندما ،3113 يف عاـ العراؽ حوؿ النقاش يف اغباؿ كاف كما حيادايً، البقاء أو

 .الكربى القوى بُت اػبالؼ تورطهم يف من غَت الدائمُت ألعضاء
 كبَتًة ومؤثرةً  أدواراً  اؼبُنتخبُت األعضاء من كبَت عدد لعب السنُت، مر وعلى ذلك، مع
 األحياف، بعض إذ كانوا يف. لوأعما جدوؿ على دائمة بصمات وتركوا ،لس األمنؾب يف

أسًتاليا،  كما ىو اغباؿ مع بلد، بكل خاصة ملفات يف بتلك األدوار القياـ من يتمكنوف
 اجمللس مناقشات يف جديداً  زطباً  أدخلوا ، عندما3125 عاـ يف ولوكسمبورغ، واألردف

 اؼبساعدات وصوؿ حوؿ، P3مع الػػ كثب عن منسقة دببادرة سوراي حوؿ اؼبتوقفة
 اؼبُنتخبُت قبل األعضاء من إجراءه مت تغيَت أىم أف بيد. النزاع مناطق إذل اإلنسانية
 من كبَتةً  أجزاءً  ربتل أصبحت اليت اؼبوضوعية القضااي دفع اجمللس، ىو داخل النشطُت

 قضااي قدموا الذين ىم الدائمُت غَت اجمللس أعضاء إذ أف. عمل اجمللس إذل األماـ
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 اعبنسي، واغبماية والعنف واألمن؛ والسالـ وسبكُت النساء، لح؛اؼبس والنزاع األطفاؿ
 .(28اجمللس) أعماؿ جدوؿ يف اإلقليمية اؼبنظمات اؼبناخ، ودور وتغَت اؼبدنية،

 أعماؿ يف كبَتة مسانبات من تقدمي الدائمُت غَت لألعضاء فيو يبكن الذي اآلخر اجملاؿ
 اعبزاءات أنظمة على تشرؼ يتوال اجمللس، عباف كرؤساء دورىم األمن، ىو ؾبلس

ضمن  من اغباضر الوقت يف اللجاف ىذه رؤساء صبيع اختيار يتم الواقع، ففي. الفردية
 عضو أي -كبَت حد إذل -يقرر الذي ، ىوP5أف الػػ من الرغم على ،E10أعضاء الػػ 

الػػ  ؾبموعة سفراء بُت التذمر بعض وىناؾ. اعبزاءات عبنة يرأس أف هبب جديد ُمنتخب
E10يلفت اللجاف ؽبذه اليومي العمل إدارة يف اؼبُتمثل الشاؽ ، حوؿ أف العبء 

، على P5ىيمنة الػػ يعزز فبا الوقت اغباضر، يف الرئيسية األزمات عن بعيداً  انتباىهم
 فرقاً  ربدث أف اللجنة رائسة عبودة يبكن ذلك، ومع القضااي األساسية داخل اجمللس.

 عن النفوذ ربقيق أيضاً  اؼبنتخبُت لألعضاء إذ يبكن. قوابتالع وفاعلية حيوية يف كبَتاً 
 كانوف األوؿ 41 يف فعلوا كما اتفاقهم ابؼبوافقة الكلية على موضوع ما، طريق

 فلسطينية دولة قياـ احتماؿ على ينص قرار على التصويت عن ، ابالمتناع3125
 (.29ؿبدد) زمٍت إطار ضمن

 يف القرارات تتخذ اليت ، ىية يف ؾبلس األمنت العضوية الدائمالدوؿ ذا أف ويف حُت
 تشكيل يف مهماً  دوراً  يلعب الواقع حبكم إضافياً  دائماً  عضواً  للمجلس فإف اؼبطاؼ، هناية

 وبضرىا اجمللس اجتماعات فإف صبيع الواقع، ففي. اؼبتحدة األمم أمانة: اؽبيئة ديناميات
 وتتميز. السياسية الشؤوف ةإلدار  التابعة األمن ؾبلس شؤوف وشعبة موظف وىبدمها
 وكبار اػباصوف، فبثلوه أو العاـ لألمُت تُقدـ إعالمية بتغطية اجمللس اجتماعات من العديد
 السالـ. حفظ أو السياسية الشؤوف إدارات رؤساء يكوف ما وغالباً  العامة، األمانة موظفي
 اؼبكتوبة التقارير كذلكو  التغطية، ىذه يف الواردة التوصيات أو اؼبعلومات تلعب ما وغالباً 

 ويرجع. اجمللس قرارات تشكيل يف ىاماً  دوراً  العاـ، األمُت ابسم العامة األمانة تعدىا اليت
 العاـ األمُت على كبَتاً  ضغطاً  P3تضع الػػ إذ العامة، لألمانة اؼبركزي الدور إذل ىذا

ومع ذلك  . داهنموبل مواطن يرأسها الثالث الرئيسية" واألمن السالـ إدارات" أف لضماف
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كانت األمانة العامة مًتددة يف كثَت من األحياف يف انتداب أو تورل اإلدارات من قبل 
وقد  . ابلكامل تنفيذ مهماىا اؼبستحيل من إذ سيكوف بشكل كبَت، اؼبوارد إذل دوؿ تفتقر

 عامي يف واؽبرسك البوسنة يف اآلمنة اؼبناطق يف اؼبفرط التفاؤؿ مع اغباؿ ىو ىذا كاف
عاـ  (UNSMIS) سوراي يف لإلشراؼ اؼبتحدة األمم بعثة أو مع ،6::2و 4::2
 . (:2سوراي) يف النار إطالؽ وقف على تشرؼ أف اؼبفًتض من كاف اليت ،3123

 األمم عمليات إصالح ، حوؿ3111 يف عاـ الشهَت لألخضر اإلبراىيمي التقرير إف
لألفكار  العامة، األمانة قاومةم عن أوضح بشكل التعبَت يتطلب السالـ، غبفظ اؼبتحدة

 نرى أف السهل إذ من. ؾبلس األمن أعضاء عليها فرضها اليت اػبطرة واؼبمارسات
 العاـ األمُت مركزية أف من حيث الغالب. يف العامة عمل األمانة تباطؤ وراء السبب
 إذل توافقات مع قدرة وصولو على كبَت حد إذل تتوقف العاؼبية للدبلوماسية وأنبيتو

 ، إلعادةP5على الػػ يعتمدوف كوهنم) اؼبتعاقبوف العاموف األمناء وقد كاف. P5الػػ
 بسبب عدـ القدرة على احتفاظهم ايئسُت إذل درجة كبَتة،( األمور وإقباز االنتخاب
 P5(12.)الػ صبيع مع جيدة بعالقات

 العمل يف ؾبلس األمن اؼبطلب الثالث: أساليب
 اإلجراءات بشأف مستمرة شكاوى ىناؾ ؼباضي، كانتمنذ عقد التسعينيات من القرف ا

 ىذه ودل تكن. ( يف ؾبلس األمن(P5ػواؼبعتمة للدوؿ دائمة العضوية ال االستبدادية
 اغبفاظ على ربرص اليت اػبمس الدوؿ بُت مسالة التواطؤ حوؿ موجهة فقط الشكاوى

 الكثَت حقيقة، أف من أيضاً  ولكن اؼبتميز داخل اجمللس، ومصاغبها اؼبختلفة، مركزىا على
وغَت ُمعلنة  خلف الكواليس"، "رظبية غَت مشاورات" يف ذبري تزاؿ ما اجمللس أعماؿ من

 العامة، واألمانة انىيك عن موظف اجمللس، ( يف(E10ػأماـ األعضاء غَت الدائمُت ال
 إزعاجاً  رظبي، للمداوالت حوؿ القضااي اؼبختلفة، األمر الذي أاثر سجل أي ترؾ وعدـ

 األعضاء غَت الدائمُت يف اجمللس. لبعض يداً شد
دبشاركة فاعلُت  السماح السنُت، هبدؼ مر على اؼبقًتحات من العديد تقدمي لقد مت      

ؾبلس األمن يف اؼبشاورات مع األعضاء الدائمُت حوؿ القضااي األساسية اليت يتم  من غَت
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 Arria "أراي صيغة إحاطات" اؼبقًتحات، ىذه ومن بُت تلك. طرحها يف اجمللس

formula Briefingsالصلة ذات واؼبعلومات ذو األفراد يقـو ، واليت دبقتضاىا 
 يف ؾبلس األمن أعضاء دبشاركة اغبكومية، غَت اؼبنظمات فبثلي مثل ابلقضية اؼبطروحة،

 إذل اؼبوفدة األمن ؾبلس كذلك بعثات اؼبيداف، اؼبتحصل عليها من الفعلية اؼبعلومات
 على اؼبصلحة أصحاب مع اؼبناقشات يف ابؼبشاركة ألعضائها يسمح فبا ع،الصرا  بلداف
 Open "اؼبفتوحة اؼبوضوعية اؼبناقشات"الواقع. كذلك مت طرح فكرة  أرض

Thematic Debates، ربوؿ ببياان ابإلدالء اجمللس أعضاء لغَت تسمح واليت 
 Wrap up"اعبلسات اختتاـ" الشاملة. فضال عن ذلك، مت طرح فكرة القضااي

Sessionsخالؿ عمل اجمللس أداء يف تقييم اجمللس، أعضاء لغَت الفرصة تتيح ،اليت 
النقاش. كذلك، مت طرح مقًتح  دبتابعة األعضاء لبقية السماح مع الشهر السابق،

 ،Informal Interactive Dialogues "الرظبية غَت التفاعلية اغبوارات"
، ابلتدخل يف مشاورات عضاء يف ؾبلس األمنللدوؿ غَت األ يسمح وىي عبارة عن نسق

 السياسية الناحية من للغاية حساسة تكوف واليت للقلق، القضااي واؼبواقف اؼبثَتة
 .(32الرظبية) لالجتماعات

تتضمن حلوؿ فعلية للعديد من اؼبشاكل اليت يعاين  اؼبقًتحات وعلى الرغم من أف ىذه   
ابلكامل،  مستغلة غَت إال إهنا بقيت اجمللس، ( يف(E10ػمنها األعضاء غَت الدائمُت ال

كاف استخداـ أحد تلك  األحياف، من كثَت يف إذ. للغاية متسق غَت بشكل وطبقت
 ىذه كانت إذا ما الشهرية، ورؤيتها حوؿ اجمللس رائسة استعداد على اؼبقًتحات يعتمد

 حالة يف التحديد وجو وعلى للمجلس، الشهري العمل مع برانمج تتسق التنسيقات
من خارج اجمللس  –مت تقديبها إذل اجمللس  فإف أبرز مسانبة الواقع، ويف اعبلسات. اختتاـ

 اغبكومية غَت للمنظمات األمن ؾبلس تقرير إنشاء تعزيز شفافيتو، كانت يف ؾباؿ–
 ويف. اؼبستمرة اجمللس ألعماؿ سياقية وتعليقات فورية معلومات يوفر والذي البحثية،

 واؼبدونُت الصحفيُت بعض ِقبل من أيضاً  مفيدة معلومات توفَت يتم ف،األحيا من كثَت
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 األمناء بواسطة ترتيبها اجمللس، ويتم شؤوف يف واؼبتخصصُت نيويورؾ، يف اؼبقيمُت
 .(33اؼبتحدة) لألمم األكرب للوفود الصحفيُت

من  أمر ال بد منو ىو الشفافية إذل االفتقار أف ىذا وىنا يطرح تساؤؿ مهم، ىل     
دخوؿ أعضاء  أف األحياف بعض يف قيل الواقع، يف أجل عمل ؾبلس األمن بكفاءة؟.

، حوؿ الكثَت من القضااي رية وغَت رظبية( يف نقاشات س(P5ػالدائمُت ال اجمللس
 إذل للتوصل الالزمة الصروبة النقاشات من نوع يف للمجلس اباللبراط األساسية، ظبح

 االستثناء األمر ىو ىذا أف يبدو اغبظ، ن لسوءلك. الصعبة للمشاكل مشًتكة حلوؿ
إذ أف الواقع يشَت إذل عكس ذلك، ال سيما عندما تتعلق القضية اؼبراد . القاعدة وليس

( يف ؾبلس األمن. إذ تكوف النقاشات سرية P5)ػمناقشتها دبصاحل األعضاء الدائمُت ال
لجأ ىؤالء األعضاء إذل ، إذ ي(P3) دائمًا حوؿ القضااي اليت سبس نفوذ ومصاحل الػػ

النقاشات غَت الرظبية، ؼبراعاة مصاغبهم، واالتفاؽ على صيغ قرارات بعيدة عن اؼبساس 
بنفوذىم، حىت وإف كانت تلك القرارات ال تشكل حاًل فعليًا للقضية اؼبطروحة أو األزمة 

 (.34اؼبراد التعاطي معها)
 اؼببحث الثاين:  إدارة النزاعات واالزمات .

غم من أف ؾبلس األمن مت إنشاؤه يف اؼبقاـ األوؿ للرد على النزاعات بُت الدوؿ على الر 
بداًل من الصراع داخل الدولة، إال أنو أثبت قدرتو يف تكييف صالحياتو دبوجب ميثاؽ 

 اؼبعايَت، وضع يف االلبراط خالؿ األمم اؼبتحدة مع سياقات اغبرب األىلية، من
 والسماح السالـ، وعمليات وفرض العقوابت اكم،احمل وإنشاء والتحقيق، والوساطة،
 النظاـ يف الرئيسية الفاعلة اعبهة ابعتباره اجمللس برز فضاًل عن ذلك،. القوة ابستخداـ

 الغالبية اآلف ربتل اليت اغبادة الصراعات معاعبة فيما ىبص األزمات إلدارة الدورل
 ما تو هبذا الصدد إذلوصلت قرار  ،3114 عاـ ففي .اجمللس أعماؿ جدوؿ من العظمى

 . من ؾبموع القرارات اليت ازبذىا بصورة عامة٪  :8 من يقرب
 يف مدفوعة كانت األىلية اغبروب يف اؼبستمرة اجمللس مشاركة أف وعلى الرغم من    

 كانت وإف والصُت، روسيا من بدعم عموماً  حظيت فقد ،(P3)قبل الػػ من األوؿ اؼبقاـ
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 من األىلية اغبروب يف التدخالت فرض يف اجمللس وافعد فقد زبتلف. بصورة ؿبدودة
 تظل ما اندراً  وابألىلية اغبر أف للتدخل ىو اؼبستمرة الدوافع أحد لكن. أخرى إذل حالة

 الكونغو صبهورية حالة يف كما اجملاورة، البلداف طويلة، إذ يبكنها أف سبتد إذل ؼبدة داخلية
 برمتها، اؼبنطقة إذل االنتقاؿ أيضاً  ويبكن آلاثرىا ،(3114-9::2الديبقراطية )

 أف اغباالت، ىذه بشاف (توماس فايس) إذ الحظ. الالجئُت تدفقات خالؿ من السيما
 فقد ذلك، ومع .اجملاؿ ىذا يف ((P3لقيادة الػػ رئيسي ؿبفز عامل ىو" اإلنساين الدافع"

 ألىلية، ىويف اغبروب ا اجمللس تدخل حوؿ (P5الػػ) يوحد ما أبف ،)بروسجونز( جادؿ
 األىلية، اغبروب يف للتهديد الغالب يف يتعرض والذي الدولة، بسالمة اؼبشًتؾ التعلق
لتدخل  رئيسي ، والذي ابت دافع(اإلرىاب مكافحة واسًتاتيجيات) اإلرىاب وظهور

 (.35أفغانستاف، ولبناف، ومارل، والصوماؿ) اجمللس يف
 الباردة، اغبرب بعد ألمن يف مدة ماؾبلس ا فيو تدخالت ويف الوقت الذي انتشرت     
 وجنوب البلقاف، ومنطقة الوسطى، أمريكا يف كربى عمليات مع متعددة، قرارات عرب

 يف أقل وبدرجة أفريقيا، يف اغبُت ذلك منذ اجمللس أنشطة تركزت وأفريقيا، آسيا، شرؽ
حجم  للضرورة العملية للتحرؾ ىناؾ بسبب ويعزى ىذا األمر جزئياً . األوسط الشرؽ

 ربدث اليـو األىلية اغبروب معظم أف حقيقة لك منذ واألىم األزمات يف تلك اؼبناطق،
 األفريقية وبلداف منطقة الشرؽ األوسط، فإف معظم البلداف كذلك،  .اؼبنطقتُت ىاتُت يف
 يف اؼبوجودة تلك من اؼبتحدة األمم تدخالت لقبوؿ استعداداً  أكثر اغبارل، الوقت يف

 فإف نفسو، الوقت يف. التدخل عدـ دببدأ قوايً  ارتباطاً  تظهر واليت لالتينية،ا آسيا، وأمريكا
 فاعلية اجمللس يف تلك اؼبناطق، عوامل أحد ىو اجمللس لتدخالت اعبديد اعبغرايف التوزيع
 والذي أفريقيا، يف اعبماعي العمل على بسهولة يوافق أف ، يبكن((P5أف الػػ إذل ابلنظر
 .(36قوة كربى) أي (، أوP5)ػال أعضاء من عضو ألي اغبصرية َتالتأث منطقة يف اليقع
 الفريق وكذلك اؼبتتالية، اإلنساين عبنة األمن وذبدر اإلشارة ىنا، إذل ما جاء يف تقارير     

 والتغيَت، والتحدايت ابلتهديدات ، واؼبعٍت3115 العاـ يف عاـ لألمُت اؼبستوى الرفيع
 إدارة يف نشاطهما زاد ؾبلس األمن، وال سيما تحدة،اؼب األمم إذ سبت اإلشارة إذل أف
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وابلفعل فقد استطاع اجمللس من اإلسهاـ يف . اغبرب الباردة انتهاء مدة بعد الصراعات
 ومن. 3113 إذل 3::2 من اؼبدة يف٪ 51 بنسبة اؼبسلحة النزاعات عدد خفض
 إذ  الباردة، اغبرب ايةهن مع نشأت اليت تعاوانً  الدولية األكثر البيئة من االستفادة خالؿ

 اندلعت اليت ابلنزاعات فكارتباطها لتسهيل الكربى للقوى مفيداً  مكاانً  اجمللس وَفر
انميبيا، والسلفادور، ونيكاراغوا،  ما حدث يف ابلوكالة غذت الباردة، واليت اغبرب بسبب

 ىذه ألف سهلة، اغباالت ىذه كانت ما، بطريقة ولكن. وغواتيماال، وموزمبيق، وكمبوداي
بوصلة  توجيو السالـ حفظة من ألالؼ يبكن إذ نسبيًا، صغَتة أقاليم يف وقعت النزاعات

 فوضها اليت الالحقة العمليات يف موجودة العوامل ىذه كانت وعندما. اغبل كبو التوازف
 ليبَتاي أو سَتاليوف، أو الشرقية، تيمور أو الشرقية، سالفونيا يف اغباؿ ىو كما – اجمللس

الباردة يف التعامل مع مثل  اغبرب بعد اؼببكرة قباحاهتا تكرار من اؼبتحدة األمم كنتسب –
 (.37ىذه اغباالت)

 االستقرار األمن إلحالؿ ؾبلس وعلى الرغم من سعي ىذه، النجاح قصص عكس وعلى
إال أف  األلفية اعبديدة، مطلع منذ أعمالو جدوؿ على الصراع حاالت من عدد يف الدائم
 تلك األزمات كانت تتكرر بشكل مستمر دوف التوصل إذل حلوؿ بصددىا. من العديد

 تعقيداً  أكثر جعلها بطرقت الصراعات تغَت طبيعة ىو السبب األوؿ يف ذلك، يكوف وقد
مهمة  النزاع ألطراؼ كذلك، فقد سهلت العوؼبة. السياسية للتسوايت مالءمة وأقل

والدولية، واغبصوؿ على ـبتلف السلع  الوصوؿ إذل األسواؽ "غَت اؼبشروعة" اإلقليمية
. واؼبعادف. اخل واؼبخدرات، والنفط، اليت تسهم يف ديبومة الصراع، مثل األسلحة،

 الداخلية النزاعات أي ،"الدولية األىلية اغبروب"معدؿ  يتمثل ابرتفاع والسبب اآلخر،
 تؤدي ال عندماف .كالنبا أو اعبانبُت أحد على عسكرايً  األخرى الدوؿ فيها تتدخل اليت

 تصبح أف احملتمل فمن سريع، عسكري نصر إذل احمللية النزاعات يف اػبارجية التدخالت
 اؼبتزايد وأطوؿ. أما السبب الثالث، فيتجسد ابغبضور دموية أكثر الداخلية النزاعات

 اؼبتحدة، األمم فيها تعمل اليت الصراع أوضاع يف العنيفة اؼبتطرفة اإلرىابية للجماعات
 (.38السياسية) اؼبفاوضات أىداؼ األمم اؼبتحدة عرب ر الذي وبوؿ دوف ربقيقاألم
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 فإف العريب، الربيع عن الناجم االستقرار عدـ السيما أخرى، أسباب وعوامل جانب إذل
 اغبروب عدد تضاعف أسباب توضيح يف طويالً  شوطاً  ىذه العوامل اؼبذكورة اعاله، تقطع

 (22) إذل 3118 يف (5) من األخَتة، السنوات يف اً تقريب مرات ثالث الكربى األىلية
 وىي ،)أوبساال( جبامعة النزاع بياانت برانمج بواسطة حساهبا مت كما)، 3125 يف

 (.39)(الصراع عن للباحثُت الرئيسية اؼبرجعية النقطة
 ؾبلس فشل على مؤشراً  ابلضرورة ليست األىلية اغبروب زايدة فإف اغباؿ، لكن بطبيعة

 عدد سيكوف اجمللس جانب من إجراء أي غياب يف أبنو هبادؿ أف للمرء يبكن ذإ األمن،
 الكونغو صبهورية كوتديفوار، مثل أماكن يف بكثَت أعلى القتلى وعدد العنيفة النزاعات

 .(:3أخرى) وأماكن السوداف وجنوب الديبقراطية،
 يف مدرجة، 3125 عاـ يف أىلية ( حرابً 22أىم ) من (:) أف حقيقة ومع ذلك، فإف

 أفريقيا صبهورية الديبقراطية، الكونغو صبهورية أفغانستاف،) األمن ؾبلس أعماؿ جدوؿ
 اؼبالحظة ، ربجب(وأوكرانيا سوراي، السوداف، جنوب الصوماؿ، ليبيا، العراؽ، الوسطى،

 يوصف اجمللس حوؿ اؼبتمحور اعبماعي األمن أننظاـ وبرتس(، )آدمر كتبها اليت اؽبامة
 سياسات اجمللس يعود إذل ، وأف سبب انتقائية"انتقائي أمن" أبنو مالءمة رأكث كبو على

 توفَت اؼبوارد عن الرئيسيُت الالعبُت عزوؼ أو السيادة، حواجز أو ،((P5ومصاحل الػػ
 (.41مناسبة) إجراءات الزباذ الالزمة

 اغبماية . عن واؼبسؤولية اإلنساين اؼبطلب األوؿ: الدافع
 األوؿ، اؼبقاـ يف الدورل الصراع يعاجل أف شأنو من األمن كجهاز لسؾب أتسيس إذل ابلنظر

 فاعلية اجمللس على اليـو ابت وبكم العاؼبي العاـ الرأي أف للنظر الالفت إال إنو ومن
 حدود داخل اعبماعية الفظائع وغَتىا، من اعبماعية اإلابدة منع على قدرتو بناءًا على

 القتل أعماؿ ذبنب يف التسعينيات أوائل يف حدةاؼبت األمم إخفاقات إذ إف. الدولة
أدت إذل  ميدانية، بعثات وجود من الرغم على أنغوال، والبوسنة، ورواندا، يف اعبماعي

 ىذه مثل اليت يتم من خالؽبا ذبنب اؼبتحدة، والكيفية منظومة عمل األمم يف التأمل
 يف العرقي التطهَت حياؿ التصرؼ عن اجمللس عجز وقد أاثر. اؼبستقبل يف الكوارث
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 إعادة إذل أدى فبا ،"التدخل يف اغبق" حوؿ متجدداً  ، جداالً :::2 عاـ يف كوسوفو
 لعاـ العاؼبي القمة مؤسبر إذ ويف (.(R2P "اغبماية مسؤولية" ليصبح اؼبفهـو صياغة

، ىذا ابإلصباع اؼبتحدة األمم يف األعضاء الدوؿ تبنت ،3116  أضافت حُت يف اؼبفهـو
 يتمتع الذي وحده ىو" حدة على حالة كل" أساس على يتصرؼ الذي ألمنا ؾبلس أف

 .(42العملي) الواقع يف بو االحتجاج بسلطة
" مع االسًتاتيجية اإلنسانية اؼبصاحل تتطابق عندما فقط" أنو )توماس فايس( الحظ لقد
 ؾبلس يف إجراءات انفاذ على للحصوؿ اإلنساين الدافع أماـ الفرص من انفذة تتاح

 اليت اعبماعي القتل أعماؿ مواجهة يف اؼبؤدل اجمللس تردد ألمن". وفبا يؤكد ىذا األمر، ىوا
 من اػبرطـو يف النظاـ غبماية الصُت بذلتها اليت اعبهود دارفور، كما أف يف تتكشف
 لتدخل الالزمة اؼبوارد استثمار (، يفP3رغبة الػػ) عدـ عززىا اؼبفرطة القسرية التدابَت

 األخَتة العسكرية اغبملة أسفرت عندما سنوات، بضع وبعد. اجمللس طارإ خارج فعاؿ
 من يقرب ما مقتل ، عن(LTTE) يالـ اتميإل ربرير مبور ضد السريالنكية للحكومة

 معارضة بسبب الوضع حوؿ واحد رظبي اجتماع عقد يف اجمللس فشل مدين، 510111
 (.43)األمن ؾبلس يف اآلسيويُت غَت واألعضاء والصُت روسيا

 أوائل ومنذ الواقع، ففي. مبرورقي ؾبرد ((R2Pمفهـو الػػػ إال أف ذلك األمر، ال يعٍت أف
 األمن واألمانة ؾبلس حفظ السالـ، وأظهر انفاذ العديد من عمليات مت ،3111 عاـ

 صبهورية يف لألزمات قوية وفعالة إجراءات يف توفَت متزايدة اؼبتحدة، رغبة لألمم العامة
 ،3121 عاـ يف كوتديفوار ويف ،3123 وعاـ 3114 عاـ يف ديبقراطيةال الكونغو

 عاـ أواخر يف السوداف جنوب يف األزمة اندالع وبعد. 3124 عاـ يف مارل ويف
 إيواء خالؿ األرواح، من من ربصى ال أعداداً  ىناؾ اؼبتحدة األمم بعثة أنقذت ،3124
 حد إذل (، متأخرة(R2Pانت الػػػوقد ك. للخطر اؼبُعَرضُت اؼبدنيُت من اآلالؼ عشرات

 رفض الذي كوتديفوار، يف غباغبو نظاـ إلزالة القوة ابستخداـ اجمللس تكليف يف كبَت
 اإلجراء يكوف عندما وىذا األمر يشَت إذل حقيقة مفادىا: ىو. االنتخابية ىزيبتو قبوؿ

تدفع  اليت واملالع من ؾبموعة عن عادةً  انذباً  ذلك يكوف وقوايً، سريعاً  الوقائي للمجلس
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 مع غياب كبَتة بُت صفوؼ اؼبدنيُت، اػبسائر فيها فبكن أف تكوف حادة ابذباه تفاقم أزمة
على األقل  واحدة رئيسية قوة ورغبة اؼبتحدة، األمم عمل على تعًتض كربى قوة أي

 .(44الدولية) االستجابة يف اؼببادرة زماـ ألخذ
 مبكراً  اختباراً  كاف التصرؼ األمن يف سؾبل دارفور، وفشل يف القتل أف حُت ويف    

 خالؿ ضبلة شك بال ، كافR2Pؼبعيار الػػ وربدي جدؿ أكرب وإف ،R2Pؼبفهـو الػػ
أذار  يف ليبيا يف القذايف نظاـ ضد ابلتدخل اجمللس أذف عندما. فيليبيا 3122 لعاـ الناتو

 األمن على سؾبل فيها يفرض اليت األوذل اؼبرة ىي ىذه كانت ،R2Pابسم الػػ 3122
 لغرض اؼبتحدة األمم يف عضو لدولة الشرعية اغبكومة ضد القوة استخداـ اإلطالؽ

 بشاف اغبماية األمن ؾبلس رأي يف األوسع اغبماية. وفبا ال شك فيو، فاف التحوالت
 (. 45ليبيا) يف من مهمة التدخل سّهلت قد اؼبدنية

اـ القوة ضد ليبيا كاف ُمبهمًا، إذ لتفويض اجمللس بشاف استخد الناتو فهم فإف ذلك، ومع
 اؼبًتاجعة، الليبية القوات قصف أيضاً  بل الطَتاف، حظر منطقة فرض فقط دل يشمل

 طرابلس، وتقدمي سقوط بعد العسكرية العمليات واستمرار النظاـ، منشآت واستهداؼ
الوضع  ىذا وتفاقم. خطَت جدؿ إذل أدى ىذا األمر وقد اؼبتمردين، إذل اؼبادية اؼبساعدة

 مشاؿ غبلف اتبعة طائرة وىاصبتو قافلتو عقب سبت عندما القذايف، معمر وفاة بسبب
 وكذلك والصُت، روسيا وقد اهتمت. الليبيُت اؼبتمردين من ؾبموعة وأعدمتو األطلسي
الربازيل، واؽبند، ) الوقت ذلك يف اجمللس يف صمدوا الذين )الربيكس( أعضاء زمالئهم
واليتهمن تفويض ؾبلس  بتجاوز الناتو األخرى، الدوؿ من ديدوالع ،(إفريقيا وجنوب

 (.46غطاء اؼبفهـو نفسو) ربت األمن وفقاً ؼبفهـو ضباية اؼبدنيُت إذل تغيَتالنظاـ
 ؾبلس لوالية الناتو واسع، ابف تنفيذ نطاؽ وقد جادؿ العديد من اؼبُختصُت، وعلى    

وقد . ما هبري يف سوراي حوؿ للمجلس راؼبستم الشلل كبَتة بدرجة ليبيا، يفسر األمن يف
 اجمللس أعضاء بعض بُت الدعم حشد يف والصُت روسيا ليبيا، حوؿ الدائر اعبدؿ ساعد

يؤكد على  الذي الرأي مع نتفق أننا إال ذباه سوراي، اؼبتعنت لتعزيز موقفهم الدائمُت غَت
 آخر ضباية يف ةالرغبة الروسي سوراي، كاف يعرب عن من روسيا موقف وراء الدافع أف
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 نظاـ استقرار زعزعة أف من اغبقيقي القلق عن فضالً  األوسط، الشرؽ يف اؼبتبقُت حلفائها
اعبماعات اؼبتطرفة على مقاليد اغبكم  انتشار وسيطرة إذل يؤدي قد )بشار األسد(،

 سوراي، بشأف والصُت من قبل روسيا النقض حق لكن وعلى الرغم من استخداـ .ىناؾ
 مسار على حاسم بشكل مطلوابً، للتأثَت كاف فبا أقل كانت اجمللس إجراءات فإف

 األمريكية يف اؼبتحدة للوالايت الشديد عدة، أبرزىا الًتدد ألسباب األحداث ىناؾ،
األمريكية  اؼبتحدة الوالايت ىدؼ بُت فضال عن التناقض اؼبواجهة، يف عسكرايً  االلبراط

والصينية حوؿ أىداؼ  الروسية الشكوؾ غذى الذي) سوراي يف النظاـ بتغيَت اؼبُعلن
 احملدودة الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف السيطرة على سوراي واالستفراد هبا(، والوسائل

األمر الذي قيد قدرة اجمللس على  الغاية، ىذه التحقيق استخدامو يف ترغب كانت اليت
 (. 47ازباذ إجراءات نشطة وفعالة ذباه األزمة السورية)

 يف بقوة ، وغَتىا، عن التدخلاألمريكية اؼبتحدة الوالايت إحجاـ اإلشارة إذل أف وذبدر
بتجارب الوالايت  يتعلق فيما )لكولنباوؿ( الشهَت التحذير إذل سوراي يعود جزءًا منو

 إنشاء صعوبة أثبتت واليت اؼبتحدة األمريكية يف كوسوفو، وأفغانستاف، والعراؽ، وليبيا،
 . ابلقوة النظاـ تغيَت بعد جديد نظاـ
 اغبماية، وتغيَت مفهـو مسؤولية األمن حوؿ ؾبلس يف اػبالفات كل من الرغم وعلى    

 خالفاهتم، ذبزئة على ملحوظة قدرة اجمللس أعضاء أظهر فقد ليبيا، وسوراي، يف النظاـ
 يف إدارة التدخالت كذلك، فإف تواصل كل قضية على حدة. مع مثمر بشكل والتعامل
بسبب التباحث حوؿ  ابعدهتم، فبا من بعضهم البعض أكثر أعضاء اجمللس ربتق األزمات

 اؼبصاحل واقتسامها بينهم.
 اؼبطلب الثاين: منع الصراع .

 لألزمات، إذل استعداد االستجابة ، حوؿ(P5)لسوء اغبظ، اندرًا ما تًتجم وحدة الػػ
 تركيز من الرغم لىفع. النطاؽ واسع دماء سفك إذل يتحوؿ أف قبل انشئ نزاع ؼبعاعبة
 اجمللس سجل فإف األمن، جمللس الوقائي والدور اؼببكر العمل على اؼبتحدة األمم ميثاؽ
 تنظر)، إذ (P5)أف مصاحل الػػ فالواقع، .ضعيفاً  اليزاؿ الصراعات نشوب منع بشأف
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 البلداف فضاًل عن ميل ،(خاص بشكل الصراعات نشوب منع مفهـو إذل والصُت روسيا
 جدوؿ يف موضوع إدراجها مقاومة االضطراابت، إذل من تعاين اليت لصراع، أواب سبر اليت

 من اػبوؼ أو ،"صراعات دوؿ" أهنا على وصمها يتم أف من القلق اجمللس، بدافع أعماؿ
 بعد ما بتوقعات ابلوفاء اجمللس قياـ دوف ضدىا،كل ذلك حاؿ ؿبتملة قسرية تدابَت ازباذ

 (.48اؼببكر) العمل إذل الفعل رد من تدرهبياً  سينتقل أنو من الباردة اغبرب
، متأخرة النزاع حاالت يف االلبراط إذل األمن واؼبيل جمللس التفاعلية الطبيعة فقد كانت

الباردة. فضال عن ذلك، فاف  اغبرب هناية األمر الذي عَرض اجمللس للنقد اؼبستمر منذ
 ميثاؽ من (::) اؼبادة على دائماً  ترَكز اؼبشكلة ىذه معاعبة كيفية حوؿ التوصيات

 قد مسألة أي إذل األمن ؾبلس انتباه لفت" سلطة العاـ األمُت تعطي واليت اؼبتحدة، األمم
 إذل أف إصرار ،)سيمونتشي سًتماف( أشار وكما". الدوليُت واألمن السلم هتدد صوف

 أعماؿ جدوؿ على اغبصرية والصُت، للسيطرة األمريكية وروسيا اؼبتحدة الوالايت
 (.49تؤخر بشكل كبَت عمل اجمللس يف ازباذ إجراءات فعالة ذباه األزمات) اجمللس،

 لتحسُت اؼبتواضعة احملاوالت أف ،Wenaweser and Weschlerالحظ كما
 ذلك، على البارزة األمثلة ومن. شاقة معركة تواجو األزمات توقع على اجمللس قدرة

، بشأف مناقشة 3122 عاـ يف اؼبتحدة اؼبملكة قدمتها اليت اإلعالمية اإلحاطة جلسات
 الشؤوف إدارة رئيس فيها دُ عي ، واليت"Horizon Scanning"مسح األفق  منهج

وفبا  مغلقة، جلسة يف اجمللس، مع للمناقشة اؼبتحدة لألمم العامة األمانة يف السياسية
 أعماؿ جدوؿ يف رظبياً  درجةتكن  دل اليت للقلق اؼبثَتة الناشئة اتضح الحقاً، فاف اؼبواقف

 معادية ،والوالايت اؼبتحدة األمريكية والصُت روسيا اجمللس. فضال عن ذلك فقد كانت
 حساسة قضااي إلاثرة اآلخرين قبل من استخدامها يتم أف خشية اإلحاطات، ؽبذه

 . (:4زبصهم)
 اؼبطلب الثالث: حفظ السالـ .

لبارزة الرئيسة يف األمم مة االسالـ الدورل العال حفظ أصبح خالؿ العقود اؼباضية،   
 السالـ حفظ بعملية تكليف األمم اؼبتحدة عاماً، ومنذ 71يقرب من اؿ إذ ما ،اؼبتحدة
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 كأداة الدورل العمل أشكاؿ من الشكل ىذا ظل يف أزمة السويس، 2:67األوذل عاـ 
 ذلك، ومع. ؾبلس األمن يف مناقشة واألكثر وضوحاً  الصراع، األكثر من أدوات إدارة

 .أيضاً  اجملاؿ ىذا يف دورىا تلعب" االنتقائي األمن" ديناميكيات إفف
 إذ نصفي، وسبثيل ازدىار بفًتة السالـ حفظ مر اؼباضي، القرف من التسعينيات ويف عقد

 أقل إذل( العسكريوف اعبنود، والشرطة، واؼبراقبوف) السالـ غبفظة اإلصبارل العدد البفض
 بنشر العاـ نفس يف اجمللس بدأ ذلك، ومع. :::2 سبوز حبلوؿ (21111) من

الشرقية، وسَتاليوف،  كوسوفو، وتيمور يف جديدة إذ كانت ىناؾ عمليات ،القوات
 (25) اجمللس بتنفيذ كلف التالية، الػعشر السنوات ويف. الديبقراطية الكونغو وصبهورية

 حوارل إذل اؼبنتشرة للقوات اإلصبارل العدد ليصل السالـ، غبفظ أخرى عملية
 حفظ قوات فيو بقيت الذي اؼبستوى وىو ،:311 عاـ خريف حبلوؿ (211111)

 .(51الالحقة) اػبمس للسنوات السالـ
 ،((P5ػل األداة ؽبذه الدائمة الفائدة السالـ، يعكس واستمرار عمليات حفظ ذبدد إف

 لتوفَت السياسية الناحية من التكلفة، وسريعة حيث من فعالة وسيلة أهنا يروف الذين
احملك،  على اغبيوية الوطنية اؼبصاحل من قليل عدد فيها يكوف اليت اغباالت يف االستقرار

)ريتشارد غواف( خبَت اؼبؤسسات األمنية يف اجمللس األوريب للعالقات  وكما أوضح
 (،(P5الػػ ؾبموعة وضعتها كربى ابسًتاتيجية مدفوعاً  يكن دل االنتعاش ىذا اػبارجية، فإف

 اغباالت بعض يف واليت اؼبتوقعة، غَت لألزمات التفاعلية االستجاابت نم سلسلة يُبثل بل
 بعد كبَت بشكل تعزيزىا ، يتم(الديبقراطية الكونغو سَتاليوف، وصبهورية يف اغباؿ ىو كما)

 (.52كاؼ) غَت للقوات أنو األورل النشر أثبت أف
 السالـ حفظ ـمها فأف ،نفسو، وكما اوضح )ريتشارد غواف( إال أنو ويف الوقت    

 بُت الدبلوماسية للمساومة ما وإف العقالين، التخطيط لعمليات نتيجة غالباً، التكوف
 وبدرجة اؼبتحدة واؼبملكة فرنسا كانت الواقع، ففي. (P5) اػبمس الدائمُت األعضاء

 إذل واؼبوارد االىتماـ األمن لتوجيو ؾبلس دفع إذل سبيل ،اؼبتحدة األمريكية الوالايت أقل
 . (53ؽبم فيها مصاحل معينة) اليت لدافالب
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اقتصادي، تزايد  تباطؤ من تالىا ، وما3119 عاـ يف العاؼبية اؼبالية األزمة بداية ومع   
 حفظ ميزانية زبفيض على ضرورة ،P3التأكيد من قبل أعضاء ؾبلس األمن ،السيما الػػ

 متزايدة ضغوطًا ارسوفيب بدأوا العشرين، القرف من األوؿ العقد أواخر وحبلوؿ. السالـ
 (.54البعثات) إغالؽ أو ػبفض اؼبتحدة األمم أمانة على
 ما إذل متزايد بنحو األمن ابلنظر ؾبلس أعضاء اىتموا نفسو، الوقت إال أنو ويف    

 أفراد لديها يكوف دل اليت اؼبدنية، اؼبيدانية العمليات" )اػباصة السياسية البعثات" يسمى
ومت الًتويج ؽبامن قبل  ،(السالـ حفظ بعثات من عداد أقل بكثَتأب الرظبي الزي يرتدوف
 من فعالية أكثر بدائل بعدىا (،3127-3118السابق )ابف كيموف( ) العاـ األمُت
 يف فعاليتها السياسية اؼبهاـ ىذه بعض وقد أثبتت. السالـ حفظ لبعثات التكلفة حيث
 ،(3122-3118 اؼبدة يف يباؿالن يف اؼبتحدة األمم بعثة مثل) السالـ عمليات دعم

 العاـ لألمُت اػباص اؼبستشار جهود خالؿ من اليمن(،)مثل  السياسية التحوالت وتيسَت
 بناء وتعزيز الحق، وقت يف كبَت حد إذل التقدـ توقف من الرغم على ،3122 عاـ يف

 عاـ يف فيسَتاليوف UNIPSIL) اؼبثاؿ سبيل الطويل، على اؼبدى على السالـ
 غرب يف اإلقليمي اؼبكتب مثل) الوقائية للدبلوماسية كمنصة العمل و، أ(3119

 .(55)(االنقالابت أعقاب يف بغينيا، والنيجر يتعلق فيما 3125عاـ  أفريقيا
 اؼببحث الثالث : العوامل والقضااي اؼبعاصرة احملفزة لفاعلية ؾبلس األمن 

، تتجسد لم واألمن الدوليُت اؼبهددة للسمن خالؿ مسَتة تعامل ؾبلس األمن مع القضااي
، وىذه ط اجمللس إلداء مهاـ أكثر مشوليةعوامل عديدة كاف ؽبا دورًا فاعاًل يف تنشي

العوامل وإف كاف بعضها موجوداً منذ أتسيس اؼبنظمة الدولية ، إال أف البعض اآلخر ظهر 
يد دراسة ىذه بشكل أكثر أتثَتًا وفاعليًة يف هتديد السالـ العاؼبي ، وعليو يكوف من اؼبف

 العوامل والقضااي بعدىا ؿبفزة لفاعلية ؾبلس األمن إلداء مهامو يف ربقيق السالـ العاؼبي .
 اؼبطلب األوؿ: اؼبنظمات اإلقليمية .

 العالقات تعميق األىلية، اغبروب األمن ؼبواجهة ؾبلس جهود يف التحوالت أىم بُت من
الدائمُت  اػبمسة األعضاء بعض قلاأل على هبا يعًتؼ اليت اإلقليمية، اؼبنظمات مع
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(P5) ،اجمللس تواجو اسًتاتيجية قضية أكرب" أهنا على وليس كلهم " إذ وخالؿ . اليـو
 مع األسبقية أجل من متقطعاً  صراعاً  زبوض اإلقليمية اؼبنظمات كانت الباردة، اغبرب
 التسعينيات وائلأ يف اؼبؤقتة التعاونية الًتتيبات أماـ اجملاؿ أفسحت اليت اؼبتحدة األمم

 منتصف منذ اإلقليمية اؼبنظمات على االعتماد وقد مبا(. البوسنة، وليرباي يف السيما)
 حفظ يف مشاركتها اؼبتحدة األمم خفضت إذ اؼباضي صعودًا ، القرف من التسعينات

 أف ،أوغاريت( )برونو ستانيو وقد الحظ عمليات رواندا، والصوماؿ. بعد السالـ
الثقة،  قد اكتسبت أفريقيا، يف اؼبوجودة تلك السيما اإلقليمية، ودوف ميةاإلقلي اؼبنظمات

 ؾبلس اػبصوص وجو على". اإلقليمية للمشاكل حلوؿ إهباد إذل بقوة تدعو" وكانت
 والذي كاف ،3113 عاـ يف إنشاؤه مت والذي األفريقي، لالرباد التابع السالـ، واألمن

 لألمم التابع األمن ؾبلس يف اؼبساواة قدـ على كشريك يعامل أف متزايد بشكل يطلب
 .(56اؼبتحدة)

رأى  فقد الدور اؼبلفت للنظر للمنظمات اإلقليمية يف حفظ السالـ، من الرغم وعلى     
سيكوف منافسًا جمللس  لدور اؼبنظمات اإلقليمية، اعبديد التأكيد ىذا ، أف((P5الػػ

( (P5. لكنويف الوقت نفسو، فإف الػػ  ، وردبا ينتزع منو عددًا من األدوار اؼبهمةاألمن
 تفتقر تزاؿ ما أهنا مؤسف بشكل تدرؾ نفسها اإلقليمية اؼبنظمات ، أفمطمئنة إذل حقيقة

 ذلك يف دبا مساعدة، ودوف كامل بشكل طموحاهتا لتحقيق والتشغيلية اؼبالية اؼبوارد إذل
 غَت واؼبؤسسية التشغيلية الناحية من نضجاً  األكثر اإلقليمية )اؼبنظمة األفريقي االرباد
 ؾبلس يف الدائمُت الدائمُت وغَت األعضاء معظم فإف الواقع، ويف. األورويب( االرباد

 التصويت من بدالً  األفريقية، للمشاكل اجمللس حلوؿ لصاحل التصويت األمن، ىبتتموف
 .(57األفريقي) االرباد يقودىا اليت للمبادرات

ء ؾبلس األمن إذل تقييد دور اؼبنظمات اإلقليمية يف لكن، وعلى الرغم من ؿباوالت أعضا
، وما ساعد على ىذا األمر نفوذ تلك اؼبنظمات بدأ ابالتساع ؾباؿ حفظ السالـ، إال أف

 اػبصوص، وجو على. اجمللس لعمل القيمة الشرعية من الكثَت سبنح أف يبكن حقيقة، أهنا
وجد  إذ أحداث اغبراؾ العريب، ؿخال العربية الدوؿ عبامعة ابلنسبة اغباؿ ىو ىذا وكاف
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 ، إلضفاءمات اإلقليمية )اعبامعة العربية(علىتعزيز دور اؼبنظ يتنافسوف (، أنفسهم(P5الػػ
 حىت ، أو(سوراي يف اؼبثاؿ سبيل على) معينة مواقف يف اؼبفضل هنجهم على الشرعية

 يستفيد لك،كذ(. ليبيا يف اؼبثاؿ سبيل على) للعمل عنو غٌت ال شرطًا موافقتهم جعل
 ودوف اإلقليمية اؼبنظمات بُت واػبالؼ السياسي التنافس من آلخر حُت األمن من ؾبلس

معو يف إجراءات معينة  ستشارؾ اليت اؼبنظمة ابختيار لو يسمح فبا نفسها، اإلقليمية
 اجمللس استخدـ عندما يف ليبيا، وكوتديفوار، حدث ما ابلضبط ىو ىذا. يرتئيها بنفسو

 أفريقيا غرب لدوؿ االقتصادية العربية، واعبماعة الدوؿ عبامعة اسيالسي الغطاء
 (.58قوي) بعمل للقياـ التوارل، على ،(إيكواس)

 اؼبدين . اجملتمع ودور واؼبساءلة اإلنساف حقوؽ اؼبطلب الثاين:
 اؼبطلقة واؼبفاىيم العظمى آنذاؾ، القوى بُت الصراع كفل الباردة، مدة اغبرب طواؿ

التسعينيات من  ويف. األمن ؾبلس أروقة خارج اإلنساف حقوؽ قضااي اءإبق للسيادة،
 جانب األمن، إذل ؾبلس أعماؿ جدوؿ إذل تتسلل اإلنساف حقوؽ بدأت القرف اؼباضي،

التفاوضية،  اغبلوؿ خالؿ من للتسوية قابالً  يكن دل األىلي الصراع األعضاء أف إدراؾ
 عاـ العراؽ سياؽ إذ يف. النطاؽ واسع انتهاؾ يف اإلنساف حقوؽ استمرت طاؼبا

 التسبب خالؿ من اإلنساف، غبقوؽ ىناؾ انتهاكات أف مرة ألوؿ اجمللس أقر ،2::2
 ويف الدوليُت، واألمن للسلم التهديد حد إذل تصل أف إذ يبكن الالجئُت، تدفقات يف

 يف ذلك يف دبا اإلنساف، مراقبوا حقوؽ بنشر اجمللس بدأ األخرى األماكن من عدد
 منعت ذباه ىذا األمر، حساسية الصُت فإف ذلك، لسلفادور، وغواتيماال، وىاييت. ومعا

 .(59ضمن نشاطاتو) اإلنساف غبقوؽ منظم هنج تطوير من طويلة ؼبدة اجمللس
 اليت ىي ،6::2عاـ  ، وسريربينيتسا5::2 فَتواندا عاـ اعبماعية الفظائع كانت لقد

األمن  ؾبلس جهود يف أساسي كعنصر إلنسافا غبقوؽ جدية تبلور رؤية أكثر إذل أدت
 ىذه تنعكس أف قبل سنوات بضع استغرؽ األمر أف النزاعات، وعلى الرغم من غبل

 اؼباضي، القرف من التسعينيات أواخر ويف. ابجمللس القرار صنع عملية يف ابلكامل الرؤية
 وبتفويض فاإلنسا غبقوؽ دبكوف تقريباً  اعبديدة السالـ حفظ بعثات صبيع تزويد مت



 

ع لالهن الوتحدة في ظل  دور وفاعليت هجلس االهن التاب                                            هجلت العلوم السياسيت

 تنافس القوى الدوليت 

 
122 

 إبرساء األساس وخارجها اؼبتحدة األمم داخل اؼبناقشات وبدأت اؼبدنيُت، غبماية
الدراسة  ىذه يف سابقاً  مناقشتو سبت والذي (،:5)(R2P)ؼبسؤولية اغبماية  اؼبفاىيمي

 .البحثية
 غبقوؽ السامي( )اؼبفوض منصب األحداث، إنشاء ؽبذه اؼبباشرة النتائج بُت ومن

 األوؿ الوظيفة شاغل أف من الرغم وعلى. 5::2 عاـ يف اؼبتحدة لألمم عالتاب اإلنساف
 )ماريروبنسوف، ولويزأربور، مثل خلفائو، من العديد أف إال الدور، ىذا يف ضعيف أنو ثبت

 ذلك، ومع. يف ىذا األمر حزمًا ذباه تنفيذ مسؤولياهتم أكثر هنجاً  تبنوا وانفانيثيمبيالي(،
 ودل عديدة، لسنوات للجدؿ األمن مثَتاً  وؾبلس السامي اؼبفوض بُت اؼبباشر التفاعل ظل

، إال بصورة أماـ اجمللس واؼبشاركة يف جلساتو التحدث السامي اؼبفوض من يُطلب
 بفضل السامي، اؼبفوض بدأ ، عندما:311 عاـ يف يتغَت إال أف ىذا األمر بدأ. ؿبدودة
 ابغباالت اجمللس إلحاطة ظمةُمنت دعوات تلقي يف كبَت، حد إذل النمساوية اعبهود
وضباية اؼبدنيُت، الكثَتمن  اعبماعية اإلابدة مفاىيم منع وقد أضافت. بلد بكل اػباصة

وأعضاءه  اجمللس تركيز عززا قد أهنما من الرغم على السامي، اؼبفوض عمل الزخم إذل
 .(61انتقاء حاالت معينة من أجل التعامل معها) على األكثر قوة

 أعماؿ عبدوؿ األساسية الدعامة اإلنساف حقوؽ جعل يف اآلخر الرئيس لالعام وقد كاف
 مبت واليت مع ىذا األمر، اغبكومية غَت اؼبتزايد للمنظمات التفاعل األمن ىو ؾبلس

 شجع إذ. عقد التسعينيات من القرف اؼباضي خالؿ طبيعتها يف وتطورت كبَت بشكل
 اإلنسانية، العمليات يف اؼبتحدة مملأل رئيسيُت كشركاء اغبكومية غَت اؼبنظمات دور
 إبقبازات واالعًتاؼ اغبكومية غَت اؼبنظمات آراء على االنفتاح من اؼبزيد إظهار على

 ما الصدد ىذا يف عملياً  اؼببكرة االبتكارات أكثر وقد كاف أحد. اغبكومية غَت اؼبنظمات
 اجمللس لدى الفنزويلي السفَت 3::2 عاـ يف قدمها اليت ،"آراي صيغة"بػػ يسمى

 دبمثلي االجتماع متقطع، األمن بشكل ؾبلس يواصل الًتتيب، ىذا ودبوجب. )دييغوآراي(
 إحاطات لتلقي الصلة ذات اؼبعلومات أو اػبربة ذوي األفراد من غَتىم أو اؼبدين، اجملتمع

 أو اإلنساف حقوؽ حاالت تتناوؿ ما غالباً  واليت ،ؾبلس األمن قاعة من خارج إعالمية
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بشاف  إحاطات سبعة اجمللس تلقى ،3125 عاـ ويف. النزاع بلداف يف اإلنسانية تاغباال
 (.62قضااي ـبتلفة)

 بكثَت أعمق األمن اليـو ؾبلس مداوالت على اغبكومية غَت اؼبنظمات أتثَت فإف وابلتارل،
 أعضاء أصبح اػبصوص، وجو على. "آراي" صيغة اجتماعات يف العرضي الظهور ؾبرد من

 اغبكومية، مثل غَت اؼبنظمات على كبَتاً  اعتماداً  يعتمدوف (،(E10نتخبُتاؼب اجمللس
رايتسوتوش، أوكريزأكشن، أوإينوؼ، أوأوكس فاـ،  لألزمات، أوىيومن الدولية اجملموعة

 اىتمامات أف يضمن دبا النزاع، مناطق من والتحليالت اؼبعلومات على للحصوؿ
 ىذه بعض تعمل أيضًا،. اجمللس والايت يف أحياانً  تنعكس اغبكومية غَت اؼبنظمات
 للذاكرة كمخزف متزايد بشكل األمن، ؾبلس تقرير جانب إذل اغبكومية، غَت اؼبنظمات
 التوازف ربقيق على ((E10يساعد الػػ فبا السالـ، وبعثات اؼبلفات بعض حوؿ اؼبؤسسية

 ؼبنظماتا إحدى تعمل نفسو، الوقت ويف. يف بعض القضااي ((P5لػ النسيب مع ؾبموعة
 الدبلوماسي" وىي اؼبتحدة وتدعمها، األمم عليها تركز اليت اعبديدة اغبكومية غَت

 للغاية، صغَتة لبلداف األطراؼ متعددة الدبلوماسية يف متخصص كمستشار ،"اؼبستقل
 فيما السيما السوداف، جنوب حكومة مثل العضوية، على اغبصوؿ يف ترغب كياانت أو

 .(63دبجلس األمن) ةالصل ذات ابألنشطة يتعلق
 اغبكومية غَت اؼبنظمات لعبت ،((E10 الدائمُت غَت اجمللس أعضاء مع وابلشراكة    
 اإلنساف، اليت غبقوؽ اؼبوضوعية األعماؿ جداوؿ من عدد إبراز زايدة يف فاعالً  دوراً 

 جدوؿ بنود وقد مشل ذلك. األمن ؾبلس أعماؿ عبدوؿ الرئيسية السمات من أصبحت
، كذلك :::2لعاـ   (2376) القرار حددىا اليت اؼبدنيُت، حبماية تعلقةاؼب األعماؿ

 واألطفاؿ ؛3111لعاـ  (2436) القرار دبوجب واألمن"، واؼبنشأة والسالـ "اؼبرأة
 أشار )وايتفيلد كما. 3115لعاـ  (:264) القرار دبوجب اؼبنشأ اؼبسلح، والصراع

 الشكوؾ ضوء يف ؿبددة ىذه األعماؿ ؿجدو  بنود إطار يف اؼبنشأة اآلليات فإف ،ديفي(
 االكبياز عدـ حركة أعضاء من والعديد الكربى اػبمس الدوؿ ؾبموعة أبدهتا اليت األولية
. القرارات ىذه يف واردة أهنا يعتقدوف ليربالية غربية أجندة فرض يف يشككوف كانوا الذين
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 ومواصلة ىذه اؿاألعم جدوؿ بنود على اغبفاظ مت كيف ديفي( )وايتفيلد كما أوضح
 اؼبوضوعية البنود ىذه حوؿ تضافرت جهودىا البلداف، اليت من ؾبموعة قبل من تطويرىا
الزباذ إجراءات  مهمة ودعوة تنسيق آليات دبثابة وكانت األعماؿ، جدوؿ من الثالثة

 إدارات مع جنب إذل جنباً  كثب عن تعمل ما وغالباً  فعالة حوؿ العديد من القضااي،
 .(64اغبكومية) غَت اؼبنظمات الصلة، وؾبتمعات ذات امةالع األمانة

 من تقدماً  األكثر اؼبسلح والنزاع األطفاؿ يعد الثالث، اؼبوضوعية القضااي بُت ومن
 صروبة ، ووالية3116 عاـ منذ األمن جمللس اتبع عمل فريق يوجد اإلجرائية، إذ الناحية

 على للقلق، واليت دل تدرج اؼبثَتة اغباالت عن إلبالغ العامل لألمُت (::) اؼبادة من
 غَت عمل ؾبموعة لديها األقدـ، كانت وإف اؼبدنيُت، ضباية إذ إف. اجمللس أعماؿ جدوؿ

 سبخضت فقد ذلك، ومع(. العمل ؾبموعة مستوى على تشارؾ ال الصُت) فقط رظبية
 طخط إف القوؿ يبكن إذ بلد، بكل خاصة عن ربسينات الثالث اؼبوضوعية القضااي صبيع

على ىذا  مثاؿ أفضل ىي للمدارس العسكري االستخداـ أو األطفاؿ ذبنيد ضد العمل
 (.65األمر)

 واإلابدة اغبرب جرائم عن )اؼبساءلة( قضية أصبحت اإلنساف، حقوؽ جانب إذل
 ومن. التسعينيات من القرف اؼباضي األمن خالؿ ؾبلس يف متزايد بشكل ابرزة اعبماعية

 ليوغوسالفيا الدوليتُت اعبنائيتُت للمحكمتُت األمن ؾبلس إنشاء االذباه ىذا مظاىر أبرز
. التوارل على ،5::2و 4::2 عامي يف (ICTR) ، ورواندا(ICTY) السابقة

على  التوقيع عاؼبية، أكثر دولية جنائية ؿبكمة إلنشاء اؼبكثفة الدعوات وقد اشبرت ىذه
ظبي بنظاـ روما ، والذي 9::2 عاـ يف روما يف دبلوماسي مؤسبر يف قانوف

 (.66األساسي)
 ،3113 سبوز يف التنفيذ حيز دخل الذي األساسي، روما نظاـ وقد أعطى     

اإلنسانية،  ضد اعبماعية، واعبرائم اإلابدة على قضائية والية الدولية اعبنائية للمحكمة
 احملكمة إذل القضااي إحالة سلطة األمن ؾبلس وأعطى العدواف، اغبرب، وجريبة وجرائم
 ابسم اؼبعروفة) شهراً  23 إذل تصل ؼبدة القضائية اؼبالحقات أو التحقيقات وتعليق
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لكن ؾبموعة  اؼبفاوضات، وقت يف خاص بشكل للجدؿ مثَتة األخَتة وكانت(. التأجيل
 .(67األساسي) النظاـ على للموافقة للتفاوض قابل غَت ُمَسبقاً  شرطاً  ، جعلتها((P5الػػ

اؼبتحدة  وروسيا، والوالايت الصُت،) ( ىي(P5الػ الدوؿ من ثالثة أف من الرغم وعلى
 األمن حىت ؾبلس استخدـ فقد األساسي، روما نظاـ يف أطرافاً  بعد تصبح ، دل(األمريكية

 يف الوضع حالتُت، منها إحالة يف الدولية اعبنائية احملكمة إذل القضااي إحالة يف حقو اآلف
السابق  السوداين الرئيس حبق توقيف ؼبذكرة الالحق ، واإلصدار3116عاـ  يف دارفور

 حالة يف 3122 عاـ يف أخرى مرة الصالحيات ىذه اجمللس البشَت. وقد استخدـ عمر
 القضية وبيل أف شأنو من كاف ، الذي3125 لعاـ القرار مشروع رفض ليبيا. إال أنو مت

 فبكنة كانت حالتُتاإل كال .والصُت روسيا قبل الدولية، من اعبنائية احملكمة إذل السورية
 من األوذل السنوات يف احملكمة لتقويض واشنطن بذلتها اليت اؼبكثفة اعبهود ألف فقط

 يبكن أنو إدراكها يف ردبا براغماتية، أكثر لنهج النهاية يف اجملاؿ أفسحت وجودىا، قد
 ومع. األمريكية اػبارجية السياسة أىداؼ لتحقيق السعي يف فعاؿ بشكل منها االستفادة

 الناحية من سواء للمحكمة، الدعم من نوع أبي إحاالتو متابعة اجمللس رفض فقد ذلك،
 زايرة ابستضافة بكُت أف قرار ىو األمل، خبيبة أشعر البعض وفبا اؼبالية، أو الدبلوماسية

إذل عدـ اكًتاثها بقرارات  ، قد أشار3122 حزيراف يف السوداين عمر البشَت الرئيس
 االرباد من اؼبقدمة الطلبات رفض مت فضال عن ذلك، فقد. االعتقاؿ مذكرات أو احملكمة

ابعتقاؿ كال من عمر البشَت،  يتعلق فيما اؼبؤجلة صالحياتو ؼبمارسة اجمللس إذل األفريقي
 للزعماء الكبَت االنزعاج بسبب ويليامروتو، وانئبو أووروكينياات الكيٍت الرئيس وكذلك
 كأداة ،ؾبلس األمن جانب إذل متزايد بشكل الدولية عبنائيةا احملكمة أدانوا الذين األفارقة

 .(68لنيقبلوىا) أفريقيا معينة على معايَت الغربية القوى خالؽبا من تفرض أخرى
 مت استخداـ صالحيات ،3122 عاـ يف أخرى ومرة ،3114و 3113 عامي ويف

 األطراؼ غَت لدوؿا ؼبواطٍت اغبصانة شديدة، لتوفَت أمريكية ضغوط ربت االرباد اؼبؤجلة
 فبا ،ؾبلس األمن يفوضها اليت السالـ حفظ عمليات يف اؼبشاركُت األساسي روما نظاـ يف

 إبحاالت احمليطة واػبالفات اغبساسية وبسبب. ابؼبساءلة ((P5اىتماـ الػػ حدود يوضح
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 اعبرائم حملاكمة متخصصة ؿباكم إنشاء يف النظر اجمللس واصل الدولية، اعبنائية احملكمة
 ـبتلطة وابلفعل فقد انشئ اجمللس ؿباكم الدولية، اعبنائية احملكمة إنشاء بعد حىت الدولية

 .(69الوسطى) أفريقيا سَتاليوف، ولبناف، وصبهورية يف
 اؼبطلب الثالث: العقوابت

 العقوابت، أو من ـبتلفة أنواع وضع يف ابتكاراً  األمن أكثر ؾبلس أصبح السنُت، مر على
 ؾبموعة من األفراد، أو بعض ضد أسلحة على حظر مارل، أو حظر سفر، أو حظر فرض

 على اغبظر اغبكومة، أو ثليفب ضد الدبلوماسية الطَتاف، أو العقوابت الكياانت، أو حظر
 لتحقيق أحد ىذه العقوابت أنظمة معظم فرض ومت. معينة منطقة من القادمة السلع

 الكونغو صبهورية سَتاليوف، ليبَتاي،)مثل  األىلية اغبروب إهناء: اآلتية األربعة األىداؼ
 السوداف، وليبيا، واألفراد)مثل  اإلرىاب ومكافحة ؛(السوداف كوتديفوار، الديبقراطية،

 النووية األسلحة انتشار وقف أو ومنع ؛(القاعدة وداعش بتنظيم اؼبرتبطة الكياانت أو
 الدستوري النظاـ استعادة ذلك يف دبا اإلنساف، حقوؽ تعزيز أو ؛(الشمالية إيراف، وكوراي)

 .(:6)(ىاييت، وكوتديفوار، وغينيابيساو، وليبيا)مثل  اؼبدنية واغبماية
 دبا السنُت، مر على وجدؿ انتقادات إال أف اجراءات اجمللس هبذا الصدد ظلت موضع

 األدلة صبع منهجية يف االتساؽ وعدـ طبقها، اليت اإلثباتية ابؼبعايَت يتعلق فيما ذلك يف
 االنتشار، منع قضااي مع تتعامل اليت تلك السيما اللجاف، بعض وتسَيس اللجاف، عرب

ومثاؿ على ذلك، فقد  .اؼبباشرة سيطرهتا ربت إبقائها (، علىP5الػػ) وبرص واليت
 أسلحة وجود على أدلة اػبرباء عباف اكتشفت خاصة، عندما حبساسية الصُت استجابت

 الكونغو صبهورية أو كوتديفوار أو دارفور مثل سلحة،األ غبظر اػباضعة اؼبناطق يف صينية
 لقد: "على ىذا األمر، قائالً  Colum Lynch وعلق. الصوماؿ أو الديبقراطية
 ولكن الداخل يف اللوائح تطبيق خالؿ من ليس اؼبعلومات، عن للكشف بكُت استجابت
 ؼبستقلُتا األسلحة ؿبققي صالحيات الستعادة األمن ؾبلس داخل نفوذىا ابستخداـ

 األمم عمل عباف استقاللية تقويض يف ساعدت اعبهود تلك. اؼبتحدة لألمم التابعُت
 (.71)"الشمالية إيراف، وكوراي مع األسلحة ذبارة تَتعب اليت اؼبتحدة
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 العقوابت يف النظر إذل )الربيكس( أعضاء زمالئهم مع والصُت روسيا سبيل الواقع، ويف
 من النقيض وعلى. القائمة اغبكومات على فرضها يتم اعندم السيما الشكوؾ، من دبزيد

اغبكومية،  غَت اعبهات ضد العقوابت تدابَت دعم إذل بسهولة سبيل فإهنا ذلك،
 على والصُت موسكو فرضتو الذي النقض حق فإف وابلتارل،. اؼبتمردة واعبماعات

 صلة ؽبما ا، وكالنب3119و 3118 عامي يف ميامبار، وزيببابوي ضد اؼبقًتحة العقوابت
 يف سوراي على عقوابت بفرض يهدد قرار ومشروع الدوليُت، واألمن ابلسلم ضعيفة

 اؼبصاحل جانب إذل ابلضد من العقوابت، وقوؼ الصُت فإف وابؼبثل. 3122عاـ
 كوراي على اؼبفروضة العقوابت تدابَت زبفيف يف كبَت جهد بذؿ إذل دفعها االقتصادية،

 .(72ف)الشمالية، وإيراف، والسودا
البلداف، تعمل على الوقوؼ من الضد  من وغَتىا والصُت روسيا وذبدر اإلشارة إذل أف 

، وتذىب إذل تفضيل خيار فرض ت عقابية على الدوؿ ذات السيادةذباه فرض  عقواب
، وقد أدى ىذا ولة أو تضمن عمليات االنتقاؿ السياسيهتدؼ إذل ضباية الد عقوابت

األمن بشكل كبَت يف العديد من القضااي اليت اُريد استخداـ األمر إذل تعطيل عمل ؾبلس 
 عقوابت ،3125 عاـ يف اجمللس العقوابت ذباىها. ومثاؿ ذلك ىي اليمن، إذ فرض

عبد رَب منصور  السابق الرئيس يف البلد بقيادة السياسي لالنتقاؿ اؼبناوئُت على
 (.73ىادي)

 ففي. ابلفعل؟ فعالة اؼبتحدة األمم ابتعقو  كانت إذا ما اؼبهم، ىو وىنا نرى أف السؤاؿ
 العقوابت أنظمة نصف حوارل أف وجورج لوبيز( ،ديفيد كورترايت) قَدر ،3115 عاـ
ليبيا، والسوداف،  يف. جزئياً  فعالة كانت التسعينيات يف األمن ؾبلس فرضها اليت

 التوصل يف ساعدت مساومة وسيلة العقوابت ووّفرت ،6::2 عاـ حىت ويوغوسالفيا
اؼبفروضة على  العقوابت وسبكنت وسَتاليوف، وانغوال، كمبوداي، يف معينة؛ اتفاقات إذل

 العقوابت وسانبت وليرباي، ،العراؽ يف اؼبتمردة؛ اعبماعات وعزؿ إضعاؼ من العسكريُت
ورواندا،  ،3112 عاـ وحىت ليبَتاي يف ومنها،. اؼبستهدفة األنظمة واحتواء عزؿ يف

 أتثَت للعقوابت وكانت وإثيوبيا، وإريًتاي، وأفغانستاف، ،9::2 عاـ بعد ويوغوسالفيا
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 إذ كاف العقوابت من ربقيق أىدافها، فيها تنجح دل اليت اغباالت ويف .معدـو أو ضئيل
 ودوف االسًتاتيجي للعمل بديال استخدامها بسبب الفشل غالباً، السبب وراء ذلك

 ىذا تحدة )فرانسيس فيند ريل(مبعوث األمم اؼب وقد أوضح. منها الغرض حوؿ إصباع
 عاـ يف طالباف على اؼبفروضة اؼبشددة العقوابت أدت إذ أبفغانستاف، يتعلق األمر فيما
 فيما شيء أي تقدمي دوف اؼبتحدة األمم تبذؽبا اليت الوساطة جهود تقويض ، إذل3111

 .(74ؿبلها) لتحل سياسية ابسًتاتيجية يتعلق
 األمم عقوابت أنظمة فاعلية عدـ يف األخرى العوامل أحد عالوة على ذلك، يتمثل      

 تقع وىنا. إنفاذىا يف والرغبة الالـز اؼبؤسسي الدعم تتلقى ال أهنا حقيقة يف اؼبتحدة
 يتم الذين العقوابت، عباف رؤساء قبل من الفعالة اؼبشاركة على خاص بشكل اؼبسؤولية
 ؾبلس يف (E10) ؼبنتخبُتالغَت دائمُت ا األعضاء من حصري شبو بشكل اختيارىم

 يف ولكن. إزعاج مصدر أهنا على رائستهم إذل األحياف أغلب يف ينظروف األمن، والذين
 ذات القوى استعداد على دالة األوؿ اؼبقاـ يف ىي اإلجراءات فاعلية فإف اؼبطاؼ، هناية

 حاً متا كاف الذي االستعداد وىو تنفيذىا، وراء السياسي والوزف اؼبوارد لوضع الصلة
 رفيعة الدولية اغبكومية اؼبراجعة تؤدي أف اؼبتوقع من وكاف. األحياف من كثَت يف للجميع
 من اثنُت جانب إذل اغبكومات من عدد 3125 عاـ يف بدأىا اليت للعقوابت، اؼبستوى

 أهنا يبدو ولكن العقوابت، تنفيذ يف جديدة دينامية إدخاؿ إذل والرأي، الفكر مؤسسات
 (.75)3125ازمة القـر عاـ  أعقاب (يفP5عالقات الػػ) ورلتدى ضحية أصبحت

 اؼبطلب الرابع:  التهديدات اعبديدة )اإلرىاب( .
 اىتمامو ، يفالثانية األلفية مطلع األمن منذ ؾبلس يف اؼبلحوظة االذباىات أحد يتمثل

 ع، ومناؼبنظمة اإلرىاب، واعبريبة والسيما اغبدود الوطنية، عرب ابلتهديدات اؼبتزايد
 ىذه حوؿ الوحدة من ملحوظة ، درجة((P5وتظهر الػػ عاـ، بشكل النووي، االنتشار
 الشامل الدمار ابإلرىاب، وأسلحة اؼبتعلقة القرارات معظم اعتماد يتم إذ القضااي،
دائمة  اػبمس الدوؿ بُت اؼبصاحل األمر، تقارب ىذا ويعكس. السابع الفصل دبوجب

ىؤالء  بُت العميق القلق فضاًل عن القضااي، ىذه بشأف األمن ؾبلس ( يف (P5العضوية
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 عرب العاملة اغبكومية غَت الفاعلة اعبهات عن الناجم اؼبتزايد حوؿ التهديد األعضاء
 ىذه ذباه اجمللس اتبعو الذي التشريعي النهج أدى نفسو، الوقت ويف. الوطنية اغبدود
 اجمللس ذباوز يف شككوفي الذين األعضاء من كثَت بُت كبَتة فعل ردة إذل القضااي

 تنظيم على اؼبتحدة األمم قدرة ، يف(P3)ثقة الػػ تضاءلت نفسو، الوقت ويف. لصالحياتو
 السابقة إذل( )ابراؾ أوابما إدارة دفع فبا التهديدات، ىذه ضد فعاؿ صباعي عمل

 االنتشار اإلرىاب، ومنع ؼبكافحة مهمة جديدة دببادرات اؼبتحدة األمم بنية استكماؿ
 .(76اؼبتحدة) األمم إطار نووي خارجال

 قبل لإلرىاب التصدي يف نشاطاً  األمن أكثر ؾبلس وفيما ىبص اإلرىاب، فقد كاف    
 عقوابت اجمللس فرض تسعينيات القرف اؼباضي، ، إذ ويف3112 أيلوؿ  22 أحداث

طَتاف )ابف  شركة سقوط طائرة حادثة يف ابلتحقيق تعاوهنا عدـ ليبيا، بسبب على
 ؿباولة عن اؼبسؤولُت إليوائو السوداف وفرض عقوابت ضد يكاف( قضية )لوكريب(؛أمر 

تنظيم  قيادة إليوائو )طالباف( نظاـ وضد مبارؾ(؛ )حسٍت اؼبصري الرئيس اغتياؿ
اغبقيقي لتوجهات اجمللس ذباه اإلرىاب ىو  مفتاح التغيَت فإف ذلك، ومع. القاعدة

" اإلرىاب على العاؼبية اغبرب" إعالف إذل اؽبجمات أدت إذ. 3112/:/22أحداث 
 أعطت واليت األمريكية آنذاؾ، اؼبتحدة للوالايت اعبديدة الكربى االسًتاتيجية ابعتبارىا
 22 ىجمات وقد سلطت. األطراؼ واؼبتعددة الثنائية ارتباطاهتا من كل يف ؽبا األولوية

 ؾبلس جعل فبا طنية،الو  اؼبتزايدة للتهديدات عرب اغبدود الطبيعة على الضوء ،أيلوؿ
، 3112/  أيلوؿ 23 يف (2479) القرار وازباذ. "اؼبهمة" لقيادة طبيعياً  مكاانً  األمن

دل تكن موجودة سابقاً، وىي الدفاع عن النفس دبجرد الشعور  مهمة والذي أوجد سابقة
األمريكية  اؼبتحدة الوالايت لغزو قانونيا دولياً  غطاءاً  ابلتهديد، األمر الذي وفر

 ذبميد) العقوابت من ؾبموعة األصل يف كاف ما اجمللس مدد كما. الحقاً  فغانستافأل
 أفغانستاف على فقط كانت تركز اليت( السفر األسلحة، وحظر ، وحظراؼبالية األصوؿ
 بتنظيم اؼبرتبطة والكياانت األفراد قائمة كبَت حد إذل وسَعت إذ العادل، أكباء صبيع لتشمل
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 العقوابت بنظاـ مايسمى) الذين مشلتهم العقوابتطالباف من  أو القاعدة
"2378"()77). 

 القرارات أكثر أحد وىو (،2484) األمن القرار ؾبلس ازبذ أسبوعُت، من أقل وبعد
 األعضاء الدوؿ صبيع على قانونية التزامات إذ مت دبوجبو فرض. اجمللس اتريخ يف الرائدة

 على الرقابة وتعزيز التشريعات، عزيزت أخرى منها، أمور بُت من اؼبتحدة، األمم يف
وقد . اإلرىاب مكافحة يف الدورل التعاوف التنفيذية، وزايدة األجهزة وتنسيق اغبدود،

 الدوؿ تنفيذ ؼبراقبة اجمللس تعمل ربت داعمة ؽبيكلية الحقًا، وتوّسعة أيضاً، اجمللس أنشأ
 .(78()2484للقرار) األعضاء

 ؽبا استجاب اليت" واغبسم واإلصباع عةالسر " إف ،.LuckEdward Cالحظ كما
 اؽبيكل ويعد". مثيل ؽبا يسبق دل" أيلوؿ من عشر اغبادي ؽبجمات أعضاء ؾبلس األمن

كاف  لألمم اؼبتحدة اليت ملحوظاً  تطوراً  اجمللس أنشأه الذي اإلرىاب ؼبكافحة اعبديد
 أف يقةحق ضوء اغبكومي، يف غَت العنف شرعية مسألة حوؿ بشدة منقسموف أعضاءىا

 أبهنا آخر أو وقت يف السابقة االستعمارية القوى وصفتها قد التحرير حركات من العديد
 Einsiedel Heinrichو Rosand Ericكتب وكما ذلك، ومع". إرىابية"

Grafvon، "متناقضة، أيلوؿ من عشر اغبادي قبل اؼبتحدة األمم جهود كانت بينما 
 صباعة إلدانة ابلتوحد اؼبتحدة األمم ألعضاء ، ظبحتنظيم القاعدة على اعبديد الًتكيز فإف

ضمن  اإلرىاب إدراج األمريكية من اؼبتحدة الوالايت سبكُت وابلتارل ؿبددة، إرىابية
 (.79)" اؼبتحدة األمم أعماؿ جدوؿ

األمن  ؾبلس جهود تعرضت ما إنو سرعاف ،أوضح RomaniukJenniإال أف    
بسبب ثالثة أمور  األوساط، من قبل عدد من متزايدة النتقادات اإلرىاب ؼبكافحة

 اؼبدى بعيدة التزامات أوجد الذي ،(2484للقرار) القانونية أساسية ، أوؽبا: الطبيعة
 واثنياً:. االستياء من الكثَت أاثر األمر الذي. األعضاء يف األمم اؼبتحدة  عبميع وُملزمة

 نزع إذل األمر الذي أدى رىاب،اإل على العاؼبية حربو راية ربت للعراؽ بوش إدارة غزو
. األعضاء الدوؿ من العديد عيوف يف اإلرىاب ؼبكافحة واشنطن مسعى عن الشرعية
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 يف ابإلرىاب الصلة ذات اإلنساف حقوؽ قضااي إلدراج اجمللس مقاومة أدت واثلثًا:
 . وخارجها اغبكومية غَت اؼبنظمات ؾبتمع بُت إذل بعض االستياء قراراتو
والت األمم اؼبتحدة تفادي تلك االنتقادات اؼبوجهة ؽبا يف ؾباؿ مكافحة ؿبا ومع      

 عاؼبية السًتاتيجية ، ـبططاً  3116 )كويف عناف( فيعاـ العاـ األمُت قدـ اإلرىاب،
 بدرجة هبذا الصدد، والًتكيز اغبصرية اجمللس قبضة زبفيف إذل هتدؼ اإلرىاب ؼبكافحة

نفسو، مت إنشاء  الوقت ويف. االنساف حقوؽ حًتاـوا اعبذرية األسباب معاعبة على أكرب
 اإلرىاب، اؼبختلفة التابعة لألمم اؼبتحدة ؼبكافحة الوكاالت بُت مشًتكة عمل فرؽ

 تنفيذ يف اؼبشًتكة قوهتا ستضع اؼبتحدة األمم وكاالت من الواسعة اجملموعة أف لضماف
 نسخة إلصباعاب وأيدت ا،حذوى العامة اعبمعية حذت التالية، السنة ويف. االسًتاتيجية

 (.:7العاـ) األمُت اسًتاتيجية من معدلة
وابلتحديد  السابق )ابراؾ أوابما(، الرئيس عهد إال أف الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف     

 كبو موجو" برانمج وىو اإلرىاب، ؼبكافحة العاؼبي ، انشأت اؼبنتدى3122 عاـ يف
 مكافحة يف األطراؼ اؼبتعدد الفعاؿ التعاوف زلتعزي اؼبتحدة األمم إطار خارج" العمل

يف ىذا  نشاطها األمريكية بنقل اؼبتحدة الوالايت بو قامت الذي الوقت ويف. اإلرىاب
 وضع األمن يف ؾبلس دور تقدير يف استمرت أهنا إال اؼبتحدة، إطار األمم خارج اجملاؿ

 يسوده وقت ويف ،3125 أيلوؿ ويف وىكذا،. اإلرىاب مكافحة يف واؼبعايَت القواعد
 إذل دولة (91) من أكثر يف األجانب الرعااي من اآلالؼ انضماـ بشأف العميق القلق

األمريكية  اؼبتحدة الوالايت وتصدرت سوراي، والعراؽ، يف اؼبتطرفة اإلسالمية اعبماعات
 الدورل السفر ومقاضاة وذبرمي دبنع األعضاء الدوؿ صبيع يُلـز ضمن اجمللس قرار يف تبٍت
 اجتماع يف" األجانب اؼبقاتلُت" قرار تبٍت ومت. اإلرىابية اعبماعات إذل الالنضماـ ؼبواطنيو

 اؼبرة وىي) نفسو السابق ابراؾ أوابما الرئيس برائسة القمة مستوى على األمن ؾبلس قمة
 (.81)(ؾبلس األمن جلسة أمريكي رئيس فيها يرأس اليت فقط الثانية

( عيوهبا عن النظر بغض) القواعد (، لوضع(P5لػ مهم منتدى دبثابة اجمللس يظل حُت ويف
 يف الرئيسة اؼبتحدة األمم مسانبة تكمن أف اؼبرجح لذا فمن حوؽبم، من األعضاء وتعبئة
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الصراع،  بلداف يف السالـ وحفظ النزاعات حل عمليات اإلرىاب، ويف مكافحة
مارل،  مثل واسع للدوؿ، اؽنط على االستقرار عدـ من تستفيد اليت اإلرىابية واعبماعات

 أننظاـ من متكررة شكوى ىناؾ كانت ،وعلى العكس من ذلك. أوالصوماؿ، أوالعراؽ
 واألدوار للنزاعات اؼبتحدة األمم حل قوض اؼبتحدة، قد لألمم التابع اإلرىاب مكافحة

 اعبهود يعقد فبا طالباف، مثل ؾبموعات معينة على عقوابت فرض خالؿ من اإلنسانية،
 .(82معهم) سالـ مفاوضات يف وؿللدخ

 اػباسبة .
 ؿبددة. دولية أبوضاع ارتباطو مدى تبُت كلها  رئيسية، مراحل بثالث األمن ؾبلس مر لقد
 أي على للقضاء كأداة  استعمالو يف أتسيسو، أعقبت وجيزة وىي ،األوذل اؼبرحلة تتمثل إذ

 وتطلعاهتا ادعاءاهتا إذل نيةالثا العاؼبية اغبرب يف اؼبنهزمة احملور قوى لعودة إمكانية
 والوقائية العقابية اإلجراءات على توشرعي األمن ؾبلس أضفى السياؽ ىذا ويف التوسعية،

 شرعية اجمللس ىذا أضفى منها.كما الغربية السيما اغبرب، يف اؼبنتصرة الدوؿ ارأتهتا اليت
 األوسط الشرؽ على الغربية الدوؿ ىيمنة مثل اعبيوسًتاتيجية، اؼبنتصرين مكاسب على
 اؼبفاجئ الصعود .لكناؼبثاؿ سبيل على إسرائيل دولة قياـ تسهيل مت إطارىا يف اليت

 فضالً  النووي، التسلح عصر وتدشُت التوسعية، رغبتو ىبفِ  دل الذي السوفيايت، لالرباد
 اؼبرحلة ىذه األمن.ويف ؾبلس دور تغيَت إذل أدى والياابف، ألؼبانيا السريع االندماج عن
 على احملافظة ىي األمن ؾبلس مهمة أصبحت الباردة، اغبرب مرحلة ، )الثانية(ديدةاعب

 الشرقي. واؼبعسكر -الغريب عسكراؼب الدورل، الصراع طريف بُت النووي الرعب توازف
 التفوؽ ضماف ىو حقاً  الطرفُت ىذين يهم كاف  ما ألف األشياء، ظاىر يف يبدو ما ىذاو 

 الدوؿ من ذاؾ أو الطرؼ ىذا ػبدمة لتطويعها ىامش دوجو  وضماف ، اعبنوب دوؿ على
 حق ذاؾ، من أو اعبانب ىذا من ،((P5 العضوية الدائمة الدوؿ تستخدـ الكربى.فلم

 السياسي فلكها يف تدور كانت  إذا إال ،ما دولة غبماية األمن ؾبلس يف قضالن
 أفريقيا، يف العنصري يزيمتال ضد نفوذىا دولة أي استخدمت أف وبصل ودل والعسكري،

 ،تركيا حاليت يف القرارات تطبيق ةمتابع سبت أف وبصل دل كما  متأخرة، ةمد يف إال
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 الدولتُت ؽبذين ؼبا يعود وىذا القرارات، أكثر شأهنما يف صدرت اللتُت الدولتُت وإسرائيل،
 الباردة. اغبرب ابفأ الغربية اؼبعادلة يف وزف من

 – 1::2آب 3) الثانية اػبليج حرب مع بدأت اليت تلك فهي ،الثالثة اؼبرحلة أما 
 اؼبرحلة ىذه الدورل.وخالؿ الصعيد على األوراؽ توزيع وأعادت (2::2 شباط 39

 الكربى الدوؿ ألغراض ، األمن( )ؾبلس اؼبؤسسة ذهؽب تطويع نزعة أكثر بوضوح برزت
 عاـ عراؽال على األخَتة األمَتكية اغبرب كانت  اختالفها.وقد أو اتفاقها حاؿ يف سواء

 انتهى الذي األمن، جمللس السياسي التوظيف ىذا ؿباوالت مثل على شاىداً  ،3114
 عمل ثنائية ىي الفاعلة.ىذه مكوانتو بُت اؼبصاحل مستوى على اػبالؼ بسبب ربييده إذل

 رىاانت وجدت إذا السيما ،اعبنوب بدوؿ األمر تعلق إذا عليةالفا إما األمن، ؾبلس
 لقد مصلحة. البلداف ؽبذه تكن دل إذا ،التاـ التحييد وإما ؿبفزة، يةصادواقت جيوسًتاذبية

 أنيطت وقد اغبر، االقتصاد مبدا أساس على الثالثة، اؼبرحلة ىذه خالؿ العادل، توحد
 الديبقراطية وتوزيع السلم نشرل اؼبالئمة، السياسية الظروؼ هتيئة مهمة األمن دبجلس
 .اغبر التجاري ادؿوالتب السوؽ اقتصاد لتوسيع اعباىزة،

وتطرح ابستمرار  اؼبتحدة، األمم يف حية قضية يبثل األمن ؾبلس إصالح يزاؿ وما    
على فًتات ـبتلفة، وقد أسهم عجزؾبلساألمنفي معاعبة األزمة السورية منذ اندالعها عاـ 

(، (P5وإذل اآلف ، يف ازدايد حدة الضغوطات ابذباه اإلصالح، إال أف الػػ  3122
. إذ دائمًا ما تطرح العديد من القوى الدولية ما تكوف ضد أي تغيَت هبذا الصدد دائماً 

( (P5، وذبادؿ أبف اغبجةاؼبركزيةالتييستخدمها الػػيـو مقًتحات لتوسيع عضوية اجمللسال
 .اليـو القوة توزيع تعكس تعد الثانية(،دل العاؼبية اغبرب يف اؼبنتصرة )القوى

يدعي البعض.  كما اترىبية مفارقة ليس (، اليـو(P5ين الػػتكو  إف القوؿ يبكن ذلك، ومع
 أف ينبغي الدائمة لعضويةا أف إذل للمجلس التكويٍت واإلطار اؼبيثاؽ من كل يشَت إذ

ويسهم . الدوليُت واألمن السلم صوف وحفظ يف( ورغبتو) البلد لقدرة انعكاساً  تكوف
 ثالث أكرب ((P3ويعد الػ العادل، يف يالدفاع اإلنفاؽ إصبارل من٪ 71بػػ (، اغبارل(P5الػػ

 العسكرية واستخداـ القوة لعرض واالستعداد القدرة حيث العادل، من يف فاعلة جهات
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 األمن يقع ؾبلس يفعلو فبا الكثَت ىناؾ من يرى، إف ذلك، لكن مع. العادل مستوى على
 والقوة االقتصادي الثقل إذ أصبح العسكرية، القوة وليس الدبلوماسية، ؾباؿ يف

الصلة اليت تقرر من هبب أف يكوف ضمن اجمللس مع  ذات العوامل من السياسية
 األعضاء الدائمُت اآلخرين.

The role and effectiveness of the United Nations 

Security Council in light of the competition of 

international powers: an analytical study 

Abstract  
As the United Nations approaches its 70th anniversary, the world is 

going through the most severe accumulation of serious 

international security failures in recent memory, challenging the 

UN Security Council’s ability to address them effectively. Over the 

past four years, crises in Libya, Syria and Ukraine have precipitated 

a worrisome erosion of great power relations that has complicated 

Security Council decision making on a number of trouble spots. Its 

inability to devise consensus responses to the escalating civil war in 

Syria has been particularly troubling, resulting in the regional spill 

over into Iraq and the emergence of Islamic State as a new threat to 

peace in the region and beyond. Meanwhile, the UN’s often under 

equipped blue helmets have struggled to carry out ambitious 

mandates while facing severe challenges in the Central African 

Republic, Mali, South Sudan and elsewhere, only thinly papered 

over by the international responses to date. 

Keywords:Security, Council, Powers, Permanent 5, Challenges. 
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