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بعــد فشــل عصبــة 1
ا2مــم ., -المحافظــة عــ!
الســلم 1
وا2مــن ومنــع انــد2ع الحــرب العالميــة
الثانيــة ،تــم التفكـ ,ـ ., -Hإنشــاء منظمــة عالميــة،
فتــم تأســيس منظمــة 1
ا2مــم المتحــدة ســنة
 ،1945وكان مــن الطبيعــي أن تنعكــس ظــروف
الحــرب العالميــة الثانيــة عــ! أهدافهــا
ويعتــ Hمقصــد حفــظ الســلم
ومبادئهــا،
^
1
b
-,
الــc
وا2مــن
الدوليــ ., eمقدمــة المقاصــد ,
تســعى هــذه الهيئــة الجديــدة لتحقيقهــا ،وقــد
أوكلــت مهمــة حفــظ الســلم 1
وا2مــن الدوليـ -,
ـe
لمجلــس 1
ا2مــن ومنــح صpحيــات مهمــة تمكنــه
مــن التحــرك الuيــع والفعــال  ., -مواجهــة
1
b
ـدو،w
ـ cتهــدد الســلم وا2مــن الـ ,
المواقــف الـ ,
وقــد قيــد الميثــاق منــذ البدايــة مجلــس 1
ا2مــن
وعلــق نجاحــه ., -ممارســة ســلطاته وا2ضطــpع
بمهامــه الرئيســية  .-حفــظ الســلم 1
وا2مــن،
,
عــ! اســتمرار التوافــق وا2نســجام بـ ,ـ eالــدول
الخمــس الكـ ^ـHى الدائمــة العضويــة بالمجلــس،
وهــو 1
ا2مــر الــذي لــم يكــن مضمونــا ،فقــد
لعبــت ظــروف الحــرب البــاردة بعــد ذلــك
دورا بــارزا .-شــلل مجلــس 1
ا2مــن عــن ممارســة
,
ســلطاته بســبب ا2ســتخدام المتكــرر لحــق
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

ا2عــHاض ، 1فمجلــس 1
b
ا2مــن لــم يســتطع
القيــام بتلــك المهمــة ،بســبب اختــpف
بــ1 e
-,
المصالــح -,
الدائمــ eواســتخدام
ا2عضــاء
حــق الفيتــو لوقــف أي مـ ـuوع ق ـرار يرونــه 2
يتpئــم مــع سياســاتهم ،رغــم توافــر 1
ا2غلبيــة
2صدارهــا ،وتفاقمــت هــذه المشــكلة مــع مــرور
1
ا2يــام ،وازدادت ح ـرارة ا2حتــكاك بـ -,
ـ eالـ ـuق
والغــرب . 2
بــb e
ففــي خــpل b
الفــHة الممتــدة -,
ســنc
,
1947-1946اســتعمل ا2تحــاد السـ b
ـوفيي cحــق
,
b
ا2عــHاض »الفيتــو«  22 ., -حالــة  ، 3فاتهــم
b
ـوفيي cبأنــه أحــدث
الغــرب بذلــك ا2تحــاد السـ ,
بعــض 1
ا2زمــات بــإاره عــ! توســيع نطــاق
حــق الفيتــو 
الكــHى
أكــ Hممــا تريــد الــدول ^
ا2خــرى ، 4وهــذا 1
1
ا2مــر أدى إ wالتشــكيك., -
الكــHى إزاء
حقيقــة وحــدة موقــف الــدول
^
5
وشــكل ومضمــون »حــق الفيتــو« .
لــذا أصبحــت 1
ا2مــم المتحــدة مهيــأة
2ســتقبال أول اع رســمي -,
بــ eالمعســكرين
b

والغــر
الســوفيي،c
الــ ., buبقيــادة ا2تحــاد
^,
,
بقيــادة الو2يــات المتحــدة 1
ا2مريكيــة ،والــذي
اعتــ Hكعائــق مطلــق 21عمــال مجلــس 1
ا2مــن،
^
1
-b
فHعمــت الو2يــات المتحــدة ا2مريكيــة حركــة
لتعطيــل هــذا الحــق- ،
وورة إيجــاد حــل
يكفــل أعمــال نصــوص الميثــاق وأداء جميــع
الهوامش

الوظائــف الملقــاة عــ! عاتــق الهيئــة بعــد
عجــز مجلــس 1
ا2مــن عــن ذلــك ،لهــذا اســتقر
الـرأي عــ! تعزيــز ســلطات ووظائــف الجمعيــة
1
ئيــ الوحيــد الــذي
العامــة 2نــه الفــرع الر ,
يســتطيع القيــام بذلــك ،وذلــك كنتيجــة عــ!
b
الســوفيي cســلطة الفيتــو
اســتعمال اتحــاد
,
1
1
و.
لقهــر السياســة ا2مريكيــة  .,مجلــس ا2مــن, ،
المقابــل تــم اعتبــار نقــل الوظائــف السياســية
مــن مجلــس 1
ا2مــن إ wالجمعيــة العامــة ،تعبـ ,ـH
عــن قــدرة أمريــكا عــ! تحويــل 1
ا2مــم المتحــدة
إ wأداة طيعــة تخــدم غرضهــا  ., -سياســات
الحــرب البــاردة . 6رغــم كل هــذا اعتـ ^ـHت هــذه
الفرصــة تعطيــل احتــكار 1
ا2قليــة 7وعزز ســلطات
ووظائــف الجمعيــة العامــة ،لتحــل بذلــك
ديمقراطيــة 1
ا2غلبيــة ،وكانــت هــذه هــي الفرصــة
المواتيــة 2نقــاد نظــام 1
ا2مــن الجماعــي مــن
ا2نهيــار الكامــل أو الشــلل التــام عــن طريــق
البحــث عــن نظــام بديــل ،وتمثــل هــذا النظــام
8
البديــل ., -قـرار الجمعيــة العامــة رقــم5/377،
والــذي يعــرف باســم »ق ـرار ا2تحــاد مــن أجــل
الســpم«*،*Uniting For peace Resoulution
وهــذا مــا ســنعمل عــ! توضيحــه  ., -هــذا
المقــال وذلــك بتحديــد مفهومــه والتطــرق إw
b
الــ cيقــوم عليهــا ،وتحديــد القيمــة
المبــادئ ,
القانونيــة لهــذا القــرار.
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1

تــHز إشــكالية الدراســة b
والــc
ومــن هنــا ^
,
تتعلــق بمحاولــة تحديــد القيمــة القانونيــة
لقــرار »اRتحــاد مــن أجــل الســoم«O-E ،
نقــل ســلطات مجلــس Q
اRمــن O-Eحالــة عجــزه
إ` الجمعيــة العامــة ،واعتمــادا عــ! تحديــد
مشــكلة الدراســة ،فإنــه يمكــن صياغــة أســئلتها
1
b
ال cســاعد
عــ! الشــكل ,
التا:wمــا هــي ا2ســباب ,
ت عــ! إق ـرار »ا2تحــاد مــن أجــل الســpم« ؟
b
الــ cيقــوم عليهــا مفهــوم ا2تحــاد
والمبــادئ ,
مــن أجــل الســpم؟ وكذلــك وط وإج ـراءات
تطبيــق ا2تحــاد مــن أجــل الســpم؟ والقيمــة
القانونيــة للقــرار 5/377؟.
وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادها »إن
قـرار ا2تحــاد مــن أجل الســpم ســيعطل احتكار
1
ا2قليــة ويعــزز ســلطات ووظائــف الجمعيــة
العامــة ،لتحــل بذلــك ديمقراطيــة 1
ا2غلبيــة.
و قــد ســعت الدراســة إ wتحقيــق 1
ا2هداف
1
b
ـ cســاعدت عــ!
التاليــة :توضيــح ا2ســباب الـ ,
إقــرار »ا2تحــاد مــن أجــل الســpم« وتوضيــح
b
الــ cيقــوم
مفهومــه .التطــرق إ wالمبــادئ ,
عليهــا قــرار »ا2تحــاد مــن أجــل الســpم«.
الوقــوف عــ! وط وإجــراءات تطبيــق قــرار
»ا2تحــاد مــن أجــل الســpم« .وتحديــد القيمــة
القانونيــة لق ـرار »ا2تحــاد مــن أجــل الســpم«
وتكمــن أهميــة الدراســة ., -كونهــا تحــاول
أن تقــدم إســهاما معرفيــا لـ ـuح وتحليــل ق ـرار
»ا2تحــاد مــن أجــل الســpم« ،كمــا تكمــن
أهميــة هــذه الدراســة  .-توضيــح 1
ا2ســباب
,
b
الــ cســاعدت عــ! إقــراره وتوضيــح مفهومــه
,
b
ـ cيقــوم عليهــا ق ـرار
و التطــرق إ wالمبــادئ الـ ,
»ا2تحــاد مــن أجــل الســpم« ،والوقــوف عــ!
وط وإجــراءات تطبيقــه ،وتحديــد القيمــة
القانونيــة لهــذا للقــرار.
وســتعتمد الدراســة عــ! المنهــج التاريخــي،
وذلــك عنــد دراســة ظهــور مفهــوم »ا2تحــاد
مــن أجــل الســpم« ســنة  ، 1950ونعتمــد أيضــا
التحليــ!،
  .,هــذه الدراســة البحثيــة المنهــج,
لتحليــل مضمــون القـرار عــدد، 5/377و خاصــة
عنــد دراســة وبحــث بعــض الوثائــق الدوليــة،
وكــذا التقاريــر والتوصيــات الصــادرة ., -إطــار مــا
ســمي بـــ »ا2تحــاد مــن أجــل الســpم )مـ ـuوع
1
ا2مــم المتحــدة لصيانــة الســpم(«.
2
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ولpجابــة عــ!
ولفحــص فرضيــة الدراســة ،
تســاؤ2تها ،ســوف تقســم الدراســة عــ! هــذا
النحــو:
Q
• المبحــث اRول :الســياق التاريخــي لظهــور
قـرار اRتحــاد مــن أجــل الســoم
E
الثــا :Uالقيمــة القانونيــة لقــرار
• المبحــث -
اRتحــاد مــن أجــل الســoم

المبحث Q
اRول :السياق
التاريخي لظهور قرار اRتحاد من
أجل السoم
نظ ـراً 21ن ميثــاق 1
ا2مــم المتحــدة ., -توزيعــه
لpختصاصــات بـ -,
ـ eالجمعيــة العامــة ومجلــس
1
ا2مــن اقتــ ¥بالنســبة للجمعيــة العامــة أن
تنظــر وتناقــش وتقــوم بالدراســات وتصــدر
التوصيــات للمحافظــة عــ! الســلم 1
وا2مــن
ـدو wدون أن يخولهــا الســلطة الpزمــة لفــرض
الـ ,
هــذه التوصيــات ،ولكــن نظ ـراً لعجــز المجلــس
كثــ Hمــن الحــا2ت،
عــن القيــام بواجباتــه , .,
ا2اف  ., -اســتخدام حــق
وذلــك بســبب 
b
ا2عــHاض مــن قبــل الــدول دائمــة العضويــة
 .مجلــس 1ا2مــن بــدأ ا2تجــاه نحــو توســع
,
1
صpحيــات الجمعيــة العامــة لpمــم المتحــدة،
وهــذا مــا ســنوضحه بتحديــد تأثـ ,ـ Hالفيتــو عــ!
ا2مــن1 ،
فعاليــة مجلــس 1
ا2مــر الــذي ســيدفع
و2يجــاد نظــام بديــل.
للبحــث 

Q
تأث .حق الفيتو عz
المطلب اRول- :
فعالية مجلس Q
اRمن.

قيــد ميثــاق 1
ا2مــم المتحــدة منــذ البدايــة
مجلــس 1
ا2مــن وعلــق نجاحــه  ., -ممارســة
ســلطاته وا2ضطــpع بمهامــه الرئيســية ., -
حفــظ الســلم 1
وا2مــن الدوليـ -,
ـ ،eعــ! اســتمرار
التوافــق وا2نســجام -,
بــ eالــدول الخمــس
الكــHى الدائمــة العضويــة بالمجلــس ،وهــو
^
1
ا2مــر الــذي لــم يكــن مضمونــا .فقــد لعبــت
ظــروف الحــرب البــاردة دورا بــارزا  ., -إقعــاد
مجلــس 1
ا2مــن عــن ممارســة ســلطاته بســبب
ا2ســتخدام المتكــرر لحــق b
ا2عــHاض مــن
طــرف الخمــس الكبــار ،بشــكل أثــر ســلبا عــ!
نظــام 1
ا2مــن الجماعــي الــذي وضعــه الميثــاق. 9

الفــرع Q
E
القانــوU
اRول :إخضــاع الحكــم
الســيا
للحكــم
الكثــ Hمــن حــا2ت اســتخدام هــذا
هنــاك
,
الحــق المحذوفــة مــن قوائــم مجلــس 1
ا2مــن
بســبب اســتبعاد مفعولهــا نتيجــة للمنــاورات
السياســية والقانونيــة المحبطــة لهــا مــن الناحيــة
العمليــة.
فعــ! ســبيل المثــال ،لجــأت الصـ -,
ـ ., -eشــهر
ـتن 1950 Hإ wحــق ا2عـbـHاض المــزدوج
فاتــح شـ ^
لــ¨ تحــول دون دعــوة الســلطات الصينيــة
,
الشــعبية لحضــور مناقشــات مســألة فورمــوزا،
ولكنهــا انهزمــت بمنــاورة أكـ ـ Hتعقيــدا حـbـ cمــن
حــق ا2عـbـHاض المــزدوج.
فلقــد صوتــت الصـ -,
ـ eضــد الدعــوة وطالبــت
الســل cيشــكل حــق b
باعتبــار صوتهــا
اعــHاض
^,
عــ! أســاس أن هــذه المســالة كانــت مســألة
موضوعيــة ،وعندئــد عرضــت مســالة الصفــة
1
صــ! عــ! المجلــس،

ا2جرائيــة للموضــع ا, 2
-,
الصــ eوحدهــا ضــده .وعنــد هــذه
وصوتــت
الصيــ cأنــه أكمــل
النقطــة زعــم المنــدوب
,
منــاورة حــق ا2عـbـHاض المــزدوج ولكــن الرئيــس
–الــذي كان وقتئــذ المنــدوب ^ -
يطــا -قــرر
ال, H
ا2جرائية
ـا قــد اقــر بالطبيعــة 
بــان الصــوت الثـ ,
ا2عــHاض للقــرار 1
وغــ Hالقابلــة لحــق b
ا2ول.
,
b
وخــuت الصـ ,ـ eمفعــول حــق اعHاضهــا ،حيــث
أن الpئحــة الداخليــة للمجلــس تنــص عــ!
أن قــرار الرئيــس  2يمكــن نقضــه إ 2بواســطة
ســبعة أصــوات معارضــة .وكان مــن المســتحيل
-,
إيجــا
الصــ eأن تحصــل عــ! تأييــد
عــ!
^,
لموقفهــا.10
و .ســنة  1950أعلنــت الو2يــات المتحــدة،
,
b
ا2عــHاض ضــد أي
أنهــا ستســتعمل حــق
مرشــح خــpف مرشــحها تريجفــي  wكأمـ -,
ـ eعــام
,
1
الســوفييتbc
لpمــم المتحــدة . 11فــرد ا2تحــاد
,
أنــذاك عــ! ذلــك ., -شــهر أكتوبــر مــن نفــس
العــام بــأن اســتعمال حــق b
ا2عــHاض ضــد
إعــادة انتخــاب 1
ا2مـ -,
ـ eالعــام المذكــور وبذلــك
اســتحال صــدور توصيــة مــن مجلــس 1
ا2مــن
طبقــا لحكــم المــادة  97مــن الميثــاق بشــأن
إعــادة انتخــاب تريجفــي  . w,ومــع ذلــك اســتبعد
b
مفعــول حــق b
الســوفي) cالســابق(،
ا2عــHاض
,

ومــددت الجمعيــة العامــة مــدة خدمتــه،
وشــغل كــر1 ª
ا2مـ -,
ـ eالعــام حـbـ cعــام 1953
,
12
-,
حــ eاســتقال وخلفــه داج همرشــولد .
E
الثــا :Uالتعســف O-Eاســتعمال حــق
الفــرع -
الفيتــو.
لقــد اســتخدم حــق b
ا2عــHاض21 ،ول مــرة،
b
الســوفيي^ 16 ., - cفHايــر
مــن قبــل ا2تحــاد
,
ســنة  ،1946بشــأن ســحب كل مــن بريطانيــا
وفرنســا قواتهمــا مــن ســوريا ولبنــان ،وقامــت
هاتــان الدولتــان بســحب قواتهمــا عــ! الرغــم
مــن عــدم صــدور القــرار بســبب النقــض
13 b
الســوفيا .
,

و .نفــس الســنة اســتخدم ا2تحــاد
,
b
الســوفييت cحــق النقــض أربــع مــرات لمنــع
,
إصــدار أي قــرار مــن مجلــس 1
ا2مــن يتعلــق
تدابــ Hتتعلــق بإســبانيا )تحــت حكــم
باتخــاذ
,
فرانكــو( ،وb .
ســن1946 cو 1947اســتخدم
,
,
b
الســوفيي cحــق النقــض  6مــرات
ا2تحــاد
,
تتعلــق بقضيــة البلقــان ،واســتمر اســتخدام
حــق النقــض مــن جانــب هــذا الدولــة ،علمــا
b
الــ cلجــأ فيهــا ا2تحــاد
أن أغلــب المــرات ,
b
ـوفيي2 cســتعمال حــق النقــض كانــت لمنــع
السـ ,
قبــول أعضــاء جــدد ., -المنظمــة  ، 14فقــد حــال
كمــا أنــا .-الفــرع 1
الســيا،ª
ا2ول العنــاد
,
,
ـ eالقوتـ -,
بـ -,
ـ ،eدون قبــول عــدد كبـ ,ـ Hمــن الــدول
طالبــة ا2نضمــام إ wالمنظمــة ،مســتخدمة
لذلــك حقهــا ., -النقــض والتسـbـ Hبإدعــاءات وراء
مـ ^ـHرات قانونيــة كالشــك ., -مــدى تمتــع الدولــة
طالبــة ا2نضمــام با2ســتقpل أو الشــك ., -
محبتهــا للســpم أو رغبتهــا .-تحمــل -b
الHامــات
,
الميثــاق ،لــذا كانــت طلبــات ا2نضمــام للــدول
ذات الميــول الغربيــة يصادفهــا اعـbـHاض توقيفي
مــن ا2تحــاد السـ b
ـوفيي ،cوطلبــات الــدول ذات
,
الميــول 
الuقيــة يصادفهــا نقــض مــن قبــل
الغــر. 15
الو2يــات المتحــدة والمعســكر
^,

-,
دولتــe
أكــH
يتضــح ممــا ســبق أن ت¥فــات ^
  .,المجلــس أســاءت اســتعمال حــق ا2عـbـHاض»الفيتــو« ،فأصبــح النقــض كالســيف المســلط
عــ! مجلــس 1
ا2مــن نفســه وتعطيلــه وكان
مــن نتائــج التعســف ., -اســتعمال هــذا الحــق
b
الــ cقــام
تجريــد النظــام مــن المقومــات ,
عليهــا وعجــزه عــن حــل المشــكpت الدوليــة
ـ! وال ـ¥اع
ـر -
الصعبــة كال ـ¥اع العـ ^ ,
ا2ائيـ ,
وكشــم ،(Hتجــاوز
الباكســتا الهنــدي )جامــو
,
,
قــرارات مجلــس 1
ا2مــن وعــدم -b
ا2لــHام بهــا..
إلــخ ،فبــادرة الو2يــات المتحــدة للبحــث عــن
ســبيل للتخلــص مــن ت¥فــات موســكو فعملــت
عــ! محاولــة تحويــل اختصاصــات مجلــس
1
b
الــc
ا2مــن السياســية إ wالجمعيــة العامــة ,
1
b
ـ cكانــت تتحكــم
تصــدر قراراتهــا با2غلبيــة والـ ,
بهــا الو2يــات المتحــدة آنــذاك مقابــل 1
ا2قليــة
b
ـ cتتبــع القيــادة الســوفياتية ،وتحقيقــا لهــذا
الـ ,
الغــرض أخــذت واشــنطن دور المبــادرة أثنــاء
b
ـوفيا ., -إق ـرار »مـ ـuوع
غيــاب المنــدوب السـ ,
ا2تحــاد مــن أجــل الســpم« كنظــام بديــل
وهــذا مــا ســنتناوله ., -هــذا المطلــب.

E
ـا :Uالبحــث عــن نظــام
المطلــب الثـ-
بديــل

ا2شــارة  ., -مقدمــة المقــال أن
كمــا ســبقت 
1
الو2يــات المتحــدة ا2مريكيــة تزعمــت حركــة
لتعطيــل هــذا الحــق- ،
وورة إيجــاد حــل
يكفــل أعمــال نصــوص الميثــاق وأداء جميــع
الوظائــف الملقــاة عــ! عاتــق الهيئــة بعــد
عجــز مجلــس 1
ا2مــن عــن ذلــك ،لهــذا اســتقر
الـرأي عــ! تعزيــز ســلطات ووظائــف الجمعيــة
1
ئيــ الوحيــد الــذي
العامــة 2نــه الفــرع الر ,
يســتطيع القيــام بذلك..فقــد ازداد البحــث عــن
البديــل إ wاقـbـHاح إنشــاء جهازيــن جديديــن2 ،
تعرفهمــا مؤسســات 1
ا2مــم المتحــدة مــن قبــل
لغــرض تطبيــق أفــكار هــذا الحركــة ،أولهمــا
الهوامش

ـا
أطلــق عليــه اســم الجمعيــة الصغــرى ،والثـ ,
مــuوع ا2تحــاد مــن أجــل الســpم 

»مــuوع
1
ا2مــم المتحــدة لصيانــة الســpم« هــو
المقصــود b
بال-, H
كــ Hعليــه ., -هــذه الدراســة فــا
هــو قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم؟
الفــرع Q
اRول : :تعريــف قــرار اRتحــاد مــن
أجــل الســoم.
إن إحــpل نظــام مناطــق النفــوذ محــل نظــام
1
ا2مــن الجماعــي دفــع الــدول الضعيفــة إw
البحــث عــن نظــام بديــل أو مــا يســمي  2حقــا
»با2تحــاد مــن أجــل الســpم« ، 16وهــو يقـ - ,
ـ¯
بإعطــاء دور للجمعيــة العامــة 1
لpمــم المتحــدة
كأحــد أركان نظــام 1
ا2مــن الجماعــي بســبب عجــز
العضــو الرئيــ »مجلــس 1
ا2مــن« ،عــن القيــام
,
1
بــدوره ., -حفــظ الســpم وا2مــن الدوليـ ,ـ eوفقــا
للميثــاق ،وذلــك بســبب ا2ســتعمال المــuف
لحــق النقــض كمــا أنــا أعــpه.
وقــد ظهــر هــذا النظــام 21ول مــرة عنــد اند2ع
1
ا2زمــة الكوريــة عــام ، 17 1950فبدايــة اســتطاع
نظــام 1
ا2مــن الجماعــي أن يتخــذ بعــض الق ـرار
الدوليــة وتــم ترجمتهــا عــ! أرض الواقــع
علمــا أن هــذه القــرارات اتخــذت  ., -غيــاب
ـوفيا عــن جلســات مجلــس 1
b
ا2مــن
ا2تحــاد السـ ,
بســبب b
ممثــ!
اعHاضــه عــ! عــدم إحــpل
,
-,
الصــ eالشــعبية مــكان حكومــة تشــانغ كاي
تشــك »الحكومــة الوطنيــة« ،وبعــد عودتــه إw
الجلســات لــم يســتطع مجلــس 1
ا2مــن اتخاذ أي
ق ـرار مــا دفــع بالو2يــات المتحــدة ومــن خــpل
الجمعيــة العامــة إ wاللجــوء إ wإقـرار 
مuوع., -
 3نونـ ^ـ 1950 Hعــرف باســم »ا2تحــاد مــن أجــل
الســpم« مــن طــرف اللجنــة السياســية 1
ا2وw
)أحيــل عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة بعــد
ـ eالعــام لهيئــة 1
إدراجــه مــن طــرف 1
ا2مـ -,
ا2مــم
المتحــدة بجــدول أعمــال الــدورة الخامســة
للجمعيــة العامــة( ،وقــد تمــت الموافقــة عــ!
هــذا المـ ـuوع المذكــور بـــ 50صوتــا وامتنعــت

E Q
E
E
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3

مجلــس 1
ا2مــن عــن مواجهتــه بســبب تضــارب
آراء ومصالــح الــدول الكـ ^ـHى ،وعــدم إجماعهــم
عــ! إج ـراء معـ -,
ـ ،eفأنــه ., -هــذه الحالــة يتــم
عــرض المســألة فــوراً عــ! الجمعيــة العامــة
لمناقشــتها وإصــدار التوصيــات الpزمــة للــدول
1
تدابــ Hقمــع جماعيــة.
ا2عضــاء 2تخــاذ
,
 أو ±الــدول بــأن تخصــص عنــامــن قواتهــا2 ،مــكان ا2ســتفادة منهــا ضمــن
الوحــدات العســكرية 1
لpمــم المتحــدة ،وهــذا
ا2جـراء كان يعــد مــن اختصــاص مجلــس 1
ا2مــن

فحســب. .
لpج ـراءات الجماعيــة ،تختــص
 إنشــاء لجنــة باتخــاذ التدابـ ,ـ Hالpزمــة للمحافظــة ع! الســلم
1
وا2مــن الدوليـ -,
ا2ج ـراءات العســكرية
ـ ،eومنهــا 
بــد 2مــن لجنــة أركان الحــرب التابعــة لمجلــس
1
ا2مــن الــدو ،wبهــدف مراقبــة --
الHاعــات ., -
,
المناطــق المضطربــةb ،
والــ cتهــدد الســلم
,
1
-,
الدوليــ. e
وا2مــن
 الســماح بدعــوة الجمعيــة العامــة 1لpمــم
المتحــدة ،بعقــد دوره اســتثنائية تعقــد خpل24
ســاعة ،وذلــك للنظــر ., -تطبيــق رقــم .(5)377
وتتــم دعــوة الجمعيــة لعقــد دوره اســتثنائية
بنــاء عــ! طلــب 7أعضــاء مــن مجلــس 1
ا2مــن،
أو بنــاء عــ! طلــب مــن أغلبيــة أعضــاء الجمعيــة
العامــة 1
لpمــم المتحــدة . 19

 3دول عــن التصويــت مــن طــرف هــذه اللجنــة،
كمــا وافقــت عليــه الجمعيــة العامــة 1
با2غلبيــة
18
نونــ.1950H
عينهــا بجلســتها المنعقــدة ^ 4 .,

المــuوع إ wحــق الجمعيــة
ويشــ Hهــذا
,
1
العامــة  .,حــال فشــل مجلــس ا2مــن  .,تحمــل
ا2جمــاع بـ -,
ـe
مســؤولياته بســبب عــدم تحقــق 
الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة ., ،أن تنظر
b
ـ cقــد تشــكل تهديــدا للســلم
 .,كل المســائل الـ ,
أو خرقــا لــه أو ., -حالــة وقــوع عــدوان واقـbـHاح
توصيــات بمــا فيهــا اســتخدام القــوة المســلحة.
كذلــك نــص القـرار عــ! حــق الجمعيــة العامــة
أن تعقــد جلســات طارئــة للنظــر ., -أي نــزاع،
ا2جـراءات الجماعيــة
با2ضافــة إ wإنشــاء لجنــة 

ـو ±بالتدابـ ,ـ Hالpزمــة للمحافظــة عــ!
لـ ,
ـ¨ تـ ,
1
الســلم وا2مــن الدوليـ -,
ـ . eإ 2أن هــذا المـ ـuوع
لــم يســتطع أن يحقــق نجاحــا خاصــة بعــد
تغيــ Hالكتلــة التصويتيــة ., -الجمعيــة العامــة
,
وبالتــا wلــم يــؤدي إ wإعــادة إحيــاء نظــام
,
1
ا2مــن الجماعــي.
هــذا كلــه يــدل أن نظــام 1
ا2مــن الجماعــي
فشــل كليــا خــpل الحــرب البــاردة بســبب عــدم
اســتكمال بنــاء أدوات النظــام بســبب تجميــد
وا2اف  ., -اســتعمال
لجنــة أركان الحــرب 
1
وبالتــا wكان دور ا2مــم
حــق النقــض الفيتــو
,
1
المتحــدة ضعيفــا  ., -معظــم ا2زمــات الدوليــة
b
الــ cحصلــت مــع تســجيل تفــاوت واختــpف
,
 (2أهمية قرار ا3تحاد من أجل الس*م
 .كيفيــة معالجــة هــذه 1ا2زمــات ،فمــا هــو
,
 جــاء قـرار ا2تحــاد مــن أجــل الســلم  .,ذروةمضمــون قــرار 5/377؟
و .ظــل عجــز مجلــس 1
ا2مــن
E
الثــا :Uمضمــون و أهميــة قــرار الحــرب البــادرة ,
الفــرع -
1
الــدو wعــن القيــام بــدوره  .,حفــظ ا2مــن
,
اRتحــاد مــن أجــل الســoم.
ّلم الدوليـ ,ـ ،eويعتـ ^ـ Hق ـرار ا2تحــاد مــن
والس ـ
ولعــل أهــم هــذه 
المuوعــات –عنــد
أجــل الســلم ،مــن أهــم القــرارات الصــادرة
الدكتــور حامــد ســلطان -ذلــك الــذي تقدمــت
1
b
ـ cوســعت صpحيــات
ـ eعــن ا2مــم المتحــدة ،الـ ,
بــه كنــدا والو2يــات المتحــدة وفرنســا والفلبـ  -,وســلطات الجمعيــة العامــة 1
لpمــم المتحــدة., -
والمملكــة المتحــدة وتركيــا وأوروغــواي ،والــذي ميــدان حفــظ 1
-,
الدوليــ ،eنظــراً
ا2مــن الســلم
عــ! تســميته باســم العمــل المشـbـHك ., -ســبيل
1
الــدو wعــن القيــام
لتقاعــس مجلــس ا2مــن
,
صيانــة الســpم أو مـ ـuوع ا2تحــاد مــن أجــل
بمســؤوليته ووجباتــه ،وذلــك  .,خمســينيات
الســpم
ـا ±بســبب اشــتعال الحــرب البــادرة
 (1وقــد جــاء هــذا الق ـرار متضمن ـاً النقــاط القــرن المـ ,
ـ ،eوتأثــر مجلــس 1
الكبHتـ -,
ـ eالكتلتـ -,
بـ -,
ا2مــن
ـ, e
التاليــة:
الــدو wبتلــك الظــروف.
,
ا2خــpل بــه
  ., -حالــة تهديــد الســّلم أو 
 وتعــود أهميــة الق ـرار كونــه يعطــي المجــالأو وقــوع عمــل مــن أعمــال العــدوان ،وعجــز
b
ـ 2 cتمتلــك حــق ا2عـbـHاض الفيتــو
للــدول الـ ,
4
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 .مجلــس 1ا2مــن مــن الحصــول عــ! قــرارات
,
1
مــن الجمعيــة العامــة لpمــم المتحــد لهــا ذات
b
ـ 2 cتتوفــر إ ., -2القـرارات
الصبغــة 
ا2لزاميــة الـ ,
1
الصــادرة عــن مجلــس ا2مــن أو القــرارات
الصــادرة عــن الجمعيــة تحــت قـرار ا2تحــاد مــن
أجــل الســلم.
 إتاحــة الفرصــة لحــل العديــد مــن القضايــاالعالقــة تحــت مســمى ق ـرار ا2تحــاد مــن أجــل
الســpم.
1
وتعــود هــذه ا2هميــة إ wتحديــد مــا مــدى

مuوعيــة قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم،
وهــذا مــا سـ 
ـنuع ., -تحديــده مــن خــpل معرفة
القيمــة القانونيــة لقــرار ا2تحــاد مــن أجــل
الســpم و دراســة المادتـ -,
ـ 11 eو 12مــن ميثــاق
1
ا2مــم المتحــدة  .bهــذا المبحــث -
الثــا .
,
,

E
ـا :Uالقيمــة القانونية
المبحــث الثـ-
لقـرار اRتحــاد مــن أجل الســoم.

إن الفشــل الــذي اعـbـHى مســHة مجلــس 1
ا2مــن
,
  .,معالجــة المســألة الكوريــة ،إثــر اســتخدامb
ـوفيا حــق النقــض لمنــع صــدور
ا2تحــاد السـ ,
المزيــد مــن القــرارات ،أدى إ wظهــور توجــه
جديــد ،يعــول عــ! انخــراط الجمعيــة بقــدر
أكــ .-Hقضايــا الســلم 1
وا2مــن الدوليـ -,
ـ ،eتجــ!
^ ,
هــذا التوجــه  .,إصــدار الجمعيــة لقرارهــا رقــم
 377/5والــذي عــرف كمــا ســبق ذكــره بقــرار
ا2تحــاد مــن أجــل الســpم ،والــذي شــكل ثــورة
دســتورية عــ! نصــوص الميثــاق المحــددة
2ختصاصــات أجهزتــه . 20
أمــا عــن أحــكام هــذا القــرار فقــد تجلــت
 .تذكــHه مجلــس 1ا2مــن بمهامــه الرئيســية., -
,
,
1
حفــظ الســلم وا2مــن الدوليـ ,ـ ،eلكــن  .,حــال
فشــله ., -قيامــه بهــذه المهــام بســبب إخفــاق
1
ا2عضــاء الدائمـ -,
لpجمــاع بســبب
ـ ., -eالتوصــل 
اســتخدام حــق النقــض »الفيتــو«21 ،ن ذلــك
ـو wمهمــة
يــؤدي إ wالتحــول إ wالجمعيــة ،للتـ ,
حفــظ الســلم 1
-,
الدوليــ ،eوتصــدر
وا2مــن
توصياتهــا المpئمــة ،بمــا ., -ذلــك اســتخدام
التدابــ Hالجماعيــة المنطويــة عــ! القــوة
,
المســلحة. 21
كانــت القيمــة القانونيــة لقــرار ا2تحــاد مــن
أجــل الســpم محــل وجهــات نظــر فقهيــة

مختلفــة بـ -,
ـ eفريــق معــارض لهــا وأخــر مؤيد،22
-,
المطلبــ. e
وهــذا مــا سندرســه ., -هذيــن

المطلب Q
E
القانو Uلقرار
اRول :التكييف
اRتحاد من أجل السoم.

1
ـو لقـرار ا2تحــاد مــن أجــل
إن ا2ســاس القانـ ,
الســpم تقدمــه نصــوص الميثــاق ،حيث اســتند
هــذا الفريــق عــ! نــص المــادة  24مــن الميثــاق
b
ـ cمــن شــأنها تخويــل المجلــس المســؤولية
الـ ,
الرئيســية  2الوحيــدة عــن حفــظ الســلم 1
وا2مــن
-,
الدوليــ ،eكمــا أن القــرار  2يخــول الجمعيــة

أكــ Hممــا تملكــه مــن اختصاصــات عامــة
بموجــب المــادة  10والمــادة  11مــن الميثــاق
رغــم تقييــد المــادة  12وســنحاول توضيــح ذلــك
ـ eالتاليـ -,
 .الفرعـ -,ـ.e
,
الفــرع Q
اRول قـرار اRتحــاد مــن أجل الســoم
والمــادة  11مــن ميثــاق Q
اRمــم المتحدة.
تنــص المــادة  .-11الفقــرة 1
ا2و wأنــه للجمعية
,
العامــة أن تنظــر ., -المبــادئ العامــة للتعــاون
 .حفــظ الســلم 1الــدو wويدخــل ., -
وا2مــن
,
,
-ذلــك المبــادئ المتعلقــة بــHع الســpح وتنظيــم
التســليح ،كمــا أن لهــا أن تقــدم توصياتهــا
بصــدد هــذه المبــادئ إ1 w
ا2عضــاء أو مجلــس
1
و .الفقــرة الثانيــة بأنــه
ا2مــن أو كليهمــا, ،
للجمعيــة العامــة أن تناقــش أيــة مســألة تكــون
1
ـدو wيرفعها
لهــا صلــة بحفــظ الســلم وا2مــن الـ ,
إليهــا أي عضــو مــن أعضائهــا وفقــا 21حــكام
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  ،53ولهــا -فيمــا عــدا
مــا تنــص عليــه المــادة  ،12أن تقــدم توصياتهــا
بصــدد هــذا المســائل للدولــة أو للــدول
صاحبــة الشــأن أو لمجلــس 1
ا2مــن أو لكليهمــا
معــا .وكل مســألة ممــا تقــدم ذكــره يكــون مــن
الـ-ـ¥وري فيهــا القيــام بعمــل مــا ،ينبغــي أن
تحيلهــا الجمعيــة العامــة عــ! مجلــس 1
ا2مــن

قبــل بحثهــا أو بعــده ،والقــرة الثالثــة تنــص
عــ! أن للجمعيــة العامــة أن b
تســHعي نظــر
1
1
b
الــ cيحتمــل أن
مجلــس ا2مــن إ wا2حــوال ,
1
و.
تعــرض الســلم وا2مــن الــدول للخطــر, .
فقرتهــا الرابعــة تنــص عــ! أنــه  2تحــد ســلطات
الجمعيــة العامــة المبينــة ., -هــذه المــادة مــن
عمــوم مــدى المــادة العـ 
ـاة  . 23وتنــص المادة
 10مــن ميثــاق 1
ا2مــم المتحــدة :أن للجمعيــة
العامــة أن تناقــش أيــة مســألة أو أمــر يدخــل., -
نطــاق هــذا الميثــاق أو يتصــل بســلطات فــرع
مــن الفــروع المنصــوص عليهــا فيــه أو وظائفــه،
كمــا أن لهــا فيمــا عــدا مــا نــص عليــه ., -المــادة
 12أن تــو ±أعضــاء الهيئــة أو مجلــس 1
ا2مــن
,
1
24
أو كليهمــا بمــا تـراه  .,تلــك المســائل وا2مــور .
-,
المادتــ 10 eو  11مــن
فوفقــا لمــا جــاء ., -
ميثــاق 1
ا2مــم المتحــدة أن تناقــش أيــة مســألة
ا2مــر مــدرج .-ميثــاق 1
أو 1
ا2مــم المتحــدة بمــا
,
فيهــا مســألة حفــظ الســلم 1
وا2مــن الدوليـ -,
ـ، e
ولكــن بمــا  2يتعــارض مــع مــا جــاء ., -المــادة 12
الموا،w
والــذي ســنحاول التطــرق إليــه ., -الفــرع
,
وجــاء ق ـرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم بجملــة
مــن 1
ا2حــكام والقواعــد كحلــول الجمعيــة محــل
ا2مــن بوظيفــة الســلم 1
مجلــس 1
-,
الدوليe
وا2مــن
الـbـ cتعتــ Hالوظيفــة الرئيســية لمجلــس 1
ا2مــن
^
,
إذ تملــك الجمعيــة العامــة بموجــب هــذا القـرار
فحــص إذا مــا كان هنــاك حالــة تهــدد الســلم
1
-,
ا2خــpل بهمــا أو وقــوع
وا2مــن
الدوليــ eأو 
عمــل مــن أعمــال العــدوان ،هــذه الصpحيــات
مــن اختصــاص مجلــس 1
ا2مــن وحــده بموجــب
1
ـاw
الفصــل  7مــن ميثــاق ا2مــم المتحــدة ،وبالتـ ,
فــإن ذلــك يعتـ ^ـ Hتوســيعا واضحــا ., -صpحيــات
1
b
الــ cتســتخدمها
الجمعيــة العامــة ولــpدوات ,
لتنفيــذ صpحياتهــا  ., -مجــال حفــظ الســلم
1
-,
وبالتــا wفإنــه بموجــب
الدوليــ،e
وا2مــن
,
هــذا الق ـرار أصبــح بمقــدور الجمعيــة العامــة

1
b
ـc
اللجــوء إ wاســتخدام ا2دوات أو الوســائل الـ ,
يســتخدمها مجلــس 1
تدابــH
ا2مــن بمــا فيهــا
,
تدابــ Hالقمــع المنصــوص عليهــا., -
المنــع أو
,
25
الفصــل  7مــن الميثــاق .
E
الثــا :Uقــرار اRتحــاد مــن أجــل
الفــرع -
الســoم والمــادة  12مــن ميثــاق Q
اRمــم
ا لمتحــد ة
تنــص المــادة  12مــن ميثــاق 1
ا2مــم المتحــدة
ـا مجلــس 1
أنــه عندمــا يبـ 
ا2مــن بصــدد نـزاع أو
b
ـ cرســمت ., -الميثــاق،
موقــف مــا الوظائــف الـ ,
فليــس للجمعيــة العامــة أن تقــدم أيــة توصيــة
 .شــأن هــذا --الــHاع أو الموقــف إ 2إذا طلــب
,
1
و .الفقــرة الثانيــة،
ذلــك منهــا مجلــس ا2مــن, ،
1
يخطــر 1
ا2مـ -,
ـ eالعــام –بموافقــة مجلــس ا2مــن-
الجمعيــة العامــة ., -كل دور مــن أدوار انعقادهــا
بــكل المســائل المتصلــة بحفــظ الســلم 1
وا2مــن
الــدو wالـbـ cتكــون محــل نظــر مجلــس 1
ا2مــن،
, ,
1
كذلــك يخطرهــا و يخطــر أعضــاء »ا2مــم
المتحــدة« إذا لــم تكــن الجمعيــة العامــة ., -دور
انعقادهــا ،بفـراغ مجلــس 1
ا2مــن مــن نظــر تلــك
المســائل وذلــك بمجــرد انتهائــه منهــا.
فقــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم يمكــن
الجمعيــة العامــة مــن أداء وظيفــة مجلــس
ا2مــن  .-المحافظــة عــ! الســلم 1
1
وا2مــن
,
-,
الدوليــ ., - eالحالــة:
الــ cيثبــت فيهــا عجــز مجلــس 1
b
ا2مــن عــن
,
أداء وظيفتــه الرئيســية بســبب تفــرق الـرأي بـ -,
ـe
الــدول العظمــى ذوات المراكــز الدائمــة فيــه
ويعتـ ^ـ ., -Hهــذه الحالــة أنــه قــد توقــف عنهــا
بســبب ا2خفــاق الــذي نــص عليــه القــرار.
وهــذا  2يتناقــض مــع المــواد  10و  11و 12
مــن ميثــاق 1
ا2مــم المتحــدة ،و 2يمكــن اعتبــاره
مجحفــا بحــق مجلــس 1
ا2مــن ،و 2يعــد قــرارا
نعتــ Hأن التوصيــات
اعتباطيــا ،و 2يمكننــا أن
^
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b
غــ ., - Hإب ـراز القيمــة القانونيــة لهــذا الق ـرار ., -هــذا
الــ cتصــدر عــن الجمعيــة توصيــات ,
,
اعتHنهــا غـ ,ـ Hملزمــة ،فهــذا المطلــب.
ملزمــة ،فحـbـ cلــو ^
ـ cأنهــا  2تتضمــن قيمــة قانونيــة ،فهــذه
 2يعـ ,
1
E
الثا :Uالقيمة القانونية للقرار
التوصيــات  .,النهايــة تمثــل رأي ا2غلبيــة ،رغــم المطلب -
أن 1
.5/377
ا2مــر يختلــف  ., -حالــة التدخــل  ., -إطــار
ق ـرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم فمــا تصــدره كانــت القيمــة القانونيــة لقــرار ا2تحــاد مــن
الجمعيــة يعتـ ^ـ Hق ـرارات ملزمــة وتواتــر
العمــل أجــل الســpم محــل وجهــات نظــر فقهيــة
1
b
27
ـ cأنــا إليهــا أعــpه2 ،نهــا مختلفــة بـ -,
بــه  .,التطبيقــات الـ ,
ـ eفريــق معــارض لهــا وأخــر مؤيــد
- 1
-,
الفرعــ. e
بذلــك تحــل محــل مجلــس ا2مــن  .,حالــة  ،وهــذا مــا سندرســه ., -هذيــن
عجــزه ،وتقــوم مقامــه كمحكمــة مــن الدرجــة
Q
Q
E
الثانيــة ،ومــا يؤكــد ذلــك المــادة  24مــن ميثــاق الفــرع اRول :الطعــن O-اRســس القانونيــة
ا2مــم المتحــدة والــذي جــاء .-فقرتهــا 1
1
ا2و wلق ـرار اRتحــاد مــن أجــل الســoم.
,
b
الســوفيي cجهــدا ., -
أنــه رغبــة  .,أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه لــم يدخــر ا2تحــاد
,
1
»ا2مــم المتحــدة » يعــا وفعــا ،2يعهــد مناهضــة هــذه الحركــة ومحاولــة إحباطهــا،
1
أعضــاء تلــك الهيئــة إ wمجلــس ا2مــن بالتبعــات وينطلــق هــذا الموقــف مــن عــدة اعتبــارات
1
الرئيســية  .,أمــر حفــظ الســلم وا2مــن الـ ,
ـدو wكانــت تحكــم السياســة الخارجيــة الســوفيتية., -
الفــHة b
ويوافقــون عــ! أن هــذا المجلــس يعمــل نائبــا تلــك b
وحــ cمنتصــف الخمســينيات. 28
b
ـ cتفرضهــا عليــه
عنهــم  .,قيامــه بواجباتــه الـ ,
هــذه التبعــات ،..فكيــف لمــن عهــد لمجلــس رفــض الســوفييت فكــرة ا2تحــاد مــن أجــل
ا2مــن وافــق عــ! أنــه يعمــل نائبــا عنــه أن الســpم ،واعتـ ^ـ Hأن هــذا القـرار غـ ,ـ Hدســتوري،
1
29
يتحلــل مــن هــذا الـ ـuط .-حالــة عــدم القيــام وتمســك بحرفيــة نصــوص الميثــاق  ،وجعــل
,
و .حالــة عجــزه وباعتبــار أن أعضــاء عــ! الوســائل والطــرق الــواردة  ., -الميثــاق
بواجباتــه ,
ا2صيل -قداســة دون ,غHهــا .وأكــد وا عــ! مخالفتهــا
ا2مــم المتحــدة جميعــا هــم –الطــرف 1
1
1
ا2مــن كجهــاز لــه شــخصية 2حــكام الميثــاق ،وأنهــا ترمــي إ wســلب
وفوضــوا مجلــس 1
1
اعتبارية-وهــو النائــب -فيجــب أن تكــون هنــاك اختصاصــات مجلــس ا2مــن ،ولجــأت الكتلــة

الuقيــة إ wســبيل مقاطعــة حضــور لجــان
رقابــة 1
ا2صيــل عــ! النائــب فالصpحيــات
ا2مــن ليســت مقــررة بحــث هــذه المشــاريع ،واتخــذت لنفســها مبــدأ
الممنوحــة لمجلــس 1
1
ا2مــم رفــض إقــpل مــن نفــوذ مجلــس ا2مــن . 30
لمصلحتــه ،وإنمــا لمصلحــة أعضــاء 1
b
و .ســنة  1954أشــاد المســ Hدا2س وزيــر
,
المتحــدة ، 26وهــو مــا تــم تداركــه  .- ,إقــرار
حــ eقــال »إن
قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم ،لــكل هــذا خارجيــة الو2يــات المتحــدة ,
يعتــ Hالق ـرار  5/377ق ـرار ملزمــا ودائمــا يجــب ق ـرار ا3تحــاد مــن أجــل الســ*م قــد أعطــى
^
ا2حتــكام إليــه كلمــا دعــت الـ-ـ¥ورة لذلــك وفــق الجمعيــة العامــة ســلطة بــ* فيتــو  _F Eمســائل
1
اb3من«b 31
،وتHاجــع الو2يــات المتحــدة ا2مريكيــة
الـ ـuوط المنصــوص عليهــا وهــذا مــا ســنؤكده

ويــرد القــول بأنه»ليــس ثمــة شــك ., -أن مـ ـuوع
ا2تحــاد مــن أجــل الســpم بصفــة خاصــة،
ا2جــر, 1ا الــذي
يمثــل مخالفــة لــروح ا2تفــاق 
32
تــم الوصــول إليــه ., -ســان فرانسيســكو« ،
وجــرى القــول أيضــا بــأن مـ ـuوع قـرار ا2تحــاد
مــن أجــل الســpم يتعــارض مــع مبــدأ فســل
الســلطات .-أجهــزة 1
ا2مــم المتحــدة. 33
,
واعتـ ^ـ Hبعــض أن هــذا القرار ما هــو إ 2انقpب
عــ! صيغــة التــوازن الـbـ cابتكرهــا ميثــاق 1
ا2مم
,
1
المتحــدة بـ -,
ـ eالجمعيــة ومجلــس ا2مــن ،فهــو

مبــا لنصــوص الميثــاق المتعلقــة
تعديــل
بتوزيــع ا2ختصاصــات بينهمــا ،تــم بتجاهــل
للقواعــد الخاصــة بالتعديــل والمنصــوص عليهــا
  .,الميثــاق.أن هــذا الق ـرار تســبب .-إزدواجيــة 1
ا2ســاليب
,
ووســائل العمــل ., -المنظمــة ،فلجنــة التدابـ ,ـH
b
ـ cنــص عــ! إنشــائها ،مــا هــي إ2
الجماعيــة الـ ,
b
ـ cوردت ., -المــادة
تكـرار للجنــة أركان الحــرب الـ ,
 47مــن الميثــاق.
إن منطــق الميثــاق  2يســتهجن حالــة عجــز
المجلــس عــن إصــدار ق ـرار بســبب اســتخدام
حــق النقــض ،ومــا ذلــك إ 2نتيجــة 2ســتخدام
عضــو دائــم لحقــه المضمــون بالميثــاق. 34
إعطــاء الجمعيــة وزنــا فــوق طاقتهــا ،وذلــك
عندمــا أوكل لهــا مهمــة النهــوض بنظــام 1
ا2مــن
الجماعــي بينمــا لــم ينحهــا ســلطة إصــدار
توصيــات ملزمــة. 35
هــذا تصــور الفريــق المعــارض أمــا مــن أيــدوا
القـرار 36ســنعرض وجهــات نظرهــم الفقهيــة .- ,
هــذا الفــرع.
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ـدو` ،مرجــع ســابق ،ص ،289و
-36مــن مؤيــدي قـرار اRتحــاد مــن أجــل الســoم
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الثاQ :U
E
اRسس القانونية لقرار
الفرع -
اRتحاد من أجل السoم.
نــال قـرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم تصويــت
1
ا2غلبيــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة ،وأصبــح
هــذا القـرار بمثابــة قاعــدة عرفيــة نتيجــة لتكـرار
ـ cعــ! ذلــك إلزاميــة الق ـرارات
تطبيقاتــه ،وينبـ ,
الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة با2ســتناد إw
قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم والمتضمنــة
إج ـراءات قمعيــة . 37
نــال قـرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم 1
ا2غلبيــة
الســاحقة عنــد تبنيــه مــن قبــل الجمعيــة،
وأصبــح بمثابــة قاعــدة عرفيــة نتيجــة لتكــرار
تطبيقاتــه :

الثــ pعــ! مــ ¥ســنة ، 38 1956
العــدوان
,
تدخــل حلــف وارســو  .,هنغاريــا ســنة ،1958
b
ـ cحدثــت ., -لبنــان ســنة ،1958أزمة
المشــكل الـ ,
الــuق 1
الكونغــو ســنة  ،1960أزمــة 
ا2وســط
ســنة  ،1967أزمــة تأســيس دولــة بنغpديــش
ســنة  ،1971مشــكلة أفغانســتان ســنة ،1980
مشــكلة ناميبيــا ســنة  ،1981طلــب الــرأي
ا2ستشــاري مــن محكمــة العــدل الدوليــة ســنة
 2003بخصــوص الجــدار العنــ¥ي الفاصــل
-,
فلســط ،eقــرار القــدس .2017
 ., رأي محكمــة العــدل الدوليــة  ., -مســألةرفــض العديــد مــن الــدول دفــع مســاهمتها
b
الــ cشــكلت
الماليــة لدعــم قــوات الطــوارئ ,
الــuق 1
b .أزمــ c
ا2وســط ســنة  1956و أزمــة
,
,
الكونغــو ســنة  1960وذلــك با2ســتناد إ wالقـرار
عــدد  ،377/5أحالــت الجمعيــة العامــة هــذا
1
ا2مــر إ wالمحكمــة ،وانتهــت بشــكل -
ضمــc
,
إ wإقــرار عيــة قــرار ا2تحــاد مــن أجــل
الســpم ،إذ جــاء .-فتواهــا بــأن مجلــس 1
ا2مــن
,
هــو الجهــاز المختــص أساســا بحفــظ الســلم
1
وا2مــن الدوليـ -,
ـ eولكنــه ليــس الجهــاز الوحيــد
المختــص بذلــك ،وأن اســتئثار مجلــس 1
ا2مــن

باتخــاذ أعمــال القمــع وفقــا لميثــاق 1
ا2مــم
المتحــدة  2يتعــارض مــع مــا تصــدره الجمعيــة
العامــة مــن توصيــات تهــدف إ wصيانــة الســلم
1
-,
الدوليــ. 39 e
وا2مــن
 كــون مجلــس 1ا2مــن نفســه طلــب مــن
الجمعيــة العامــة تطبيــق قــرار ا2تحــاد مــن
أجــل الســpم وعقــدت دورات اســتثنائية طارئــة
وذلــك .-ســنوات مــا -,
بــ ،1956-1960 eمــن
,
b
أزمــ cالســويس والكونغــو.
أجــل النظــر .,
,
1
 طلــب مجلــس ا2مــن  .,ســنة  1982بشــأن -1مشــHا
ا ±العربيــة المحتلــة،
,
الوضــع  .,ا2ر ,
إ wعجــزه عــن ممارســة ســلطاته بســبب عــدم
إجمــاع الــدول الدائمــة العضويــة وا2ســتخدام
المتكــرر لحــق الفيتــو. 40
b
الســوفيا عــاد للموافقــة عــ!
 ا2تحــاد,
القــرار –أي قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم-
واعتــHه وســيلة جديــدة للحــد مــن ســيطرة
^
1
الكتلــة الغربيــة عــ! نشــاطات ا2مــم المتحــدة
خاصــة وان ظهــور الــدول الجديــدة عــ!
غــ Hموازيــن القــوى
الســاحة الدوليــة قــد ,
41
داخــل الجمعيــة العامــة .
1
 يمكننــا أن نقــدم هــذا القــرار عــ! ا2مــورالمحكومــة نصيــا21 ،ن المبــادئ الموضوعيــة
1
b
الــ cرســمت وأعلنــت  ., -ميثــاق
وا2غــراض ,
1
ا2مــم المتحــدة أو wبالمراعــاة مــن نصــوص
b
ـ cتعتـ ^ـ ., -Hمرتبــة ثاليــة لهــا.
الميثــاق نفســها الـ ,
حــ cولــو لــم يكــن هنــاك أســاس -
 bقانــو
,
b
الــ cرافقــت
لهــذا القــرار ،فــإن الظــروف ,
1
b
ـ cأقرتــه ،أكســبته غطــاء
اتخــاذه ،وا2غلبيــة الـ ,

مuوعــا بإرســائها قاعــدة عرفيــة أناطــت
بالجمعيــة العامــة ا2ختصــاص الممنــوح
بموجبــه ،فالتطبيقــات المتكــررة لهــذا القــرار
ا2شــارة لذلــك أســقطت شــبهة
كمــا ســبقت 
عــدم الدســتورية.
1
 ويــرى البعــض أن عجــز مجلــس ا2مــن عــنالهوامش

أداء وظيفتــه معنــاه تفويــض الجمعيــة العامــة
  .,أداء هــذه الوظيفــة نيابــة عنــه  . 42وظاهــرهــذا الــرأي يســتند عــ! فكــرة التفويــض
b
ـ cســكت فيهــا
ـ cوخاصــة  .,الحــا2ت الـ ,
الضمـ ,
النــص عــن حســم مشــكلة عجــز مجلــس 1
ا2مــن
عــن أداء وظيفتــه ،مــع وجــود جهــة مــن حيــث
المرتبــة وا2ختصــاص العــام للجهــة 1
ا2صليــة .43
بغــض النظــر عــن عيــة أو عــدم عيــة
قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم ،الــذي
قننتــه الممارســة وأضفــت عليــه قــوة العــرف
المعــدل للميثــاق ،إ 2أنــه لــم يســتطيع أن
يشــكل »نظامــا بديــ pوحقيقيــا« لــه فاعليــة
1
1
ـ!
نظــام ا2مــن الجماعــي وفقــا للتصــور ا2صـ ,
للميثــاق ،وذلــك أن قــرارات الجمعيــة العامــة
غــ Hملزمــة . 44
تعــد مجــرد توصيــات ,
يســعى القــرار لتحقيــق المصلحــة العامــة
للمنظمــة ،ففشــل مجلــس 1
ا2مــن ., -النهــوض
بمســؤولياته نيابــة عــن الــدول 1
ا2عضــاء يجب أ2
ـا 2 wبــد أن تبــدأ
يعفــي المنظمــة منهــا ،وبالتـ ,
1
الجمعيــة مــن حيــث توقــف مجلــس ا2مــن.

الخاتمة :
وتعــود أهميــة القــرار كونــه يعطــي المجــال
b
ـ 2 cتمتلــك حــق ا2عـbـHاض الفيتــو
للــدول الـ ,
 .مجلــس 1ا2مــن مــن الحصــول عــ! قــرارات
,
1
مــن الجمعيــة العامــة لpمــم المتحــدة لهــا ذات
b
ـ 2 cتتوفــر إ ., -2القـرارات
الصبغــة 
ا2لزاميــة الـ ,
1
الصــادرة عــن مجلــس ا2مــن أو القــرارات
الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة تحــت قــرار
ا2تحــاد مــن أجــل الســpم.
ويمكــن تصنيــف ق ـرار 377/5بأنــه ليــس كأي
قــرار عــادي تتخــذه الجمعيــة العامــة لكونــه
يعتمــد عــ! قـرار »ا2تحــاد مــن أجل الســpم«،
رغــم أنــه  2يصــل إ wقــوة قــرار صــادر عــن

الدو`  ،اRسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،سنة  ،1994ص .366
 -37محمد سعيد الدقاق ،التنظيم -
E
نون .سنة 1956
 -38صدرت قرارات مهمة بهذا الصدد هي القرارات 997و  998و 1000و  1001وكلها صدرت0 O-
Q
 -39محمد سامي عبد الحميد ،قانون المنظمات الدولية ،اRمم المتحدة ،اRسكندرية :منشأة المعارف ،سنة  ،2000ص .136-137
Q
اRداة  OEالقانون الدو` العام)المصادر( ،دار هومه للطباعة w
والن xوالتوزيع ،الجزائر ،2009 ،ص .540
 -40عبد العزيز قادري- Q ،
- E
المتع.ة للتنظيم الدو` ،الطبعة Q
w
اRو` ،الدار العربية للعلوم w
ناون ومركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة ،قطر ،2009،ص.74
ة
المس.
ضوء
O
المتحدة
مم
اR
 -41حسن نافعة ،إصoح
 -42د :حامد سلطان ،المرجع السابق ،صفحة .935
 -43اينيس .ل.كلود  :المرجع السابق صفحة .241
Q
Q
Q
E
EE
E
E
ـ zالديــن هــoل ،مركــز دراســات
 -44حســن نافعــة ،دور اRمــم المتحــدة O-تحقيــق الســلم واRمــن الدوليـ-ـ O-Fظــل التحــوRت العالميــة الراهنــة ،بحــث منشــور O-كتــاب "اRمــم المتحــدة ):ورات اRصــoح بعــد نصــف قرن("-وجهــة نظــر عربيــة-ن تحريــر جميــل مطــر وعـ-
الوحــدة العربيــة ،بـ-ـ.وت ،لبنــان، ،1996 ،ص.120
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مجلــس 1
ا2مــن بموجــب الصpحيــات الممنوحــة
ا2لــزام مــن
لــه  .,الميثــاق ،أمــا موضــوع 
عدمــه فالق ـرار يتيــح للــدول إن أرادت ا2ســتناد
إليــه وتحمــل التبعــات أن تســتخدم القــوى
1
ا2رادة
العســكرية ،وهــذا ا2مــر متوقــف عــ! 
السياســية للــدولb ،
والــ cهــي  ., -المنظــور
,
غــ Hمتوفــرة.
الحــا, w
,
b
الــ cســاعدت
رغــم أن الظــروف الخاصــة ,
عــ! إخ ـراج هــذا الق ـرار أثنــاء الحــرب البــاردة،
قــد تغــHت هــذه 1
الدوw
ا2وضــاع وزال التــوازن
,
,
-,
بــ eا2نفــراد وتعــدد القــوى وعــودة القطبيــة
الثنائيــة مــن جديــد وبشــكل لــم تتضــح معالمــه
بعــد ،إن تنفيــذ هــذا القــرار يحتــاج إ wدعــم

ومســاندة سياســية وماديــة مــن طــرف الــدول وخpصــة القــول أنــه يبقــى  ., -متنــاول
الــدو wوســيلة قانونيــة وعمليــة،
الكــHى وبخاصــة مــن الو2يــات المتحــدة المجتمــع
^
,
1
ا2مريكيــة ،وهــي عــ! أتــم ا2ســتعداد لتطبيــق ســبق اســتخدامها واللجــوء إليهــا عــدة م ـرات.
هــذا القــرار  ., -كل مــا يتعلــق بسياســتها
ومصالحــه الذاتيــة.
فقــد تطرقنــا  ., -هــذه المقالــة إ wتحديــد
أهميــة وطبيعــة القــرار رقــم  377/5و قيمتــه
القانونيــة .-نقــل ســلطات مجلــس 1
ا2مــن., -
,
حالــة عجــزه إ wالجمعيــة العامــة ،للتأكــد لنــا
فرضيــة الدراســة بــأن ق ـرار ا2تحــاد مــن أجــل
الســpم عطــل احتــكار 1
ا2قليــة وعــزز ســلطات
ووظائــف الجمعيــة العامــة ،لتحــل بذلــك
ديمقراطيــة 1
ا2غلبيــة.
المراجع

-الكتب :

 د محمد عزيز شكري ود :ماجد الحموي ،الوسيط O-Eالمنظمات الدولية ،جامعة دمشق ،دمشق.2000،اRسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،سنة .1994
الدو`  ،
 محمد سعيد الدقاق ،التنظيم -Q
E
E
E
،ب.وت-لبنان ،طبعة .2015
الحل- 1
 د خالد -حسا":Uسلطات مجلس اRمن O-تطبيق الفصل السابع-،ب Fأحكام الميثاق والممارسات الدولية المعا:ة" ،منشورات -0
اRفتائية لمحكمة العدل الدولية ،الهيئة العامة الم[ية للكتاب ،م[ -القاهرة ،سنة .1993
 د أحمد الرشيدي ،الوظيفة الدو` والسoم العالمي ،ترجمة الدكتور عبد الله العريان ،دار النهضة العربية الم[ية .1946
 اينيس .ل .كلود :النظام -اRمــم المتحــدة  OEضــوء المســ.ة المتعـwـ.ة للتنظيــم الــدو` ،الطبعــة Q
 حســن نافعــة ،إصــoح QاRو` ،الــدار العربيــة للعلــوم نـ w
ـاون ومركــز الجزيــرة للدراســات ،الدوحــة،
قطــر.2009،
الدو` الدار الجامعية.1985 ،
شل"1أصول التنظيم -
 د إبراهيم -0Q
Q
E
E
الدولي ،Fدار الكتب القانونية ،م[2005،
 د أحمد أبو الع ،oتطور دور مجلس اRمن O-مجال حفظ السلم واRمن -الدو` العام -دار النهضة العربية الم[ية ،الطبعة الثالثة .1986
 د :حامد سلطان –القانون -
E
البش ،.عمان.1985 ،
الدو` الحديث" ،دراسة تحليلية وتطبيقية ،دار -
 د :عبد الله آل عيون" ،نظام اRمن الجماعي O-التنظيم -Q
ـ 1الحقوقية،الطبعــة
 دة :خولــة محــي الديــن يوســف ،العقوبــات اRقتصاديــة الدوليــة المتخــذة مــن مجلــس اRمــن وانعكاســات تطبيقهــا عــ zحقــوق اRنســان ،منشــورات الحلـ-0
Q
ا|Rو` .2013
 سفيان لطفي ع ،zالتعسف  OEاستعمال حق النقض  OEمجلس QاRمن الدو` ،منشورات الحل 1الحقوقية ،الطبعة Q
اRو` .2013
-0
 عبد العزيز قادريQ ،اRداة  OEالقانون الدو` العام)المصادر( ،دار هومه للطباعة w
والن xوالتوزيع ،الجزائر.2009 ،
للن xوالتوزيع واRعoن ،الطبعة Q
اRع.اض  OEمجلس Q
 محمد العالم الراجيحي ،حول نظرية حق fالجماه.ية w
اRو` سنة .1989
الدو` ،الدار
من
اR

Q
اRسكندرية :منشأة المعارف ،سنة .2000
 محمد سامي عبد الحميد ،قانون المنظمات الدولية ،اRمم المتحدة ،Q
Q
E
اRسكندرية.1974 ،
الدو` :اRحكام العامة O-قانون اRمم المتحدة والوكاRت المتخصصة ،منشأة المعارف ،
 محمد طلعت الغنيمي ،التنظيم -E
الدو` العلمي-ب Fالنظرية والتطبيق ،دار الفكر ،الكويت.1973،
 -محمد عزيز شكري ،التنظيم -

كتب fمش.كة:

Q
اRمــم المتحــدة  OEتحقيــق الســلم Q
حســن نافعــة ،دور QE
واRمــن الدوليـ E E
اRصــoح بعــد
ـ O-Fظــل التحــوRت العالميــة الراهنــة ،بحــث منشــور O-كتــاب "اRمــم المتحــدة :)Eورات 
ـ zالديــن هــoل ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بـ-ـ.وت ،لبنــان.1996 ،
نصــف قرن("-وجهــة نظــر عربيــة ،-تحريــر جميــل مطــر وعـ-

وثائق QاRمم المتحدة :
•
•
•
•
8

اRسا لمحكمة العدل الدولية ،منشورات Q
اRمم المتحدة والنظام Q
ميثاق Q
اRمم المتحدة ،طبعة .2015
 377/5بتاريخ 03/11/1950
E
نون1956 .
قرار الجمعية عدد 997الصادر0 O-
E
نون.1956 .
قرار الجمعية عدد  998الصادر0 O-
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E
نون1956 .
•
قرار الجمعية عدد 1000الصادر0 O-
• قرار الجمعية عدد 1001 :الصادر E
نون1956.
O
 0التقارير الدولية ومراكز الدراسات:
Q
f
بالجماه.ية العربية الليبية الشعبية اRش.اكية العظمى.
الشع 1لoتصال الخارجي ،إدارة اRمم المتحدة والمنظمات الدولية
•حق النقض ،المكتب -0

f
-اRن.نيت:

http:// www.un.org
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