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1  قرار االتحاد من اجل السالم
رد اعتبار للجمعية العامة وتوسيع لصالحياتها

, المحافظــة عــ!  بعــد فشــل عصبــة ا12مــم .-
الســلم وا12مــن ومنــع انــد2ع الحــرب العالميــة 
, إنشــاء منظمــة عالميــة،  -. ,Hالثانيــة، تــم التفكــ
ــنة  ــدة س ــم المتح ــة ا12م ــيس منظم ــم تأس فت
1945، وكان مــن الطبيعــي أن تنعكــس ظــروف 
أهدافهــا  عــ!  الثانيــة  العالميــة  الحــرب 
الســلم  حفــظ  مقصــد   Ĥويعتــ ومبادئهــا، 
 , bcمقدمــة المقاصــد الــ , -. -,eوا12مــن الدوليــ
تســعى هــذه الهيئــة الجديــدة لتحقيقهــا، وقــد 
 -,eــ أوكلــت مهمــة حفــظ الســلم وا12مــن الدولي
لمجلــس ا12مــن ومنــح صpحيــات مهمــة تمكنــه 
مواجهــة   , -. والفعــال  الuيــع  التحــرك  مــن 
 ، ,wــدو ــدد الســلم وا12مــن ال , ته bcــ المواقــف ال
وقــد قيــد الميثــاق منــذ البدايــة مجلــس ا12مــن 
, ممارســة ســلطاته وا2ضطــpع  وعلــق نجاحــه .-
, حفــظ الســلم وا12مــن،  بمهامــه الرئيســية .-
عــ! اســتمرار التوافــق وا2نســجام بــe,- الــدول 
الخمــس الكــĤى الدائمــة العضويــة بالمجلــس، 
وهــو ا12مــر الــذي لــم يكــن مضمونــا، فقــد 
ذلــك  بعــد  البــاردة  الحــرب  ظــروف  لعبــت 
, شــلل مجلــس ا12مــن عــن ممارســة  دورا بــارزا .-
ســلطاته بســبب ا2ســتخدام المتكــرر لحــق 

يســتطع  لــم  ا12مــن  فمجلــس   ، اض1  bHا2عــ
اختــpف  بســبب  المهمــة،  بتلــك  القيــام 
ــتخدام  ــe,- واس ــاء الدائم ــe,- ا12عض ــح ب المصال
ــه 2  ــرار يرون وع ق �uــ ــف أي م ــو لوق ــق الفيت ح
ــة  ــر ا12غلبي يتpئــم مــع سياســاتهم، رغــم تواف
�2صدارهــا، وتفاقمــت هــذه المشــكلة مــع مــرور 
ق  �uالــ -,eــ ــكاك ب ــام، وازدادت حــرارة ا2حت ا12ي

والغــرب 2 .
 , bcســن  -,eبــ الممتــدة  ة  bHالفــ خــpل  ففــي 
, حــق  bc1946-1947اســتعمل ا2تحــاد الســوفيي
فاتهــم   ،  3 حالــة   22 , -. اض «الفيتــو»  bHا2عــ
, بأنــه أحــدث  bcالغــرب بذلــك ا2تحــاد الســوفيي
ــاق  ــيع نط ــ! توس ــإ�اره ع ــات ب ــض ا12زم بع
ــĤى  ــدول الك ــد ال ــا تري ــ�H مم ــو أك ــق الفيت ح
 , ا12خــرى4  ، وهــذا ا12مــر أدى إw التشــكيك .-
إزاء  الكــĤى  الــدول  موقــف  وحــدة  حقيقــة 

وشــكل ومضمــون «حــق الفيتــو» 5 .
مهيــأة  المتحــدة  ا12مــم  أصبحــت  لــذا 
2ســتقبال أول �اع رســمي بــe,- المعســكرين 
ــر̂�,  ، والغ , bcــوفيي ــاد الس ــادة ا2تح , بقي b. �uــ ال
ــذي  ــة، وال ــدة ا12مريكي ــات المتح ــادة الو2ي بقي
ــن،  ــس ا12م ــال مجل ــق 12عم ــق مطل ــĤ كعائ اعت
ــة  ــة حرك ــدة ا12مريكي ــات المتح ــت الو2ي فbH-عم
حــل  إيجــاد  ورة  و�- الحــق،  هــذا  لتعطيــل 
يكفــل أعمــال نصــوص الميثــاق وأداء جميــع 

بعــد  الهيئــة  عاتــق  عــ!  الملقــاة  الوظائــف 
ــتقر  ــذا اس ــك، له ــن ذل ــن ع ــس ا12م ــز مجل عج
الــرأي عــ! تعزيــز ســلطات ووظائــف الجمعيــة 
العامــة 12نــه الفــرع الرئيــ�, الوحيــد الــذي 
ــك كنتيجــة عــ!  ــك، وذل ــام بذل ــتطيع القي يس
الفيتــو  ســلطة   , bcالســوفيي اتحــاد  اســتعمال 
 , , مجلــس ا12مــن، و.- لقهــر السياســة ا12مريكيــة .-
ــار نقــل الوظائــف السياســية  ــل تــم اعتب المقاب
 ,Hالجمعيــة العامــة، تعبــ wمــن مجلــس ا12مــن إ
عــن قــدرة أمريــكا عــ! تحويــل ا12مــم المتحــدة 
سياســات   , -. غرضهــا  تخــدم  طيعــة  أداة   wإ
الحــرب البــاردة6 . رغــم كل هــذا اعتــĤت هــذه 
الفرصــة تعطيــل احتــكار ا12قليــة7 وعزز ســلطات 
بذلــك  لتحــل  العامــة،  الجمعيــة  ووظائــف 
ديمقراطيــة ا12غلبيــة، وكانــت هــذه هــي الفرصــة 
المواتيــة 2نقــاد نظــام ا12مــن الجماعــي مــن 
ــق  ــن طري ــام ع ــلل الت ــل أو الش ــار الكام ا2نهي
البحــث عــن نظــام بديــل، وتمثــل هــذا النظــام 
, قــرار الجمعيــة العامــة رقــم،85/377  البديــل .-
والــذي يعــرف باســم «قــرار ا2تحــاد مــن أجــل 
 ،*Uniting For peace Resoulution*«مpالســ
هــذا   , -. توضيحــه  عــ!  ســنعمل  مــا  وهــذا 
 wــرق إ ــه والتط ــد مفهوم ــك بتحدي ــال وذل المق
ــة  ــد القيم ــا، وتحدي ــوم عليه , يق bcــ ــادئ ال المب

ــرار. ــذا الق ــة له القانوني

وت-لبنان، طبعة 2015، ص 68. ،ب.- E أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعا:ة»، منشورات الحل01- -Fتطبيق الفصل السابع، ب -EO منQRسلطات مجلس ا»: -EU1-  الدكتور خالد حسا
2-  د: حامد سلطان –القانون الدو̀- العام- دار النهضة العربية الم]ية، الطبعة الثالثة 1986 صفحة 839.

اكية العظمى، ص: 31. f.شRية العربية الليبية الشعبية ا 3-  حق النقض، المكتب الشع01- لoتصال الخارجي، إدارة اQRمم المتحدة والمنظمات الدولية بالجماه.-
4-  اينيس. ل. كلود: النظام الدو̀- والسoم العالمي، ترجمة الدكتور عبد الله العريان، دار النهضة العربية الم]ية 1946، ص107.

ية للنwx والتوزيع واRعoن، الطبعة اQRو` سنة 1989، ص 126. ، الدار الجماه.- اض EO- مجلس اQRمن الدو̀- f.عR5-  محمد العالم الراجيحي، حول نظرية حق ا
6-  اينيس ل. كلود، مرجع سابق، ص 246.

اض «الفيتو». f.عRسلطة استخدام حق ا zتتوفر ع -f1من، وهذه الدول الخمس فقط هي الQRمجلس ا -EO E -Fأعضاء دائم ، E -F(سابقا)، والص -f1تحاد السوفييRمريكية، اQRيات المتحدة اR7-  تم اعتماد الدول الخمس التالية: فرنسا، بريطانيا، الو
 www. UN.org : -̀الرابط التا zمم المتحدة عQR8-  للمزيذ من التفاصيل أنظر موقع ا
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 قرار االتحاد من اجل السالم2
رد اعتبار للجمعية العامة وتوسيع لصالحياتها

 , bcوالــ الدراســة  إشــكالية  تــĤز  هنــا  ومــن 
تتعلــق بمحاولــة تحديــد القيمــة القانونيــة 
 -EO الســoم»،  أجــل  مــن  «اRتحــاد  لقــرار 
نقــل ســلطات مجلــس اQRمــن EO- حالــة عجــزه 
ــد  ــ! تحدي ــادا ع ــة، واعتم ــة العام إ` الجمعي
ــه يمكــن صياغــة أســئلتها  مشــكلة الدراســة، فإن
, ســاعد  bcمــا هــي ا12ســباب ال: ,wعــ! الشــكل التا
ــرار «ا2تحــاد مــن أجــل الســpم» ؟  ت عــ! إق
ــاد  ــوم ا2تح ــا مفه ــوم عليه , يق bcــ ــادئ ال والمب
ــراءات  وط وإج ــك �� ــpم؟ وكذل ــل الس ــن أج م
ــة  ــpم؟ والقيم ــل الس ــن أج ــاد م ــق ا2تح تطبي

القانونيــة للقــرار 5/377؟.
       وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة مفادها «إن 
قــرار ا2تحــاد مــن أجل الســpم ســيعطل احتكار 
ا12قليــة ويعــزز ســلطات ووظائــف الجمعيــة 

العامــة، لتحــل بذلــك ديمقراطيــة ا12غلبيــة.
      و قــد ســعت الدراســة إw تحقيــق ا12هداف 
, ســاعدت عــ!  bcــ ــح ا12ســباب ال ــة: توضي التالي
ــح  ــpم» وتوضي ــل الس ــن أج ــاد م ــرار «ا2تح إق
يقــوم   , bcالــ المبــادئ   wإ التطــرق  مفهومــه. 
الســpم».  أجــل  مــن  قــرار «ا2تحــاد  عليهــا 
ــرار  ــق ق ــراءات تطبي وط وإج ــ! �� ــوف ع الوق
«ا2تحــاد مــن أجــل الســpم». وتحديــد القيمــة 
ــن أجــل الســpم» ــرار «ا2تحــاد م ــة لق القانوني
, كونهــا تحــاول        وتكمــن أهميــة الدراســة .-
ح وتحليــل قــرار  �uأن تقــدم إســهاما معرفيــا لــ
تكمــن  كمــا  الســpم»،  أجــل  مــن  «ا2تحــاد 
ا12ســباب  توضيــح   , -. الدراســة  هــذه  أهميــة 
ــه  ــح مفهوم ــراره وتوضي ــ! إق ــاعدت ع , س bcــ ال
, يقــوم عليهــا قــرار  bcالمبــادئ الــ wو التطــرق إ
«ا2تحــاد مــن أجــل الســpم»، والوقــوف عــ! 
القيمــة  وتحديــد  تطبيقــه،  وإجــراءات  وط  ��

ــرار. ــذا للق ــة له القانوني
ــي،  ــج التاريخ ــ! المنه ــة ع ــتعتمد الدراس وس
ــاد  ــوم «ا2تح ــور مفه ــة ظه ــد دراس ــك عن وذل
مــن أجــل الســpم» ســنة 1950 ، ونعتمــد أيضــا 
  ، ــ!, ــج التحلي ــة المنه ــة البحثي ــذه الدراس , ه -.
لتحليــل مضمــون القــرار عــدد5/377 ،و خاصــة 
ــة،  ــق الدولي ــض الوثائ ــث بع ــة وبح ــد دراس عن
, إطــار مــا  وكــذا التقاريــر والتوصيــات الصــادرة .-
وع  �uم (مــpســمي بـــ «ا2تحــاد مــن أجــل الســ

ــة الســpم)». ا12مــم المتحــدة لصيان

ولفحــص فرضيــة الدراســة، ول�pجابــة عــ! 
ــذا  ــ! ه ــة ع ــم الدراس ــوف تقس ــاؤ2تها، س تس

ــو: النح
• المبحــث اQRول: الســياق التاريخــي لظهــور 

قــرار اRتحــاد مــن أجــل الســoم
ــرار  ــة لق ــة القانوني : القيم -EUــا ــث الث • المبح

ــoم ــل الس ــن أج ــاد م اRتح

  المبحث اQRول: السياق 
التاريخي لظهور قرار اRتحاد من 

أجل السoم
, توزيعــه  ــاق ا12مــم المتحــدة .- نظــرًا 12ن ميث
لpختصاصــات بــe,- الجمعيــة العامــة ومجلــس 
ا12مــن اقتــ¥ بالنســبة للجمعيــة العامــة أن 
تنظــر وتناقــش وتقــوم بالدراســات وتصــدر 
التوصيــات للمحافظــة عــ! الســلم وا12مــن 
الــدوw, دون أن يخولهــا الســلطة الpزمــة لفــرض 
هــذه التوصيــات، ولكــن نظــرًا لعجــز المجلــس 
ــا2ت،  ــن الح ــH, م , كث ــه .- ــام بواجبات ــن القي ع
حــق  اســتخدام   , -. ا��2اف  بســبب  وذلــك 
ــة  ــة العضوي ــدول دائم ــل ال ــن قب اض م bHــ ا2ع
, مجلــس ا12مــن بــدأ ا2تجــاه نحــو توســع  -.
صpحيــات الجمعيــة العامــة ل1pمــم المتحــدة، 
وهــذا مــا ســنوضحه بتحديــد تأثــH, الفيتــو عــ! 
ــيدفع  ــذي س ــر ال ــن، ا12م ــس ا12م ــة مجل فعالي

ــل.  ــام بدي ــاد نظ يج ــث و�2 للبح

 zول: تأث.- حق الفيتو عQRالمطلب ا
فعالية مجلس اQRمن.

قيــد ميثــاق ا12مــم المتحــدة منــذ البدايــة 
ممارســة   , -. نجاحــه  وعلــق  ا12مــن  مجلــس 
 , -. الرئيســية  بمهامــه  وا2ضطــpع  ســلطاته 
، عــ! اســتمرار  -,eحفــظ الســلم وا12مــن الدوليــ
الخمــس  الــدول   -,eبــ وا2نســجام  التوافــق 
الكــĤى الدائمــة العضويــة بالمجلــس، وهــو 
ــت  ــد لعب ــا. فق ــن مضمون ــم يك ــذي ل ــر ال ا12م
, إقعــاد  ظــروف الحــرب البــاردة دورا بــارزا .-
ــبب  ــلطاته بس ــة س ــن ممارس ــن ع ــس ا12م مجل
مــن  اض  bHا2عــ لحــق  المتكــرر  ا2ســتخدام 
ــر ســلبا عــ!  ــار، بشــكل أث طــرف الخمــس الكب
نظــام ا12مــن الجماعــي الــذي وضعــه الميثــاق9 . 

 -EUالقانــو الحكــم  إخضــاع  اQRول:  الفــرع 
الســيا�-  للحكــم 

هنــاك الكثــH, مــن حــا2ت اســتخدام هــذا 
ــن  ــس ا12م ــم مجل ــن  قوائ ــة م ــق المحذوف الح
بســبب اســتبعاد مفعولهــا نتيجــة للمنــاورات 
السياســية والقانونيــة المحبطــة لهــا مــن الناحيــة 

ــة. العملي
, شــهر  -. -,eفعــ! ســبيل المثــال، لجــأت الصــ
اض المــزدوج  bHحــق ا2عــ w1950 إ Ĥفاتــح شــتن
الصينيــة  الســلطات  دعــوة  دون  تحــول   ,̈ لــ
الشــعبية لحضــور مناقشــات مســألة فورمــوزا، 
ولكنهــا انهزمــت بمنــاورة أكــ�H تعقيــدا حــbc مــن 

ــزدوج. اض الم bHحــق ا2عــ
فلقــد صوتــت الصــe,- ضــد الدعــوة وطالبــت 
اض  bHــ ــق اع ــكل ح ــلĉ, يش ــا الس ــار صوته باعتب
ــألة  ــت مس ــالة كان ــذه المس ــاس أن ه ــ! أس ع
موضوعيــة، وعندئــد عرضــت مســالة الصفــة 
ا�2جرائيــة للموضــع ا12صــ!, عــ! المجلــس، 
ــذه  ــد ه ــده. وعن ــا ض ــe,- وحده ــت الص وصوت
, أنــه أكمــل  -cالنقطــة زعــم المنــدوب الصيــ
اض المــزدوج ولكــن الرئيــس  bHمنــاورة حــق ا2عــ
ــرر  - ق , ــا�- ــدوب الĤيط ــذ المن ــذي كان وقتئ –ال
, قــد اقــر بالطبيعــة ا�2جرائية  بــان الصــوت الثــا�-
اض للقــرار ا12ول.  bHالقابلــة لحــق ا2عــ ,Hوغــ
اضهــا، حيــث  bHمفعــول حــق اع -,eت الصــuوخــ
عــ!  تنــص  للمجلــس  الداخليــة  الpئحــة  أن 
ــطة  ــه إ2 بواس ــن نقض ــس 2 يمك ــرار الرئي أن ق
ســبعة أصــوات معارضــة. وكان مــن المســتحيل 
عــ! الصــe,- أن تحصــل عــ! تأييــد إيجــا̂�, 

لموقفهــا10.  

ــدة،  ــات  المتح ــت الو2ي ــنة 1950 أعلن , س و.-
أي  ضــد  اض  bHا2عــ حــق  ستســتعمل  أنهــا 
مرشــح خــpف مرشــحها تريجفــي w, كأمــe,- عــام 
 ,bcــوفييت ــاد الس ــرد ا2تح ــدة 11 .ف ــم المتح ل1pم
ــس  ــن نف ــر م ــهر أكتوب , ش ــك .- ــ! ذل ــذاك ع أن
اض ضــد  bHالعــام بــأن اســتعمال حــق ا2عــ
إعــادة انتخــاب ا12مــe,- العــام المذكــور وبذلــك 
ــن  ــس ا12م ــن مجل ــة م ــدور توصي ــتحال ص اس
ــأن  ــاق بش ــن الميث ــادة 97 م ــم الم ــا لحك طبق
. ومــع ذلــك اســتبعد  ,w إعــادة انتخــاب تريجفــي
ــابق)،  , (الس bcــوفي اض الس bHــ ــق ا2ع ــول ح مفع
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خدمتــه،  مــدة  العامــة  الجمعيــة  ومــددت 
وشــغل كــرª, ا12مــe,- العــام حــbc عــام 1953 

حــe,- اســتقال وخلفــه داج همرشــولد12 . 

ــق  ــتعمال ح ــف EO- اس : التعس -EUــا ــرع الث الف
ــو. الفيت

اض، 12ول مــرة،  bHلقــد اســتخدم حــق ا2عــ
فĤايــر   16  , -.  , bcالســوفيي ا2تحــاد  قبــل  مــن 
ســنة 1946، بشــأن ســحب كل مــن بريطانيــا 
ــت  ــان، وقام ــوريا ولبن ــن س ــا م ــا قواتهم وفرنس
هاتــان الدولتــان بســحب قواتهمــا عــ! الرغــم 
النقــض  بســبب  القــرار  صــدور  عــدم  مــن 

  13. , bالســوفيا�

ا2تحــاد  اســتخدم  الســنة  نفــس   , و.-
, حــق النقــض أربــع مــرات لمنــع  bcالســوفييت
إصــدار أي قــرار مــن مجلــس ا12مــن يتعلــق 
ــم  ــت حك ــبانيا (تح ــق بإس ــH, تتعل ــاذ تداب باتخ
اســتخدم  1946و1947   , bcســن  , و.- فرانكــو)، 
مــرات   6 النقــض  حــق   , bcالســوفيي ا2تحــاد 
تتعلــق بقضيــة البلقــان، واســتمر اســتخدام 
ــا  ــة، علم ــذا الدول ــب ه ــن جان ــض م ــق النق ح
ا2تحــاد  فيهــا  لجــأ   , bcالــ المــرات  أغلــب  أن 
, 2ســتعمال حــق النقــض كانــت لمنــع  bcالســوفيي
, المنظمــة 14 ، فقــد حــال  قبــول أعضــاء جــدد .-
 ، ,ªالفــرع ا12ول العنــاد الســيا , نــا .- كمــا أ��
، دون قبــول عــدد كبــH, مــن الــدول  -,eالقوتــ -,eبــ
مســتخدمة  المنظمــة،   wإ ا2نضمــام  طالبــة 
, النقــض والتســbH بإدعــاءات وراء  لذلــك حقهــا .-
, مــدى تمتــع الدولــة  مــĤرات قانونيــة كالشــك .-
 , -. الشــك  أو  با2ســتقpل  ا2نضمــام  طالبــة 
, تحمــل الbH-امــات  محبتهــا للســpم أو رغبتهــا .-
الميثــاق، لــذا كانــت طلبــات ا2نضمــام للــدول 
اض توقيفي  bHذات الميــول الغربيــة يصادفهــا اعــ
، وطلبــات الــدول ذات  , bcمــن ا2تحــاد الســوفيي
قيــة يصادفهــا نقــض مــن قبــل  �uالميــول ال

 . 15 الو2يــات المتحــدة والمعســكر الغــر̂�,

 -,eــ ــĤ دولت ــات أك ــبق أن ت¥ف ــا س ــح مم يتض
اض  bHالمجلــس أســاءت اســتعمال حــق ا2عــ , -.
ــلط  ــيف المس ــض كالس ــح النق ــو»، فأصب «الفيت
وكان  وتعطيلــه  نفســه  ا12مــن  مجلــس  عــ! 
ــق  ــذا الح ــتعمال ه , اس ــف .- ــج التعس ــن نتائ م
قــام   , bcالــ المقومــات  مــن  النظــام  تجريــد 
عليهــا وعجــزه عــن حــل المشــكpت الدوليــة 
�ائيــ!, والــ¥اع  - ا�2 الصعبــة كالــ¥اع العــر̂�,
ــاوز  )، تج ,Hــم ــو وكش ــدي (جام , الهن ــتا�- الباكس
ــا.. ــbH-ام به ــدم ا2ل ــن وع ــس ا12م ــرارات مجل ق
ــن  ــث ع ــدة للبح ــات المتح ــادرة الو2ي ــخ، فب إل
ســبيل للتخلــص مــن ت¥فــات موســكو فعملــت 
عــ! محاولــة تحويــل اختصاصــات مجلــس 
 , bcالجمعيــة العامــة الــ wا12مــن السياســية إ
, كانــت تتحكــم  bcتصــدر قراراتهــا با12غلبيــة والــ
ــة  ــل ا12قلي ــذاك مقاب ــات المتحــدة آن ــا الو2ي به
, تتبــع القيــادة الســوفياتية، وتحقيقــا لهــذا  bcالــ
ــاء  ــادرة أثن ــنطن دور المب ــذت واش ــرض أخ الغ
وع  �uــ ــرار «م , إق -. , bــوفيا� ــدوب الس ــاب المن غي
ا2تحــاد مــن أجــل الســpم» كنظــام بديــل 

ــب.  ــذا المطل , ه ــنتناوله .- ــا س ــذا م وه

: البحــث عــن نظــام  -EUالمطلــب الثــا
بديــل

, مقدمــة المقــال أن  شــارة .- كمــا ســبقت ا�2
الو2يــات المتحــدة ا12مريكيــة تزعمــت حركــة 
حــل  إيجــاد  ورة  و�- الحــق،  هــذا  لتعطيــل 
يكفــل أعمــال نصــوص الميثــاق وأداء جميــع 
بعــد  الهيئــة  عاتــق  عــ!  الملقــاة  الوظائــف 
ــتقر  ــذا اس ــك، له ــن ذل ــن ع ــس ا12م ــز مجل عج
الــرأي عــ! تعزيــز ســلطات ووظائــف الجمعيــة 
العامــة 12نــه الفــرع الرئيــ�, الوحيــد الــذي 
يســتطيع القيــام بذلك..فقــد ازداد البحــث عــن 
اح إنشــاء جهازيــن جديديــن، 2  bHاقــ wالبديــل إ
تعرفهمــا مؤسســات ا12مــم المتحــدة مــن قبــل 
لغــرض تطبيــق أفــكار هــذا الحركــة، أولهمــا 

 , أطلــق عليــه اســم الجمعيــة الصغــرى، والثــا�-
وع  �uــ ــpم «م ــل الس ــن أج ــاد م وع ا2تح �uــ م
هــو  الســpم»  لصيانــة  المتحــدة  ا12مــم 
ــا  ــة ف ــذه الدراس , ه ــه .- ــH,- علي ك bHــود بال المقص

ــpم؟ ــل الس ــن أج ــاد م ــرار ا2تح ــو ق ه

ــن  ــاد م ــرار اRتح ــف ق ــرع اQRول: : تعري الف
ــoم. ــل الس أج

إن إحــpل نظــام مناطــق النفــوذ محــل نظــام 
 wا12مــن الجماعــي دفــع الــدول الضعيفــة إ
البحــث عــن نظــام بديــل أو مــا يســمي 2 حقــا 
 ,-̄ «با2تحــاد مــن أجــل الســpم»16  ، وهــو يقــ
بإعطــاء دور للجمعيــة العامــة ل1pمــم المتحــدة 
كأحــد أركان نظــام ا12مــن الجماعــي بســبب عجــز 
العضــو الرئيــ�, «مجلــس ا12مــن»، عــن القيــام 
, حفــظ الســpم وا12مــن الدوليــe,- وفقــا  بــدوره .-
ــuف  ــتعمال الم ــبب ا2س ــك بس ــاق، وذل للميث

نــا أعــpه. لحــق النقــض كمــا أ��
وقــد ظهــر هــذا النظــام 12ول مــرة عنــد اند2ع 
ا12زمــة الكوريــة عــام 1950 17 ،فبدايــة اســتطاع 
نظــام ا12مــن الجماعــي أن يتخــذ بعــض القــرار 
الواقــع  أرض  عــ!  ترجمتهــا  وتــم  الدوليــة 
غيــاب   , -. اتخــذت  القــرارات  هــذه  أن  علمــا 
, عــن جلســات مجلــس ا12مــن  bا2تحــاد الســوفيا�
اضــه عــ! عــدم إحــpل ممثــ!,  bHبســبب اع
الصــe,- الشــعبية مــكان حكومــة تشــانغ كاي 
 wــه إ ــة»، وبعــد عودت ــة الوطني تشــك «الحكوم
الجلســات لــم  يســتطع مجلــس ا12مــن اتخاذ أي 
قــرار مــا دفــع بالو2يــات المتحــدة ومــن خــpل 
 , وع .- �uإقــرار م wاللجــوء إ wالجمعيــة العامــة إ
3 نونــĤ 1950 عــرف باســم «ا2تحــاد مــن أجــل 
 wــة  السياســية ا12و ــن طــرف اللجن الســpم» م
(أحيــل عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة بعــد 
إدراجــه مــن طــرف ا12مــe,- العــام لهيئــة ا12مــم 
الخامســة  الــدورة  أعمــال  بجــدول  المتحــدة 
للجمعيــة العامــة)، وقــد تمــت الموافقــة عــ! 
وع المذكــور بـــ50 صوتــا وامتنعــت  �uهــذا المــ

وت-لبنان، طبعة 2015، ص 68. ،ب.- E أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعا:ة»، منشورات الحل01- -Fتطبيق الفصل السابع، ب -EO منQRسلطات مجلس ا»: -EU9- الدكتور خالد حسا
10- إينيس.ل. كلزد : مرجع سابق، الصفحة: 216.

11- محمد العالم الراجحي، مرجع سابق ص :240.
12- إينيس.ل. كلزد : مرجع سابق، الصفحة: 220.

، منشورات الحل01- الحقوقية، الطبعة اQRو` 2013، ص 78. ، التعسف EO- استعمال حق النقض EO- مجلس اQRمن الدو̀- -z13- سقيان لطفي ع
14- إينيس.ل. كلزد : مرجع سابق، الصفحة: 20.

: اQRحكام العامة EO- قانون اQRمم المتحدة والوكاRت المتخصصة، منشأة المعارف، اRسكندرية، 1974، ص 545. 15- محمد طلعت الغنيمي، التنظيم الدو̀-
«Acheson«مريكية آنذاك، أتشيسونQRاح من وزير الخارجية ا f.اق z16- جاء هذا القرار بناء ع

E النظرية والتطبيق، دار الفكر، الكويت،1973، ص: 463. -F17-  محمد عزيز شكري، التنظيم الدو̀- العلمي ب

الهوامش



 قرار االتحاد من اجل السالم4
رد اعتبار للجمعية العامة وتوسيع لصالحياتها

3 دول عــن التصويــت مــن طــرف هــذه اللجنــة، 
ــة  ــة با12غلبي ــة العام ــه الجمعي ــا وافقــت علي كم
 18.1950Ĥــ , 4 نون ــدة .- ــتها المنعق ــا بجلس عينه
الجمعيــة  حــق   wإ وع  �uالمــ هــذا   ,Hويشــ
, تحمــل  , حــال فشــل مجلــس ا12مــن .- العامــة .-
 -,eــ مســؤولياته بســبب عــدم تحقــق ا�2جمــاع ب
, أن  تنظر  الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة، .-
, قــد تشــكل تهديــدا للســلم  bcكل المســائل الــ , -.
اح  bHحالــة وقــوع عــدوان واقــ , أو خرقــا لــه أو .-
توصيــات بمــا فيهــا اســتخدام القــوة المســلحة. 
كذلــك نــص القــرار عــ! حــق الجمعيــة العامــة 
ــزاع،  , أي ن ــر .- ــة للنظ ــات طارئ ــد جلس أن تعق
ضافــة إw إنشــاء لجنــة ا�2جــراءات الجماعيــة  با�2
ــH, الpزمــة للمحافظــة عــ!  ــو±, بالتداب ̈, ت ــ ل
وع  �uإ2 أن هــذا المــ . -,eالســلم وا12مــن الدوليــ
لــم يســتطع أن يحقــق نجاحــا خاصــة بعــد 
ــة  ــة العام , الجمعي ــة .- ــة التصويتي ــH, الكتل تغي
وبالتــاw, لــم يــؤدي إw إعــادة إحيــاء نظــام 

ا12مــن الجماعــي.
هــذا كلــه يــدل أن نظــام ا12مــن الجماعــي 
فشــل كليــا خــpل الحــرب البــاردة بســبب عــدم 
ــد  ــبب تجمي ــام بس ــاء أدوات النظ ــتكمال بن اس
اســتعمال   , -. وا��2اف  الحــرب  أركان  لجنــة 
ــم  ــاw, كان دور ا12م ــو وبالت حــق النقــض الفيت
, معظــم ا12زمــات الدوليــة  المتحــدة ضعيفــا  .-
ــpف  ــاوت واخت ــجيل تف ــع تس ــت م , حصل bcــ ال
, كيفيــة معالجــة هــذه ا12زمــات، فمــا هــو  -.

مضمــون قــرار 5/377؟
قــرار  أهميــة  و  مضمــون   : -EUالثــا الفــرع 

الســoم. أجــل  مــن  اRتحــاد 
–عنــد  وعــات  �uالم هــذه  أهــم  ولعــل 
ــذي تقدمــت  ــك ال ــور حامــد ســلطان- ذل الدكت
 -,eبــه كنــدا والو2يــات المتحــدة وفرنســا والفلبــ
والمملكــة المتحــدة وتركيــا وأوروغــواي، والــذي 
, ســبيل  ك .- bHعــ! تســميته باســم العمــل المشــ
ــن أجــل  وع ا2تحــاد م �uــ ــة الســpم أو م صيان

ــpم الس
ــاً النقــاط  1) وقــد جــاء هــذا القــرار متضمن

ــة: التالي
, حالــة  تهديــد الســّلم أو ا�2خــpل بــه  -. -
ــز  ــدوان، وعج ــال الع ــن أعم ــل م ــوع عم أو وق

ــارب  ــبب تض ــه بس ــن مواجهت ــن ع ــس ا12م مجل
آراء ومصالــح الــدول الكــĤى، وعــدم إجماعهــم 
, هــذه الحالــة يتــم  ، فأنــه .- -,eعــ! إجــراء معــ
ــة  ــة العام ــ! الجمعي ــورًا ع ــألة ف ــرض المس ع
لمناقشــتها وإصــدار التوصيــات الpزمــة للــدول 

ــة. ــع جماعي ــH, قم ــاذ تداب ــاء 2تخ ا12عض
عنــا�  تخصــص  بــأن  الــدول  أو±   -
مــكان ا2ســتفادة منهــا ضمــن  مــن قواتهــا، �2
الوحــدات العســكرية ل1pمــم المتحــدة، وهــذا 
ا�2جــراء كان يعــد مــن اختصــاص مجلــس ا12مــن 

. فحســب. 
- إنشــاء لجنــة ل�pجــراءات الجماعيــة، تختــص 
باتخــاذ التدابــH, الpزمــة للمحافظــة ع! الســلم 
، ومنهــا ا�2جــراءات العســكرية  -,eوا12مــن الدوليــ
بــد2 مــن لجنــة أركان الحــرب التابعــة لمجلــس 
 , -. الH--اعــات  مراقبــة  بهــدف   ، ,wالــدو ا12مــن 
الســلم  تهــدد   , bcوالــ المضطربــة،  المناطــق 

. -,eــ ــن الدولي وا12م
- الســماح بدعــوة الجمعيــة العامــة ل1pمــم 
المتحــدة، بعقــد دوره اســتثنائية تعقــد خpل24 
, تطبيــق رقــم 377(5).  ســاعة، وذلــك للنظــر .-
ــتثنائية  ــد دوره اس ــة لعق ــوة الجمعي ــم دع وتت
ــاء عــ! طلــب7 أعضــاء مــن مجلــس ا12مــن،  بن
أو بنــاء عــ! طلــب مــن أغلبيــة أعضــاء الجمعيــة 

العامــة ل1pمــم المتحــدة 19 .

2) أهمية قرار ا3تحاد من أجل الس*م
, ذروة  - جــاء قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســلم .-
ــن  ــس ا12م ــز مجل ــل عج , ظ ــادرة و.- ــرب الب الح
, حفــظ ا12مــن  الــدوw, عــن القيــام بــدوره .-
ــرار ا2تحــاد مــن  ــĤ ق ، ويعت -,eــ والســّلم الدولي
أجــل الســلم، مــن أهــم القــرارات الصــادرة 
, وســعت صpحيــات  bcعــن ا12مــم المتحــدة، الــ
 , وســلطات الجمعيــة العامــة ل1pمــم المتحــدة .-
ــرًا  ، نظ -,eــ ــلم الدولي ــن الس ــظ ا12م ــدان حف مي
ــام  ــن القي ــدوw, ع ــن ال ــس ا12م ــس مجل لتقاع
خمســينيات   , -. وذلــك  ووجباتــه،  بمســؤوليته 
, بســبب اشــتعال الحــرب البــادرة  القــرن المــا±-
ــن  ــر مجلــس ا12م ، وتأث -,eــ ت ,Hالكب -,eــ ــe,- الكتلت ب

ــروف. ــك الظ ــدوw, بتل ال
- وتعــود أهميــة القــرار كونــه يعطــي المجــال 
ــو  اض الفيت bHــ ــق ا2ع ــك ح , 2 تمتل bcــ ــدول ال لل

ــرارات  ــ! ق ــول ع ــن الحص ــن م ــس ا12م , مجل -.
مــن الجمعيــة العامــة ل1pمــم المتحــد لهــا ذات 
, القــرارات  , 2 تتوفــر إ2 .- bcلزاميــة الــ الصبغــة ا�2
القــرارات  أو  ا12مــن  مجلــس  عــن  الصــادرة 
الصــادرة عــن الجمعيــة تحــت قــرار ا2تحــاد مــن 

أجــل الســلم.
ــا  ــد مــن القضاي - إتاحــة الفرصــة لحــل العدي
العالقــة تحــت مســمى قــرار ا2تحــاد مــن أجــل 

الســpم.
ــدى  ــا م ــد م ــة إw تحدي ــذه ا12همي ــود ه وتع
وعيــة قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم،  �uم
, تحديــده مــن خــpل معرفة  ع .- �uوهــذا مــا ســن
أجــل  مــن  ا2تحــاد  لقــرار  القانونيــة  القيمــة 
الســpم و دراســة المادتــe,- 11 و12 مــن ميثــاق 

. , ــا�- ــث الث ــذا المبح , ه b. ــدة ــم المتح ا12م

: القيمــة القانونية  -EUالمبحــث الثــا
لقــرار اRتحــاد مــن أجل الســoم.

ة مجلــس ا12مــن  ,Hى مســ bHإن الفشــل الــذي اعــ
ــتخدام  ــر اس ــة، إث ــألة الكوري ــة المس , معالج -.
, حــق النقــض لمنــع صــدور  bا2تحــاد الســوفيا�
المزيــد مــن القــرارات، أدى إw ظهــور توجــه 
ــدر  ــة بق ــراط الجمعي ــ! انخ ــول ع ــد، يع جدي
، تجــ!  -,eقضايــا الســلم وا12مــن الدوليــ , -. Ĥأكــ
, إصــدار الجمعيــة لقرارهــا رقــم  هــذا التوجــه .-
377/5 والــذي عــرف كمــا ســبق ذكــره بقــرار 
ا2تحــاد مــن أجــل الســpم، والــذي شــكل ثــورة 
المحــددة  الميثــاق  نصــوص  عــ!  دســتورية 

ــه 20 . ــات أجهزت 2ختصاص
أمــا عــن أحــكام هــذا القــرار فقــد تجلــت 
 , ــية .- ــه الرئيس ــن بمهام ــس ا12م ه مجل ,Hــ , تذك -.
, حــال  ، لكــن .- -,eحفــظ الســلم وا12مــن الدوليــ
, قيامــه بهــذه المهــام بســبب إخفــاق  فشــله .-
, التوصــل ل�pجمــاع بســبب  -. -,eا12عضــاء الدائمــ
ــك  ــو»، 12ن ذل ــض «الفيت ــق النق ــتخدام ح اس
يــؤدي إw التحــول إw الجمعيــة، للتــوw, مهمــة 
وتصــدر   ، -,eالدوليــ وا12مــن  الســلم  حفــظ 
, ذلــك اســتخدام  توصياتهــا المpئمــة، بمــا .-
القــوة  عــ!  المنطويــة  الجماعيــة   ,Hالتدابــ

المســلحة21  .
كانــت القيمــة القانونيــة لقــرار ا2تحــاد مــن 
فقهيــة  نظــر  وجهــات  محــل  الســpم  أجــل 
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مختلفــة بــe,- فريــق معــارض لهــا وأخــر مؤيد22، 
. -,eــ ــن المطلب , هذي ــه .- ــا سندرس ــذا م وه

المطلب اQRول: التكييف القانوEU- لقرار 
اRتحاد من أجل السoم.      

, لقــرار ا2تحــاد مــن أجــل  إن ا12ســاس القانــو�-
الســpم تقدمــه نصــوص الميثــاق، حيث اســتند 
هــذا الفريــق عــ! نــص المــادة 24 مــن الميثــاق 
ــل المجلــس المســؤولية  , مــن شــأنها تخوي bcــ ال
الرئيســية 2 الوحيــدة عــن حفــظ الســلم وا12مــن 
، كمــا أن القــرار 2 يخــول الجمعيــة  -,eالدوليــ
عامــة  اختصاصــات  مــن  تملكــه  ممــا   �Hأكــ
ــاق  ــن الميث ــادة 11 م ــادة 10 والم ــب الم بموج
رغــم تقييــد المــادة 12 وســنحاول توضيــح ذلــك 

. -,eــ ــe,- التالي , الفرع -.

الفــرع اQRول قــرار اRتحــاد مــن أجل الســoم 
والمــادة 11 مــن ميثــاق اQRمــم المتحدة. 

, الفقــرة ا12وw أنــه للجمعية  تنــص المــادة 11 .-
ــاون  ــة للتع ــادئ العام , المب ــر .- ــة أن تنظ العام
 , , حفــظ الســلم وا12مــن الــدوw, ويدخــل .- -.
ع الســpح وتنظيــم  --Hذلــك المبــادئ المتعلقــة بــ
توصياتهــا  تقــدم  أن  لهــا  أن  كمــا  التســليح، 
ــادئ إw ا12عضــاء أو مجلــس  بصــدد هــذه المب
بأنــه  الثانيــة  الفقــرة   , و.- كليهمــا،  أو  ا12مــن 
للجمعيــة العامــة أن تناقــش أيــة مســألة تكــون 
لهــا صلــة بحفــظ الســلم وا12مــن الــدوw, يرفعها 
إليهــا أي عضــو مــن أعضائهــا وفقــا 12حــكام 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 53، ولهــا- فيمــا عــدا 
مــا تنــص عليــه المــادة 12، أن تقــدم توصياتهــا 
للــدول  أو  للدولــة  المســائل  هــذا  بصــدد 
ــا  ــن أو لكليهم ــس ا12م ــأن أو لمجل ــة الش صاحب
معــا. وكل مســألة ممــا تقــدم ذكــره يكــون مــن 
ــي أن  ــا، ينبغ ــام بعمــل م ــا القي وري فيه ــ¥- ال
ــن  ــس ا12م ــ! مجل ــة ع ــة العام ــا الجمعي تحيله

قبــل بحثهــا أو بعــده، والقــرة الثالثــة تنــص 
عي نظــر  bHعــ! أن للجمعيــة العامــة أن تســ
, يحتمــل أن  bcا12حــوال الــ wمجلــس ا12مــن إ
 , تعــرض الســلم وا12مــن الــدول للخطــر. و.-
فقرتهــا الرابعــة تنــص عــ! أنــه 2 تحــد ســلطات 
, هــذه المــادة مــن  ــة .- ــة العامــة المبين الجمعي
ة 23 .  وتنــص المادة  عمــوم مــدى المــادة العــا��
ــة  ــدة: أن للجمعي ــم المتح ــاق ا12م ــن ميث 10 م
 , العامــة أن تناقــش أيــة مســألة أو أمــر يدخــل .-
ــاق أو يتصــل بســلطات فــرع  نطــاق هــذا الميث
مــن الفــروع المنصــوص عليهــا فيــه أو وظائفــه، 
, المــادة  كمــا أن لهــا فيمــا عــدا مــا نــص عليــه .-
ــة أو مجلــس ا12مــن  12 أن تــو±, أعضــاء الهيئ
, تلــك المســائل وا12مــور 24 . أو كليهمــا بمــا تــراه .-
, المادتــe,- 10 و 11 مــن  فوفقــا لمــا جــاء .-
ميثــاق ا12مــم المتحــدة أن تناقــش أيــة مســألة 
, ميثــاق ا12مــم المتحــدة بمــا  أو ا12مــر مــدرج .-
 ، -,eفيهــا مســألة حفــظ الســلم وا12مــن الدوليــ
, المــادة 12  ولكــن بمــا 2 يتعــارض مــع مــا جــاء .-
 ، ,wالفــرع الموا , والــذي ســنحاول التطــرق إليــه .-
وجــاء قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم بجملــة 
مــن ا12حــكام والقواعــد كحلــول الجمعيــة محــل 
 -,eمجلــس ا12مــن بوظيفــة الســلم وا12مــن الدولي
, تعتــĤ الوظيفــة الرئيســية لمجلــس ا12مــن  bcالــ
إذ تملــك الجمعيــة العامــة بموجــب هــذا القــرار 
ــدد الســلم  ــة ته ــاك حال ــا كان هن فحــص إذا م
وا12مــن الدوليــe,- أو ا�2خــpل بهمــا أو وقــوع 
عمــل مــن أعمــال العــدوان، هــذه الصpحيــات 
مــن اختصــاص مجلــس ا12مــن وحــده بموجــب 
 ,wالفصــل 7 مــن ميثــاق ا12مــم المتحــدة، وبالتــا
, صpحيــات  فــإن ذلــك يعتــĤ توســيعا واضحــا .-
ــتخدمها  , تس bcــ ــ1pدوات ال ــة ول ــة العام الجمعي
الســلم  حفــظ  مجــال   , -. صpحياتهــا  لتنفيــذ 
بموجــب  فإنــه   ,wوبالتــا  ، -,eالدوليــ وا12مــن 
ــة  ــة العام ــح بمقــدور الجمعي ــرار أصب هــذا الق

 , bcاســتخدام ا12دوات أو الوســائل الــ wاللجــوء إ
 ,Hيســتخدمها مجلــس ا12مــن بمــا فيهــا تدابــ
 , ــا .- ــوص عليه ــع المنص ــH, القم ــع أو تداب المن

ــاق .25  الفصــل 7 مــن الميث

أجــل  مــن  اRتحــاد  قــرار   : -EUالثــا الفــرع 
اQRمــم  ميثــاق  مــن   12 والمــادة  الســoم 

ة لمتحــد ا
تنــص المــادة 12 مــن ميثــاق ا12مــم المتحــدة 
أنــه عندمــا يبــا�� مجلــس ا12مــن بصــدد نــزاع أو 
, الميثــاق،  , رســمت .- bcموقــف مــا الوظائــف الــ
فليــس للجمعيــة العامــة أن تقــدم أيــة توصيــة 
ــب  ــف إ2 إذا طل ــH--اع أو الموق ــذا ال ــأن ه , ش -.
, الفقــرة الثانيــة،  ذلــك منهــا مجلــس ا12مــن، و.-
يخطــر ا12مــe,- العــام –بموافقــة مجلــس ا12مــن- 
, كل دور مــن أدوار انعقادهــا  الجمعيــة العامــة .-
بــكل المســائل المتصلــة بحفــظ الســلم وا12مــن 
, تكــون محــل نظــر مجلــس ا12مــن،  bcالــ ,wالــدو
«ا12مــم  أعضــاء  يخطــر  و  يخطرهــا  كذلــك 
, دور  المتحــدة» إذا لــم تكــن الجمعيــة العامــة .-
انعقادهــا، بفــراغ مجلــس ا12مــن مــن نظــر تلــك 

المســائل وذلــك بمجــرد انتهائــه منهــا.
يمكــن  الســpم  أجــل  مــن  ا2تحــاد  فقــرار 
مجلــس  وظيفــة  أداء  مــن  العامــة  الجمعيــة 
وا12مــن  الســلم  عــ!  المحافظــة   , -. ا12مــن 

الحالــة:  , -.  -,eالدوليــ
ــن  ــن ع ــس ا12م ــز مجل ــا عج ــت فيه , يثب bcــ ال
 -,eأداء وظيفتــه الرئيســية بســبب تفــرق الــرأي بــ
الــدول العظمــى ذوات المراكــز الدائمــة فيــه 
ــا  ــد توقــف عنه ــه ق ــة أن , هــذه الحال -. Ĥــ ويعت

ــرار. ــه الق ــص علي ــذي ن ــاق ال ــبب ا2خف بس
ــواد 10 و 11 و 12  ــع الم ــض م ــذا 2 يتناق وه
مــن ميثــاق ا12مــم المتحــدة، و2 يمكــن اعتبــاره 
ــرارا  ــد ق ــن، و2 يع ــس ا12م ــق مجل ــا بح مجحف
ــات  ــĤ أن التوصي ــا أن نعت ــا، و2 يمكنن اعتباطي
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الهوامش



 قرار االتحاد من اجل السالم6
رد اعتبار للجمعية العامة وتوسيع لصالحياتها

 ,Hغــ توصيــات  الجمعيــة  عــن  تصــدر   , bcالــ
ــة، فهــذا  ــا غــH, ملزم ــو اعتĤنه ــة، فحــbc ل ملزم
, أنهــا 2 تتضمــن قيمــة قانونيــة، فهــذه  -c2 يعــ
, النهايــة تمثــل رأي ا12غلبيــة، رغــم  التوصيــات .-
, إطــار  , حالــة التدخــل .- أن ا12مــر يختلــف .-
ــدره  ــا تص ــpم فم ــل الس ــن أج ــرار ا2تحــاد م ق
الجمعيــة يعتــĤ قــرارات ملزمــة وتواتــر العمــل 
نــا إليهــا أعــpه، 12نهــا  , أ�� bcالتطبيقــات الــ , بــه .-
, حالــة  بذلــك تحــل محــل مجلــس ا12مــن .-
ــة  ــن الدرج ــة م ــه كمحكم ــوم مقام ــزه، وتق عج
الثانيــة، ومــا يؤكــد ذلــك المــادة 24 مــن ميثــاق 
 wــا ا12و , فقرته ــاء .- ــذي ج ــدة وال ــم المتح ا12م
, أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه  أنــه رغبــة .-
«ا12مــم المتحــدة « �يعــا وفعــا2، يعهــد 
أعضــاء تلــك الهيئــة إw مجلــس ا12مــن بالتبعــات 
 ,wأمــر حفــظ الســلم وا12مــن الــدو , الرئيســية .-
ويوافقــون عــ! أن هــذا المجلــس يعمــل نائبــا 
ــه  ــا علي , تفرضه bcــ ــه ال ــه بواجبات , قيام ــم .- عنه
ــس  ــد لمجل ــن عه ــف لم ــات..، فكي ــذه التبع ه
ا12مــن وافــق عــ! أنــه يعمــل نائبــا عنــه أن 
, حالــة عــدم القيــام  ط .- �uيتحلــل مــن هــذا الــ
ــار أن أعضــاء  ــة عجــزه وباعتب , حال ــه و.- بواجبات
ا12مــم المتحــدة جميعــا هــم –الطــرف ا12صيل- 
ــخصية  ــه ش ــاز ل ــن كجه ــس ا12م ــوا مجل وفوض
اعتبارية-وهــو النائــب- فيجــب أن تكــون هنــاك 
فالصpحيــات  النائــب  عــ!  ا12صيــل  رقابــة 
مقــررة  ليســت  ا12مــن  لمجلــس  الممنوحــة 
ا12مــم  أعضــاء  لمصلحــة  وإنمــا  لمصلحتــه، 
المتحــدة26  ، وهــو مــا تــم تداركــه .-, إقــرار 
ــذا  ــكل ه ــpم، ل ــل الس ــن أج ــاد م ــرار ا2تح ق
ــĤ القــرار 5/377 قــرار ملزمــا ودائمــا يجــب  يعت
ورة لذلــك وفــق  ا2حتــكام إليــه كلمــا دعــت الــ¥-
وط المنصــوص عليهــا وهــذا مــا ســنؤكده  �uالــ

, هــذا  ــة لهــذا القــرار .- ــراز القيمــة القانوني , إب -.
ــب. المطل

: القيمة القانونية للقرار  -EUالمطلب الثا
.5/377

كانــت القيمــة القانونيــة لقــرار ا2تحــاد مــن 
فقهيــة  نظــر  وجهــات  محــل  الســpم  أجــل 
مختلفــة بــe,- فريــق معــارض لهــا وأخــر مؤيــد 27 

. -,eــ ــن الفرع , هذي ــه .- ــا سندرس ــذا م ، وه

ــة  ــس القانوني ــن EO- اQRس ــرع اQRول :الطع الف
لقــرار اRتحــاد مــن أجــل الســoم.

 , -. جهــدا   , bcالســوفيي ا2تحــاد  يدخــر  لــم 
إحباطهــا،  هــذه الحركــة ومحاولــة  مناهضــة 
وينطلــق هــذا الموقــف مــن عــدة اعتبــارات 
 , كانــت تحكــم السياســة الخارجيــة الســوفيتية .-
ــينيات28  . ــف الخمس ــbc منتص ة وح bHــ ــك الف تل

رفــض الســوفييت فكــرة ا2تحــاد مــن أجــل 
الســpم، واعتــĤ أن هــذا القــرار غــH, دســتوري، 
وتمســك بحرفيــة نصــوص الميثــاق29  ، وجعــل 
الميثــاق   , -. الــواردة  والطــرق  الوســائل  عــ! 
هــا. وأكــد وا عــ! مخالفتهــا  ,Hقداســة دون غ
ســلب   wإ ترمــي  وأنهــا  الميثــاق،  12حــكام 
ــة  ــأت الكتل ــن، ولج ــس ا12م ــات مجل اختصاص
قيــة إw ســبيل مقاطعــة حضــور لجــان  �uال
بحــث هــذه المشــاريع، واتخــذت لنفســها مبــدأ 

ــن 30 . ــس ا12م ــوذ مجل ــن نف ــpل م ــض إق رف
, ســنة 1954 أشــاد المســbH دا2س وزيــر  و.-
خارجيــة الو2يــات المتحــدة حــe,- قــال «إن 
ــرار ا3تحــاد مــن أجــل الســ*م قــد أعطــى  ق
الجمعيــة العامــة ســلطة بــ* فيتــو _EF مســائل 
مريكيــة  اb3من»31،وتbHاجــع الو2يــات المتحــدة ا12

وع  �uأن مــ , ويــرد القــول بأنه«ليــس ثمــة شــك .-
ا2تحــاد مــن أجــل الســpم بصفــة خاصــة، 
ــذي  , ال ــرا�1 ــاق ا�2ج ــروح ا2تف ــة ل ــل مخالف يمث
, ســان فرانسيســكو»32 ،  تــم الوصــول إليــه .-
وع قــرار ا2تحــاد  �uوجــرى القــول أيضــا بــأن مــ
ــل  ــدأ فس ــع مب ــارض م ــpم يتع ــل الس ــن أج م

, أجهــزة ا12مــم المتحــدة33  . الســلطات .-
واعتــĤ بعــض أن هــذا القرار ما هــو إ2 انقpب 
, ابتكرهــا ميثــاق ا12مم  bcعــ! صيغــة التــوازن الــ
المتحــدة بــe,- الجمعيــة ومجلــس ا12مــن، فهــو 
تعديــل مبــا�� لنصــوص الميثــاق المتعلقــة 
بتوزيــع ا2ختصاصــات بينهمــا، تــم بتجاهــل 
للقواعــد الخاصــة بالتعديــل والمنصــوص عليهــا 

ــاق. , الميث -.

, إزدواجيــة ا12ســاليب  أن هــذا القــرار تســبب .-
 ,Hــ ــة التداب ــة، فلجن , المنظم ووســائل العمــل .-
, نــص عــ! إنشــائها، مــا هــي إ2  bcالجماعيــة الــ
, المــادة  , وردت .- bcتكــرار للجنــة أركان الحــرب الــ

47 مــن الميثــاق.
ــز  ــة عج ــتهجن حال ــاق 2 يس ــق الميث إن منط
ــرار بســبب اســتخدام  المجلــس عــن إصــدار ق
حــق النقــض، ومــا ذلــك إ2 نتيجــة 2ســتخدام 

ــاق34 .  ــون بالميث ــه المضم ــم لحق ــو دائ عض
ــك  ــا، وذل ــوق طاقته ــا ف ــة وزن ــاء الجمعي إعط
عندمــا أوكل لهــا مهمــة النهــوض بنظــام ا12مــن 
ينحهــا ســلطة إصــدار  لــم  بينمــا  الجماعــي 

توصيــات ملزمــة35  .
هــذا تصــور الفريــق المعــارض أمــا مــن أيــدوا 
القــرار 36ســنعرض وجهــات نظرهــم الفقهيــة .-, 

هــذا الفــرع.

26- انظر د: أحمد الرشيدي، الوظيفة اRفتائية لمحكمة العدل الدولية، الهيئة العامة الم]ية للكتاب، م]- القاهرة، سنة 1993، ص362.
27-  لممزيد من التفاصيل حول ا�Rراء المعارضة لقرار اRتحاد من أجل السoم أنظر كل من:

، دار الكتــب القانونيــة، مــ]،2005، ص 80و د: عبــد اللــه آل عيــون، "نظــام ا�Rمــن الجماعــي EO- التنظيــم الــدو̀-  E -Fمــن الدوليــQRمجــال حفــظ الســلم وا -EO مــنQRتطــور دور مجلــس ا ،oمرجــع ســابق، ص 289" و د أحمــد أبــو العــ ، ،"أصول التنظيــم الــدو̀- د: ابراهيــم شــل01-
، عمــان، 1985،ص:175. الحديــث"، دراســة تحليليــة وتطبيقيــة، دار البشــ.-

28-  محمد العالم الراجيحي، مرجع سابق، ص 135.
29-  اينيس كلود ، المرجع السابق صفحة،243-246.

30-  الدكتور حامد سلطان، المرجع السابق، ص 930، اينيس.ل. كلود، المرجع السابق، ص، 248.
31- اينيس.ل.كلود، مرجع سابق، ص:245.

32-نفي المرجع، ص243.
33- نفس المرجع، ص246.

34- دة: خولة محي الدين يوسف، العقوبات اRقتصادية الدولية المتخذة من مجلس اQRمن وانعكاسات تطبيقها عz حقوق اRنسان، مرجع سابق، ص 252.
35- نفس المرجع، ص 253.

، مرجــع ســابق، ص289، و  ،"أصول التنظيــم الــدو̀- ، أنظــر EO- عــرض آراء هــذا الفريــق بشــكل عــام كل مــن المراجــع التاليــة: د: ابراهيــم شــل01- -0Uمــن الفقــه العــر oشــعل ، ود: أحمــد أبــو العــQRء: د: عبــد اللــه اRم نجــد مــن هــؤoتحــاد مــن أجــل الســR36-مــن مؤيــدي قــرار ا
، مرجــع ســابق، ص80، ود: عبــد اللــه آل عيــون: نظــام اQRمــن الجماعــي EO- التنظيــم الــدو̀- الحديــث، مرجــع ســابق، ص175. E -Fمــن الدوليــQRحفــظ الســلم وا -EO مــنQRتطــور دور مجلــس ا ،oد: محمــد أحمــد أبــو العــ

الهوامش



7  قرار االتحاد من اجل السالم
رد اعتبار للجمعية العامة وتوسيع لصالحياتها

: اQRسس القانونية لقرار  -EUالفرع الثا
اRتحاد من أجل السoم.

نــال قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم تصويــت 
ــح  ــة، وأصب ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــة م ا12غلبي
هــذا القــرار بمثابــة قاعــدة عرفيــة نتيجــة لتكــرار 
, عــ! ذلــك إلزاميــة القــرارات  -cتطبيقاتــه، وينبــ
 wــتناد إ ــة با2س ــة العام ــن الجمعي ــادرة ع الص
ــة  ــpم والمتضمن ــل الس ــن أج ــاد م ــرار ا2تح ق

ــة 37 . إجــراءات قمعي
نــال قــرار ا2تحــاد مــن أجــل الســpم ا12غلبيــة 
الجمعيــة،  قبــل  مــن  تبنيــه  عنــد  الســاحقة 
وأصبــح بمثابــة قاعــدة عرفيــة نتيجــة لتكــرار 

تطبيقاتــه :
ــنة 1956 38 ،  ــ¥ س ــ! م , ع ��pــ ــدوان الث الع
ــنة 1958،  ــا س , هنغاري ــو .- ــف وارس ــل حل تدخ
, لبنــان ســنة 1958،أزمة  , حدثــت .- bcالمشــكل الــ
ق ا12وســط  �uالكونغــو ســنة 1960، أزمــة الــ
ســنة 1967، أزمــة تأســيس دولــة بنغpديــش 
ســنة 1971، مشــكلة أفغانســتان ســنة 1980، 
الــرأي  طلــب   ،1981 ســنة  ناميبيــا  مشــكلة 
ا2ستشــاري مــن محكمــة العــدل الدوليــة ســنة 
ــل  ــ¥ي الفاص ــدار العن ــوص الج 2003  بخص

، قــرار القــدس 2017. -,eفلســط , -.
مســألة   , -. الدوليــة  العــدل  محكمــة  رأي   -
رفــض العديــد مــن الــدول دفــع مســاهمتها 
ــكلت  , ش bcــ ــوارئ ال ــوات الط ــم ق ــة لدع المالي
ــة  ــنة 1956 و أزم ــط س ق ا12وس �uــ , ال bcــ , أزم -.
الكونغــو ســنة 1960 وذلــك با2ســتناد إw القــرار 
ــذا  ــة ه ــة العام ــت الجمعي ــدد 377/5، أحال ع
 , -cالمحكمــة، وانتهــت بشــكل ضمــ wا12مــر إ
أجــل  مــن  ا2تحــاد  قــرار  عيــة  �� إقــرار   wإ
, فتواهــا بــأن مجلــس ا12مــن  الســpم، إذ جــاء .-
ــلم  ــظ الس ــا بحف ــص أساس ــاز المخت ــو الجه ه
وا12مــن الدوليــe,- ولكنــه ليــس الجهــاز الوحيــد 
ــن  ــس ا12م ــتئثار مجل ــك، وأن اس ــص بذل المخت

باتخــاذ أعمــال القمــع وفقــا لميثــاق ا12مــم 
المتحــدة 2 يتعــارض مــع مــا تصــدره الجمعيــة 
العامــة مــن توصيــات تهــدف إw صيانــة الســلم 

. 39 -,eوا12مــن الدوليــ
مــن  طلــب  نفســه  ا12مــن  مجلــس  كــون   -
الجمعيــة العامــة تطبيــق قــرار ا2تحــاد مــن 
أجــل الســpم وعقــدت دورات اســتثنائية طارئــة 
, ســنوات مــا بــe,- 1960-1956، مــن  وذلــك .-

, الســويس والكونغــو. bcأزمــ , أجــل النظــر .-
ــأن  ــنة 1982 بش , س ــن .- ــس ا12م ــب مجل - طل
ا  ,Hالعربيــة المحتلــة، مشــ , , ا12را±- الوضــع .-
إw عجــزه عــن ممارســة ســلطاته بســبب عــدم 
إجمــاع الــدول الدائمــة العضويــة وا2ســتخدام 

ــو40  . ــق الفيت ــرر لح المتك
عــ!  للموافقــة  عــاد   , bالســوفيا� ا2تحــاد   -
ــpم-  ــل الس ــن أج ــاد م ــرار ا2تح ــرار –أي ق الق
واعتــĤه وســيلة جديــدة للحــد مــن ســيطرة 
الكتلــة الغربيــة عــ! نشــاطات ا12مــم المتحــدة 
عــ!  الجديــدة  الــدول  ظهــور  وان  خاصــة 
القــوى  موازيــن   ,Hغــ قــد  الدوليــة  الســاحة 

. داخــل الجمعيــة العامــة 41 
ــور  ــ! ا12م ــرار ع ــذا الق ــدم ه ــا أن نق - يمكنن
الموضوعيــة  المبــادئ  12ن  نصيــا،  المحكومــة 
ميثــاق   , -. وأعلنــت  رســمت   , bcالــ وا12غــراض 
ــوص  ــن نص ــاة م ــدة أوw بالمراع ــم المتح ا12م
, مرتبــة ثاليــة لهــا. -. Ĥتعتــ , bcالميثــاق نفســها الــ
 , ــو�- ــاس قان ــاك أس ــن هن ــم يك ــو ل ــbc ول - ح
رافقــت   , bcالــ الظــروف  فــإن  القــرار،  لهــذا 
ــه، أكســبته غطــاء  , أقرت bcــ ــة ال اتخــاذه، وا12غلبي
أناطــت  عرفيــة  قاعــدة  بإرســائها  وعــا  �uم
الممنــوح  ا2ختصــاص  العامــة  بالجمعيــة 
بموجبــه، فالتطبيقــات المتكــررة لهــذا القــرار 
شــارة لذلــك أســقطت شــبهة  كمــا ســبقت ا�2

الدســتورية. عــدم 
- ويــرى البعــض أن عجــز مجلــس ا12مــن عــن 

أداء وظيفتــه معنــاه تفويــض الجمعيــة العامــة 
ــر  ــه 42 . وظاه ــة عن ــة نياب ــذه الوظيف , أداء ه -.
التفويــض  فكــرة  عــ!  يســتند  الــرأي  هــذا 
, ســكت فيهــا  bcالحــا2ت الــ , , وخاصــة .- -cالضمــ
النــص عــن حســم مشــكلة عجــز مجلــس ا12مــن 
عــن أداء وظيفتــه، مــع وجــود جهــة مــن حيــث 
المرتبــة وا2ختصــاص العــام للجهــة ا12صليــة 43.

ــة  عي ــدم �� ــة أو ع عي ــن �� ــر ع ــض النظ بغ
الــذي  الســpم،  أجــل  مــن  ا2تحــاد  قــرار 
ــرف  ــوة الع ــه ق ــت علي ــة وأضف ــه الممارس قننت
المعــدل للميثــاق، إ2 أنــه لــم يســتطيع أن 
يشــكل «نظامــا بديــp وحقيقيــا» لــه فاعليــة 
نظــام ا12مــن الجماعــي وفقــا للتصــور ا12صــ!, 
ــة  ــة العام ــرارات الجمعي ــك أن ق ــاق، وذل للميث

تعــد مجــرد توصيــات غــH, ملزمــة 44 .
لتحقيــق المصلحــة العامــة  يســعى القــرار 
ــوض  , النه ــن .- ــس ا12م ــل مجل ــة، ففش للمنظم
بمســؤولياته نيابــة عــن الــدول ا12عضــاء يجب أ2 
ــدأ  ــد أن تب ــاw, 2 ب يعفــي المنظمــة منهــا، وبالت

ــن. ــس ا12م ــف مجل ــث توق ــن حي ــة م الجمعي
 

الخاتمة :
ــال  ــي المج ــه يعط ــرار كون ــة الق ــود أهمي وتع
ــو  اض الفيت bHــ ــق ا2ع ــك ح , 2 تمتل bcــ ــدول ال لل
ــرارات  ــ! ق ــول ع ــن الحص ــن م ــس ا12م , مجل -.
مــن الجمعيــة العامــة ل1pمــم المتحــدة لهــا ذات 
, القــرارات  , 2 تتوفــر إ2 .- bcلزاميــة الــ الصبغــة ا�2
القــرارات  أو  ا12مــن  مجلــس  عــن  الصــادرة 
الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة تحــت قــرار 

ــpم. ــل الس ــن أج ــاد م ا2تح
ــس كأي  ــه لي ــرار377/5  بأن ــف ق ــن تصني ويمك
قــرار عــادي تتخــذه الجمعيــة العامــة لكونــه 
يعتمــد عــ! قــرار «ا2تحــاد مــن أجل الســpم»، 
ــن  ــادر ع ــرار ص ــوة ق ــل إw  ق ــه 2 يص ــم أن رغ

37- محمد سعيد الدقاق، التنظيم الدو̀- ، اRسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، سنة 1994، ص 366.
38-  صدرت قرارات مهمة بهذا الصدد هي القرارات 997و 998 و 1000و 1001 وكلها صدرت EO- نون.0 سنة 1956

39- محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، اQRمم المتحدة، اRسكندرية: منشأة المعارف، سنة 2000، ص 136-137.
40-  عبد العزيز قادري، اQRداة EO- القانون الدو̀- العام(المصادر)، دار هومه للطباعة والنwx والتوزيع، الجزائر، 2009، ص 540.

ون ومركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، قطر،2009، ص74. wو`، الدار العربية للعلوم نا�QRالطبعة ا ، ة للتنظيم الدو̀- w.ة المتع 41- حسن نافعة، إصoح اQRمم المتحدة EO- ضوء المس.-
42- د: حامد سلطان، المرجع السابق، صفحة 935.

43-  اينيس. ل.كلود : المرجع السابق صفحة 241.
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وت، لبنــان، 1996،   ،ص120. الوحــدة العربيــة، بــ.-
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مجلــس ا12مــن بموجــب الصpحيــات الممنوحــة 
مــن  لــزام  ا�2 موضــوع  أمــا  الميثــاق،   , -. لــه 
عدمــه فالقــرار يتيــح للــدول إن أرادت ا2ســتناد 
إليــه وتحمــل التبعــات أن تســتخدم القــوى 
رادة  ــ! ا�2 ــف ع ــر متوق ــذا ا12م ــكرية، وه العس
المنظــور   , -. هــي   , bcوالــ للــدول،  السياســية 

ــرة. ــH, متوف ــاw, غ الح
, ســاعدت  bcرغــم أن الظــروف الخاصــة الــ
عــ! إخــراج هــذا القــرار أثنــاء الحــرب البــاردة، 
 ,wت هــذه ا12وضــاع وزال التــوازن الدو ,Hقــد تغــ
ــة  ــودة القطبي ــوى وع ــدد الق ــراد وتع ــe,- ا2نف ب
الثنائيــة مــن جديــد وبشــكل لــم تتضــح معالمــه 
ــم  ــاج إw دع ــرار يحت ــذا الق ــذ ه ــد، إن تنفي بع

ــدول  ــرف ال ــن ط ــة م ــية ومادي ــاندة سياس ومس
المتحــدة  الو2يــات  مــن  وبخاصــة  الكــĤى 
ا12مريكيــة، وهــي عــ! أتــم ا2ســتعداد لتطبيــق 
بسياســتها  يتعلــق  مــا  كل   , -. القــرار  هــذا 

ــة.  ــه الذاتي ومصالح
, هــذه المقالــة إw تحديــد  فقــد تطرقنــا .-
ــه  ــم 377/5 و قيمت ــرار رق ــة الق ــة وطبيع أهمي
 , , نقــل ســلطات مجلــس ا12مــن .- القانونيــة .-
ــا  ــد لن ــة، للتأك ــة العام ــة عجــزه إw الجمعي حال
ــرار ا2تحــاد مــن أجــل  ــأن ق ــة الدراســة ب فرضي
ــة وعــزز ســلطات  ــكار ا12قلي الســpم عطــل احت
بذلــك  لتحــل  العامــة،  الجمعيــة  ووظائــف 

ديمقراطيــة ا12غلبيــة.

متنــاول   , -. يبقــى  أنــه  القــول  وخpصــة 
وعمليــة،  قانونيــة  وســيلة   ,wالــدو المجتمــع 
ــرات. ــدة م ــا ع ــوء إليه ــتخدامها واللج ــبق اس س
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