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الكثري من الإحباط للهند والتي برزت بو�صفها �أكرث
الدول املر�شحة (من الناحية االقت�صادية وال�سيا�سية)
للح�صول على مقعد دائ���م يف جمل�س الأم���ن ،ف�ضال
عن عالقتها الوثيقة والن�شطة بالواليات املتحدة يف
مواجهة ال�صني.
حت����دث ال��ك��ات��ب ع���ن دور الأمم امل��ت��ح��دة «ال�����ص��ام��ت»
يف احل���رب ب��ال��ي��م��ن ،وك��ي��ف ���س��اع��دت ال��ق��وى ال��غ��رب��ي��ة،
ب�شكل ج ّيد ،اململكة العربية ال�سعودية يف الت�سرت على
�يرا �إىل �أنّ اليمن يف
م�����س��ارات احل���رب ال��ك��ارث��ي��ة؟ م�����ش ً
دائرة اال�ستهداف ال�سعودي ،فمنذ بداية هجوم قوات
التحالف التي تقودها ال�سعودية على اليمن ،قتل �أكرث
م��ن � 6000شخ�ص ،ن�صفهم م��ن امل��دن��ي�ين ،كما دم��رت
امل���ن���ازل وامل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات وال���ط���رق وامل���دار����س وخم��ي��م��ات
الالجئني .ونتيجة لهذه احلملة الع�سكرية ،ت�سببت
يف جماعة كبرية لل�سكان اليمنيني ،وقد نزح نحو 2.5
مليون �شخ�ص.
ويرى الدبلوما�سي الهندي هارديب� ،أنّه وعلى الرغم
م���ن �أنّ ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري ل���ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال��ت��ي
تقودها ال�سعودية ،مل حتقق جن��اح��اً حتى الآن ،فقد
ان�ضم �إل��ي��ه اجل��ه��ادي��ون ال�سنة �أي�����ض��اً ،م��ا يعد انتهاكاً
للقانون الإن�ساين الدويل .وذكر �أنّ بيرت موير ،رئي�س
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،بعد زيارة للبالد يف
�أغ�سط�س من العام املا�ضي ،الحظ بدقة كارثة �إن�سانية
خطرية« :وا�صفا الو�ضع يف اليمن بعد خم�سة �أ�شهر
م��ن التدخل ب��ال��ق��وة ،وك���أ ّن��ه��ا ت��ب��دو �سوريا بعد خم�س
�سنوات من احلرب.-
ي��ت�����س��اءل ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ه��اردي��ب :ه��ل �سيكون الو�ضع
�أف�ضل يف اليمن ،وكذلك يف دول �أخرى يف املنطقة� ،إذا
مل تتدخل القوى الغربية يف ال�سيا�سة الداخلية لهذه
الدول؟ ويقول هارديب ،إ�نّه يف حماولة لإعادة حكومة
ه����ادي ،و»م��ن��ع من��و ال��ن��ف��وذ الإي�����راين يف امل��ن��ط��ق��ة عن
طريق �إ�ضعاف «احلوثيني» ،مت �إطالق عملية «عا�صفة
احلزم» ،الطويلة واملكلفة واملت�سرعة -على حد قوله-
وال��ت��ي ال ت���زال ح��ت��ى ي��وم��ن��ا ه���ذا .وق���ال الدبلوما�سي
الهندي ه��اردي��ب� ،إنّ ال��دع��م اللوج�ستي واملخابراتي
والدعم الع�سكري الأمريكي والربيطاين لل�سعوديني،
جنباً �إىل جنب مع دول اخلليج ،ح ّول احلرب الأهلية
ال��ي��م��ن��ي��ة �إىل ����ص���راع دويل مم��ت��د ،م�����ض��ي��ف��اً �أن����ه على
الرغم من �أن م�صلحة الواليات املتحدة «الأول��ي��ة» يف
اليمن كانت حماربة تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة
العربية .لكن املفارقة العجيبة �أنّ ال��والي��ات املتحدة
�ألزمت نف�سها مبحاربة احلوثيني على الرغم من �أنّها
جمموعة تعترب ق��ادرة على حماربة القاعدة وداع�ش
.و�أ����ش���ار �إىل �أنّ ال��ت��دخ��ل غ�ير امل��درو���س ال���ذي جتاهل

النظام الق�ضائي يف اليمن ف�ض ً
ال عن املجتمع الدويل
مل ي��واج��ه �أي �إدان���ة �صريحة م��ن قبل جمل�س الأم��ن
ل�ل�أمم املتحدة  -وه��ي الهيئة الدولية امل�س�ؤولة عن
�ضمان ال�سالم والأم���ن العامليني .نبه الكاتب �إىل �أن
جمال بن عمر ،املبعوث ال�سابق للأمني العام للأمم
امل��ت��ح��دة اخل��ا���ص �إىل ال��ي��م��ن ،ك���ان ع��ل��ى م�����ش��ارف حل
�سلمي ت��ف��او���ض��ي ب�ين الأط�����راف امل��ت��ح��ارب��ة يف م��ار���س
 ،2015لكن الإع��اق��ة املنتظمة والتدخل والإج��ب��ار من
ق��وى خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي م��ور���س��ت ���ض��ده ،جعلته ي�ستقيل
بعد �شهر م��ن تدخل ال�سعوديني ع�سكرياً يف اليمن.
م�ؤكداً �أنّ الأمم املتحدة لعبت دور «املتفرج ال�صامت»
يف حني �سلح ال�سعوديون خمتلف اجلماعات املناه�ضة
للحوثيني وحلفاءهم ،وبالتايل تكرار الأخ��ط��اء التي
ارتكبها الغرب يف ليبيا و�سوريا .ولكن هذه املرة ،قوة
�إقليمية ،ولي�س قوة خارجية غربية.
يحلل ال��ك��ات��ب ت��وازن��ات ال��ق��وى داخ���ل املجل�س ،فريى
�أنّ وا���ش��ن��ط��ن ال ت�����زال ال���ف���اع���ل رغ����م ت���راج���ع بع�ض
وزنها اال�سرتاتيجي ،ومن املتوقع �أن توا�صل ال�صني
�صعودها احلاد ،فيما تعاين رو�سيا من التوترات نتيجة
�سيا�ستها احلازمة و�ضعف قاعدتها االقت�صادية ،كما
�أنّ القوى الأوروب��ي��ة تتجه نحو ا�ضطرابات �سيا�سية
داخلية ناجمة عن املخاوف من تدفق الالجئني مما
ي�ضاعف م��ن ح��ال��ة ال��رك��ود االق��ت�����ص��ادي ،وق��د حتتاج
الهند لتقدمي تنازالت من �أج��ل حت�سني قدرتها على
ال��و���ص��ول �إىل جمل�س الأم����ن ،ع��ل��ى الأرج����ح حم��اول��ة
�إيجاد �صيغة ت�ضمن لها الوجود لفرتات �أطول كع�ضو
ح���ايل م��ع ال��و���ض��ع يف االع��ت��ب��ار ه���دف احل�����ص��ول على

مقعد دائم باملجل�س.
ك��ت��ب م��ق��دم��ة ك��ت��اب «ت���دخ�ل�ات حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر-
جمل�س الأمن و�سيا�سة الفو�ضى) ،دبلوما�سي خم�ضرم
�آخ���ر ه��و :ع��م��رو م��و���س��ى؛ م��ن��دوب م�صر ال��دائ��م ل��دى
الأمم املتحدة عام  ،1990ووزي��ر خارجيتها عام ،1991
و�أم�ين ع��ام اجلامعة العربية ع��ام  ،2001حت��ت عنوان
«�إ����ص�ل�اح الأمم امل��ت��ح��دة مل ي��ع��د خ���ي���ارا» .و�إذ ي���ؤك��د
«م��و���س��ى» �أن �إ���ص�لاح الأمم امل��ت��ح��دة �أ���ص��ب��ح حتم ّية ال
فكاك منها ،و�أن هذا التغيري �شرط �أ�سا�سي ال�ستدامة
النظام العاملي ،وي�شري � ً
أي�ضا �إىل التو�صيات املتعلقة
بت�ضييق ال��ف��ج��وة ب�ين م��ا تتوقع املنظمة �إجن���ازه وما
تنجزه بالفعل على الأر���ض ،ف�إنه يف الوقت ذاته ي�ؤكد
على �أن الإ�صالح احلقيقي للأمم املتحدة هو يف جوهره
نا�صحا ب�أن يكون
م�س�ألة �سيا�سية ،تتطلب ر�ؤية وجر�أة،
ً
�إ�صالح جمل�س الأمن الدويل على ر�أ�س �أولويات هذه
الأجندة الإ�صالحية.
�إن �إ�����ص��ل�اح امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة �أم�����ر م��ل��ح ال���س��ت��ق��رار
العامل ،وحفظ ت��وازن القوى ،فحينما يخطئ طبيب
يف ت�شخي�ص امل��ر���ض ،وو���ص��ف ال���دواء؛ يكون هناك يف
ال��غ��ال��ب ع�لاج ل��ه��ذا اخل��ط���أ� ،أو ع��ل��ى الأق���ل ط��امل��ا بقي
املري�ض على قيد احلياة .وحتى لو فا�ضت روح املري�ض
�إىل ب��ارئ��ه��ا؛ تظل الفر�صة �سانحة ملقا�ضاة الطبيب
املخطئ بي َد �أن ق�ضايا ال�سلم والأم��ن الدولية ت�شكل
مع�ضلة م��ن ط���راز خمتلف مت��ام��ا؛ ذل��ك �أن تداعيات
ه���ذا ال���ن���وع م���ن الأخ���ط���اء ذات ط��ب��ي��ع��ة �أك��ث�ر خ��ط��ورة
وا�ستمرارية ،وامل�س�ؤولون عن هذه القرارات غالبا ما
يت�سرتون وراء �شعار «امل�س�ؤولية اجلماعية» وينتهي
الأمر بخراب مدمر و�شعوب م�شردة ،ودول �أكرث فقرا
واحتياجا.
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تدخالت حمفوفة باملخاطر :جمل�س الأمن و�سيا�سة
الفو�ضى  ..لهارديب �سينغ بوري
فينان نبيل *
تبلورت فكرة هذا الكتاب مع بداية الدورة ال�سابعة لع�ضوية الهند الدائمة يف الأمم املتحدة عام  .2012-2011ويخلُ�ص م�ؤلفه �إىل �أن ا�ستخدام القوة-
بتفوي�ض جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة �أو بدونه� -أ�سفر عن الكثري من التداعيات غري املق�صودة ،والتي كانت -يف معظم احلاالت -كارثية .وقد يكون
اال�ستثناء الذي يتم اال�ست�شهاد به على �إجناز املنظمة الدولية هو قرار التدخل يف كو�سوفا عام  ،1999حينما �شن حلف الناتو �ضربات جوية بدون �إذن
جمل�س الأمن ،وجنح يف وقف التطهري العرقي بحق املواطنني الألبان.

ج��اء ���ص��دور ه��ذا ال��ك��ت��اب يف حلظة حم��وري��ة بالن�سبة
ل�ل�أمم املتحدة ،والنظام العاملي ككل؛ ففي ظل عامل
مي���وج ب��ال��ق�لاق��ل وال���ن���زاع���ات ،وي��ح��ف��ه ق���در ك��ب�ير من
امل��خ��اط��ر وع���دم ال��ط��م���أن��ي��ن��ة .ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب ق���رارات
جمل�س الأم���ن خ�لال ال��ل��ح��ظ��ات احل��ا���س��م��ة يف الع�صر
احلديث ،وكيف �أث��ر �سلوك ال��دول الأع�ضاء على �أمن
العامل وا�ستقراره؟ وكيف كان التدخل يف �أغلب الأحيان
ي�سبق الدبلوما�سية الوقائية والو�ساطات؟ مما يدفعنا
�إىل التفكري يف الهدف الأول ال��ذي من �أجله ت�أ�س�ست
ه���ذه امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة يف ���س��ان ف��ران�����س��ي�����س��ك��و()1945
وال���ت���ي ك��ان��ت �أح����د �أه���داف���ه���ا ال��رئ��ي�����س��ة ن���زع ال�����س�لاح،
واحلفاظ على حقوق الإن�سان ،ويدفعنا للت�سا�ؤل حول
وكيفية �إ�صالحها لتواكب التحديات التي نواجهها يف
احلا�ضر يف ظل املتغريات العاملية.
يك�شف» هارديب �سينغ بوري» النقاب من خالل عمله
ك��دب��ل��وم��ا���س��ي متميز ومم��ث��ل دائ���م ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة يف
جينيف( )2005- 2002ع��ن عمليات التدخل يف �صنع
ال���ق���رار ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ت��دخ��ل ال��ع�����س��ك��ري يف جمل�س
الأم���ن .يو�ضح ال��ك��ت��اب كيف ّ
مت ات��خ��اذ ال��ق��رار غريب
الأطوار ،با�ستخدام القوة يف ليبيا ،وي�سلط ال�ضوء على
اجلدال غري املدرو�س من جانب بع�ض �أع�ضاء املجل�س
الدائمني.
«يو�ضح كاتب» تدخالت حمفوفة باملخاطر «كيف �أنّ
بع�ض احل��االت التي ا�ستُخدِ َمت فيها ال��ق��وة م���ؤخ�� ًرا-
ل��ي�����س ف��ق��ط يف ليبيا ول��ك��ن �أي ً
�����ض��ا يف ���س��وري��ا وال��ي��م��ن
والقرم ،ف�ضال عن مغامرة الهند يف �سريالنكا خالل
ثمانينيات القرن املا�ضي -خلفت وراءها خرابا مدمرا،
يك�شف « تدخالت حمفوفة باملخاطر» ر�ؤية ت�شريحية
لثورات الربيع العربي ،وحتليال عميقا ل�صنع القرارات
امل�س�ؤولة عن الو�ضع اخلطري ال�سائد ،وا�ستخدام القوة



الع�سكرية وت�سليح املتمردين ،وما ترتب عن ذلك من
الت�شرد والتهجري .ك�شف امل�ؤلف اللثام عن اخللفيات
امل��ري��ب��ة خ��ل��ف ق����وات ح��ف��ظ ال�����س�لام ال���دول���ي���ة ،وح���ذر
م��ن الت�سليح غ�ير ال��ر���ش��ي��د للمتمردين وتفوي�ضهم
ال�ستخدام القوة منذ غزو العراق  2003مما �أدى �إىل
تر�سيخ وجود جماعات وح�شية مثل داع�ش.
ي�ستند ه��ذا الكتاب على ر�ؤي��ة امل�ؤلف «ك�شاهد عيان»،
ح��ي��ث ي��ق��دم ل��ن��ا ت��ف��ا���ص��ي��ل ت��ب��ادل الأدوار ب�ين ال���دول
اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن (رو�سيا -
فرن�سا -ال�صني�-أمريكا -اململكة املتحدة) ولكل منها
حق النق�ض (الفيتو) على ق�ضايا التدخل بالقوة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
ي���ؤك��د امل���ؤل��ف �أي�����ض��ا ع��ل��ى �أن ال��ه��ن��د ح���ذرت م��ن مغبة
تغيري ال��ن��ظ��ام يف ليبيا و���س��وري��ا ،وي���رى �أن ال��ه��ن��د لو
�أ�صبحت ع�ضوا دائما يف جمل�س الأمن لأحدثت فارقا
كبريا جنبا �إىل جنب مع غريها من الدول الطاحمة
يف ع�ضوية دائ��م��ة مبجل�س الأم��ن ك��ال�برازي��ل وجنوب
�إفريقيا.
ويقدم الكاتب �أمثلة التخاذ قرارات با�ستخدام القوة،
منه القرار الذي اتخذه جميع �أع�ضاء جمل�س الأمن
يف ال�������ش����أن ال��ل��ي��ب��ي ،ف��ق��د مت ت�ب�ري���ر ال���ق���رار ب��اع��ت��ب��ار
ال��ق��ذايف ديكتاتورا يحكم ب�لاده منذ ع��ام  1969ب�شكل
دم���وي ،و�أن���ه يعمل على تهديد معار�ضيه بالت�صفية
اجل�سدية ،وهكذا �أ�صبحت هذه الدول  -مع وجود قدر
من ال�صعوبات -ق��ادرة على االت��ف��اق (���س��واء باملوافقة
ال�صريحة �أو االمتناع عن الت�صويت) ب�ش�أن التدابري
اجل��وي��ة حلماية ال�سكان املدنيني يف ليبيا ،والتقطت
دول ح��ل��ف الأط��ل�����س��ي ه���ذا ال��ت��ف��وي�����ض (ق����رار جمل�س
الأمن  )1973وجعلت بني غازي م�ؤمنة ب�شكل فعال ،ثم
تطور الو�ضع ،ومت �إعالن الهدف احلقيقي وهو �إجبار

«القذايف» على التخلي عن ال�سلطة من خالل الهجمات
اجلوية املتوا�صلة على العا�صمة طرابل�س وغريها من
معاقل النظام ،ودفع هذا الو�ضع عددا من م�ست�شاري
القذايف وم�ساعديه �إىل الفرار من العا�صمة �إىل �أن مت
قتل ال��ق��ذايف نف�سه ي��وم � 20أكتوبر م��ن قبل الليبيني
بعد حماولته الهروب �إىل �سرت يف عملية هزت ال�صني
ورو�سيا ،و�أفاقت وا�شنطن وباري�س ولندن ويف غ�ضون
�أي���ام ع��ل��ى ان��ت��زاع تفوي�ض جمل�س الأم���ن ال�ستخدام
القوة يف ليبيا ،ولكن حلف �شمال الأطل�سي جت��اوز يف
تنفيذ التفوي�ض املحدود الذي منحه له جمل�س الأمن
حلماية املدنيني الليبيني مما �أدى �إىل عواقب وخيمة.
ي�سوق الكاتب مثاال �آخر فيما يتعلق بال�ش�أن ال�سوري،
ا�ستطاعت ال��دول اخلم�س دائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأمن ح�شد مواقف م�شرتكة ب�ش�أن التدخل يف �سوريا
ب��ال��ق��وة ،وال��ت��ي ق��د ك��ان��ت تفجرت فيها املعار�ضة �ضد
النظام الديكتاتوري ال��ذي يحكمها ،و�أي�ضا �أدى هذا
التدخل �إىل ت��ده��ور الو�ضع يف �سوريا وت�شريد وقتل
مواطنيها .ب��وري على قناعة ب���أن تدخل ق��وات دولية
�إىل �أزم���ات �سيا�سية داخلية ي���ؤدي �إىل نتائج مريعة.
ي��ت�����ص��اع��د احل����رج م���ن ع��ج��ز الأمم امل��ت��ح��دة ع���ن ب��ذل
املزيد من اجلهود مل�ساعدة ال�سوريني بتوفري الإغاثة
الإن�سانية بتمويل كاف للبع�ض داخل البالد.
وعلى الرغم من اخل�لاف��ات بني ال��دول الأع�ضاء �إال
�أنهم حري�صون على �إخفائها من �أجل حتقيق التوافق
نحو ق�ضايا عديدة ،فلقد احتدوا على االتفاق النووي
مع إ�ي��ران عام  ،2015ويبدو �أنهم اجتهوا نحو ت�سوية
م�ؤقتة ب�ش�أن �أزمة �أوكرانيا ،واالتفاق حول التحديات
الأمنية املتعددة يف �إفريقيا عن طريق الدخول يف حوار
مع االحتاد الإفريقي� ،إال �أنّهم ت�شاركوا يف احلفاظ على
ال�سيادة امل�شرتكة خال�صة لهم يف جمل�س الأمن وتركوا

