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من اعمال الراحل مؤيد نعمة

املحافظون اجلدد يرضبون جمددا
لـم تـكـن املـ ــرة االولـ ــى الـتـي
لعـبت فـيهــا ادارة بــوش دورا
مهـمــا يف اقـنــاع تــونـي بلـيــر
علــى طــرد وزيــر خ ــارجيـته.
فلـم يتم التـطرق الـى االمر
اال ملـامـا ،و لكن ابعـاد روبن
كــوك يف  2001كــان قــد جــاء
بع ـ ــد ح ـ ــاالت ع ـ ــدائـي ـ ــة مـن
واشنـطـن و تع ــابيــر خــاصــة
ع ــن ال ـ ـ ـشـ ــك ـ ـ ــوك يف داونـ ـنـغ
سـت ــريـت ح ــول قـ ــدرته عل ــى
العـمل مع ادارة جـمهــوريــة.
و م ـ ــرة اخ ـ ــرى ،رمب ـ ــا يـك ـ ــون
ه ـن ـ ــالـك عـ ـ ــوامل اخ ـ ــرى ،و
لكن ال يبدو أن أيّاً من تلك
الـتـي اقـتـ ــرحـت يف حـيــنهـ ــا
مقنـع .ان التعـديل الـوزاري
يف االسبـوع املاضـي يسـاعد
يف وضع ال ـصـ ــورة يف سـيـ ــاق
جـ ــديـ ــد م ـ ــوحٍ .لقـ ــد جـ ــاءت
اولـى عالمـات مــا سيــاتي يف
ع ـ ـمـلـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـح ـ ـ ـضـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــر
لالنتخـابـات الـرئـاسيـة عـام
 ،2000ع ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت
ال ـبـ ـ ــرق ـيـ ـ ــات مــن ال ـ ــسفـ ـ ــارة

الـب ــري ـط ــانـي ــة يف واشـن ـطـن
تتحدث عن مـوقف متشكك
جتاه حكـومة بـلير مـن جهة
اول ـئـك ال ـ ــذي ــن يح ـت ــمل ان
يـشغلــوا منـاصـب مهمـة يف
ادارة ـب ـ ـ ــوش املـق ـبـلـ ـ ـ ــة .ك ـ ـ ــان
انـ ـ ــاس م ــثل دك ت ـ ـش ـي ـنــي و
رت ـش ــارد بـي ــرل يعـب ــرون عـن
ـال ـ ـ ـشـ ــك ـ ـ ـ ــوك حـ ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ـ ــدى
االع ـ ـتـ ـ ــم ـ ـ ـ ــاد عـلـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــزب
الـعـ ــم ـ ـ ــال ،مـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـهـ ـ ـ ــديــن
بوجود وزراء مهمني ساندوا
ـن ـ ـ ـ ــزع ـال ـ ـ ـسـالح الـ ــنـ ـ ـ ـ ــووي و
انـتقــدوا سـيــاســة الــواليــات
اخل ـ ـ ــارج ــيـ ـ ـ ــة يف
ـح ـ ـ ــدة ـ
املـ ـت ـ
احلرب الـباردة .كـان هنـالك
سبب بسـيط لالفتراض بان
تلك البـرقيات قـد تركت اي
تــاثيـر الــى ان وقعت حـادثـة
صغـي ــرة ن ـسـبـي ــا يف م ــؤمت ــر
سنوي حلزب العمال .فمثل
جميع الوزراء ،كـان كوك قد
كـلف بـكـتـ ــابـ ــة ورقـ ــة "بـيـ ــان
اولــي"  ،تـعـلــن عــن اجــن ـ ـ ــدة
ح ـ ـ ــزب الع ـمـ ـ ــال يف فــت ـ ـ ــرته
ـ

الــرئــاسـيــة الـثــانـيــة و تـبـني
ك ــيف ان احلـك ـ ــوم ـ ــة ك ـ ــانــت
تـ ــن ـ ـ ــوي الـ ــت ـ ـ ــاس ـي ـ ــس عـل ـ ـ ــى
اجن ـ ـ ـ ــازات ــه ـ ـ ـ ــا .كـ ـ ـ ـ ــان احـ ـ ـ ـ ــد
ـ
االق ـت ـ ــراح ـ ــات ي ـ ـش ـي ـ ــر ال ـ ــى
تـع ـ ـيـ ــني م ـ ـبـعـ ـ ـ ـ ــوث خـ ـ ـ ـ ــاص
لل ـت ـ ــرويـج اللغـ ـ ــاء عق ـ ــوب ـ ــة
االعـ ــدام .ان تغـيـي ــر مـ ــوقف
احلكومـة البريطانـية املؤيد
لاللغــاء العقـوبـة قـد كـان و
اح ـ ـ ـ ــدا م ــن قـ ـ ـ ـ ــرارات ك ـ ـ ـ ــوك
ـ
املـ ـبـ ــك ـ ـ ـ ــرة يف ـال ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة
اخلـ ــارجـيـ ــة ،و كـ ــان يعــتقـ ــد
بــان مبعـوثـا خـاصــا سيكـون
م ــوض ــوع ــا ال ج ــدال فـيه ،و
ـريق ـ ـ ــة مف ـيـ ـ ــدة
طـــ ـ
لـك ــنهـ ـ ــا ـ
الع ـط ـ ــاء دفع ـ ــة لـ ـسـي ـ ــاس ـ ــة
احلكومة .كانـت لبلير افكار
اخ ـ ــرى .ففــي ال ـي ـ ــوم ال ـ ــذي
اعـل ــن فـ ـيـه ع ــن االق ــتـ ـ ـ ــراح،
ـون ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــاول و
ح ـ ـ ــذر ـي ـ ـ ـ ـ
ـ
مسـؤولون اخـرون يف داوننغ
سـتـ ــريـت مــن انه كـ ــان غـيـ ــر
مق ـبـ ـ ــول و يجــب ان ال ي ـتــم
الـت ـط ــرق الـيه م ــرة اخ ــرى.

ف ـم ـ ــا ال ـ ـس ـبــب؟ ان ال ـ ـس ـبــب
الــوحـيــد الــذي قــدم هــو ان
املـبعــوث اخلــاص سـينـغمـس
و بــشكـل ال ميكـن جتـنـبه يف
االص ـ ـ ـبــع" يف وجــه
ـ
" ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
ام ـ ــريـك ـ ــا ،و هــي واح ـ ــد مــن
اك ـ ــب ـ ـ ــر مـ ـن ــف ـ ـ ــذي عـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــة
االعـ ـ ــدام ،و له ـ ــذا س ـي ـ ــوت ـ ــر
العالقـات الـدبلـومـاسيـة مع
واش ـنـ ـطــن .ف ــتحــت ج ـم ــيع
الـظــروف لـن ي ـسـمح رئـيــس
الـ ــوزراء بـ ــذلـك ،خ ـصـ ــوصـ ــا
حتــت ادارة ج ــمهـ ـ ــوريـ ـ ــة .ان
بــامكــان وزارة اخلــارجيــة ان
ـت ـ ـ ــواصل م ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ـ ــدة الغـ ـ ــاء
عقـوبة االعدام ،و لكن ليس
علــى ايــة ط ــريق ــة معلــومــة
مـعينـة .لقـد كـان كـوك علـى
بـينـة مـن ضعفه ،خـصـوصـا
بع ــد ان انـتهـت مقـت ــرح ــات
ـوري ـ ـ ـ ــدا بـ ـ ـ ـ ــاالع ـ ـ ـ ــدام يف
ف ــل ـ ـ ـ ـ ـ
اخل ـ ـ ــاط ــئ .لـقـ ـ ـ ــد
االجت ـ ـ ــاه ـ
ـ
ح ـ ــاول ان يـك ـ ــرر الـعالق ـ ــات
القـوية التي كـان يتمتع بها
مع مـ ــادلـني اولـبـ ــرايـت عـن

بقلم ديفيد كالرك
ترجمة فاروق السعد
طــريق تنـميــة العالقــات مع
خليـفتهـا ،كــولن بـاول .و يف
احلقـيقــة ،كــان االثـنــان قــد
اقــامــا عالقــات مبـنيــة علــى
االحـترام املتبـادل حتى قبل
ان ـي ـ ـ ـ ــؤدي ـب ـ ـ ـ ــوش الـ ـيـ ـم ــني
ال ــدستــوري ــة .و لكـن بتــوقع
عـملية تـهميش بـاول نفسه،
ـج ـ ـ ــد ذلـك اال الـقـل ـيـل
لــم ي ـ
مــن ال ـنـفـع .و كـ ــم ـ ـ ــا كـ ـ ـشـف
كـوك يف مذكـراته ،لم يهـجر
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــون اجلـ ـ ــدد ابـ ـ ــدا
ع ــداءهـم الـيه و ب ــالـنه ــاي ــة
حـصل ــوا علــى مــا يــريــدون.
ـامل ـ ـ ــة ال ـتــي
املع ـ ـ ـ ـ
يـ ــب ـ ـ ــدو أن ـ
تلقـاها سـترو تـشكل تـذكرة
غ ـ ــري ـب ـ ــة ،و لـكــن م ـ ــوض ـ ــوع
ـاي ـ ـ ـ ــران ـه ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـ ــوع جـ ـ ـ ـ ــدي
مخـتـلف عـن اي شـيء كـ ــان
ـص ـ ـ ــارع مـعـه ق ـبـل
ـك ـ ـ ــوك ي ـتـ ـ ـ
خ ـم ـ ـس ـ ــة اعـ ـ ــوام .فه ـن ـ ــالـك
حـاجـة ملحـة بـالنـسبـة الـى
بلـي ـ ــر الن يخـبـ ــر بـ ــوش مـ ــا
جت ـ ـ ــرأ عل ـيـه آتلــي الخ ـبـ ـ ــار
ـ
تـرومـان يف احلـرب الكـوريـة:

بان قـرار الوصول الـى عتبة
القـنبلـة الـذريـة قـد يـشجع
ـاره ـ ـ ــا و يـجـعـل م ــن
ـش ـ ـ ـ ـ
انـ ـت ـ ـ ـ
امـ ــريـكـ ــا مـنـبـ ــوذة مـن قــبل
اجملـتـمع ــات املـتـم ــدن ــة .ق ــد
يعـتقــد بــانه ــا ست ــراتيـجيــة
ذك ـي ـ ــة يف ان ي ـتــم ت ـ ــسل ـي ــط
ضغ ـ ــوط عل ـ ــى طهـ ــران عـن
طريق ترك جميع اخليارات
مفتـوحـة ،و لكن االيـرانيني
ليسوا الوحيدين الذين هم
ـاج ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــى ردع .مـ ـ ـ ــرة
ـح ـ ـ ـ ـ
ب ـ
اخــرى ،يبــدو أن بـليــر راغب
يف وضع رغـب ـ ــات ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ــتحـ ـ ــدة ـف ـ ـ ــوق تلـك ال ـتــي
لـدى الـشعـب البــريطـاني .و
ه ــذا ينـبغـي ان يكــون سـببــا
ك ــافـي ــا لـتـمـنـي رؤيـته و ه ــو
يـت ــرك املـن ـصـب ب ــاس ــرع م ــا
ميكن.
كان ديفيـد كالرك مسـتشارا
خــاصــا الــى روبـن كــوك مـن
 1997الى 2001.

عن:الغارديان

كـان انتـصار حـماس يف االنـتخابـات الفلسـطينيـة والذي
أضيفـت اليه الـصعـوبــات الكـثيــرة التـي واجهت تـشـكيل
احلكومة يف العراق وأزمـة البرنامج النووي االيراني ،قد
أسهـم ــوا جـمـيعـ ـاً يف تـخفـيف ح ــدة احلـمل ــة االمـ ــريكـي ــة لـبـن ــاء
الدميقـراطية يف الـعالم العـربي والتي مـنحها الـرئيس االمـريكي
االولوية يف مهامه خالل فترة انتدابه..
ولـكي تـصـبح أمــريكــا القــوة ال ــوحي ــدة االكبــر يف الع ــالم ،الب ـدَّ أن
تبـحث عـن حلفــاء اقـليـميـني لتــرسـيخ الــدميقــراطيــة يف العــراق
وعـزل ايـران ،مـا لـم تُقــدم علـى قـلب االنـظمـة الــسيــاسيـة والـتي
تتهّم بـأنهـا أقل دميقـراطيـة من غـيرهـا ..ويف مثـل هذه الـظروف،
وكـمــا يحــدث غــالـب ـاً يف تــاريخ الــواليــات املـتحــدة ،تــوضع االمــور
االخالق ـيـ ـ ــة عل ـ ــى الـ ـ ــرف ويحـل محـله ـ ــا الـلج ـ ــوء ال ـ ــى م ـ ــذهــب
البـراغمـاتيـة أي االتكـاء علـى الـذرائـع واحلجج لتـنفيـذ مخـطط
ما..
وتبقـى احلاجـة الى االصالحـات والطمـوح الى احلـرية يف العـالم
العربي قـائمة ،لذا فـقد جنحت االنتخابـات يف بعض الدول سواء
بفعل الـضغــوط االمــريـكيــة أو بــدونهــا ،لـكن املــشكلــة هي وصــول
االسالميني الى السلطة ،وهذا االستقراء لالحداث املاضية يؤكد
حــاالت ال ميكن تفـاديهـا وهـو مـا اثـار حفـيظـة عـدد من االنـظمـة
التي تقـاوم الضغـوط املتـطرفـة بسـبب انفتـاح سيـاسي أكبـر ،ففي
مصـر مـثالً ،لم يـؤثـر فـوز االخـوان املـسلمـني يف االنتخـابـات علـى
العـمليـة الــسيــاسيــة ،مع هــذا فال يبــدو ان هنـاك بــديالً سيـعقب
الرئيس املصري حسني مبارك غير االسالميني.
لقـد أدى ايقـاف املسـاعـدات الغـربيـة للحكـومـة الفلـسطـينيـة الـى
تقلــيل حجـم مـص ــداقـي ــة الغ ــرب يف عـي ــون ال ــرأي الع ــام الع ــربـي
اضافة الى رفض قيام دميقراطية على الطراز االمريكي..
وهنـاك حـاكم آخـر كـان قـد أبـدى تـأييـده ملـوقف الـواليـات املتحـدة
واوروبــا ســابقـ ـاً لكـنه وضع مـســاف ــة معقــولــة بـني تــأيـيــده ايــاهـم
وانــتقـ ــاده امل ـ ــواقف اجلـ ــديـ ــدة حـني ص ـ ـرّح يف املـ ــؤمتـ ــر الـ ـسـنـ ــوي
للدميـقراطيـة الذي عقـد مؤخـراً يف الدوحـة أن الدميقـراطية يف
فـلسطـني كانـت جتربـة عربـية مهـمة تـستحق التـشجيع ال تـشويه
حق الــشعـب يف اخـتـيــار ق ــادته أو ايقــاف امل ـســاعــدات اخملـصـصــة
للحكومة!!
ورغـم املسـاعدات الـرمزيـة التي وعـدت بعض الـدول بهـا فلـسطني
مثل قطـر والعربيـة السعـودية فـقد رفضـت دول اخرى يف املنـطقة
وصـ ــول االسالمـيـني ال ــى رئ ــاسـ ــات احلك ــوم ــات خ ـص ــوص ـ ـاً بع ــد
النـظـريـة املـهيجــة التـي تبـنتهــا طهــران ،فقــد هنــأت اجلمهـوريـة
االسالمـيــة يف ايــران نفــسهــا بــوصــول املـتـطــرفـني يف الــديـن الــى
السلطة الفلسطينية..
وتـ ــؤكـ ــد ايـ ــران علـ ــى حجـم الــظلــم والالعـ ــدالـ ــة الـ ــواقعــني علـ ــى
فلسـطني بعد فرض العقـوبات ضد حمـاس اضافة الـى اعتراضها
علــى رفـض بــرن ــامجه ــا النــووي املـسـتخــدم –حــسب مــزاعـمهــا-
لألغـراض املـدنيـة ،بهـذه الطـريقـة ،تـأمل ايـران ان تـصبح حـاملـة
اللواء يف العالم االسالمي.
ومـا الـعمل إذن مبـواجهــة خطـر الـتطــرف ،هل ميكـن مثـالً سحب
املـتطـرفني مـن جمـيع االنتخـابـات؟ أم تـبجيـل شخص واحـد كمـا
يحــدث يف االنـظـمــة االسـتـبــداديــة وهــو لـيــس حالً كـم ــا ال ميكـن
اعتبار النيات االمريكية احلسنة حالًّ أيضاً..
يبقـى النـزاع ألجل حتقيق الـدميقـراطيـة قـضيـة السـاعـة بشـرط
بنـاء مـجتمعـات مـدنيـة حـقيقيـة ال تقـوم علـى فـرض منـوذج قـادم
من اخلـارج ..هـذه القـضيـة جــرت منـاقــشتهـا يف مـؤمتـر الـدوحـة
وبرزتـه من خالل النقاشات اخلشية من حدوث ما يسمى "صدمة
احلضـارات" والتي تـستخـدم غالـباً كـذريعة لـتنفيـذ مآرب عـديدة،
يف الـوقت الـذي ال يخشـى فيه االسالميـون ذلك وال ميلكـون مثل
هذه الـوساوس والشكـوك فهم يعرفـون جيداً كيف يـستفيدون من
الدميقراطية الغراضهم اخلفية..
ويبـرز لــدينـا تـسـاؤل ملـح ،فلمـاذا ال يـعمل الـدميقــراطيـون علـى
االستفـادة من تلـك الدروس التـي قادت االسالمـيني الى الـنجاح؟
لعـلّهم بحـاجـة الـى فـرض أنفـسهـم يف النـسيج االجـتمـاعـي ليـس
م ــن خالل اجل ـ ـ ــوامع ولـكــن م ــن خالل اجن ـ ـ ــازاته ــم يف مجـ ـ ــاالت
الصحة والـتعليم واالقتـصاد واملعلـوماتيـة وغير ذلك ..فـاالحزاب
الــدنيـويــة واملعـصـرنــة علـيهــا ان تخــرج من قـاعـات االجـتمـاعـات
وتـسـتغـل متثـيله ــا املتــواضع ج ــداً اليــوم يف املــؤسـســات الــرسـميــة
بالتداخل مع الشعب واجناز بعض املشاريع اخلدمية له..

عن :لوفيغارو

عندما تصادر الدول الكربى دور االمم املتحدة وامينها العام
ترجمة :زينب محمد
يف محــاضــرة مــشه ــورة وزعت يف جــامعــة اوكــسفــورد
عـام  1961حـول مـوضـوع العمل املــدني يف املنـظمـات
ال ــدولـي ــة بـني الـ ــواقع والق ــان ــون ق ــال االمـني الع ــام
لالمم املـتحدة االسبق /داك هـمرشولـد /الذي تويف
يف اثنــاء قيـامـه مبهمـة حلـفظ الـسالم يف الكـونغـو،
ان القضـايا التي نثيرها هنا رمبا اصعب يف جولتها
الفلسفية والنفـسية النها تطرح علينا سؤاالً مهماً،
وه ــو هل املــوضــوعـي ــة ممكـنــة عـنــد تـطـبـيق املـبــادئ
ال ـسـي ــاسـي ــة؟ وهل تــتفق الـن ــزاه ــة الــشخـصـي ــة مع
ت ـســوي ــة اخلالف ــات العـمـيق ــة يف القـيـم ويف وجهــات
النـظــر؟ وهل تقـوم الـشــرعيــة علــى اجمـاع االراء ام
على مبادئ غـامضة ورماديـة؟ وهل بوسع اي فرد ان
يـكـ ــون مـ ــوضـع ثقـ ــة ويــتجـ ــاوز وضـعه االجـتـمـ ــاعـي
والشخصي؟
مـن ال ــسهل صـي ــاغ ــة واجـب ــات امل ــوظف يف املـنـظـم ــة
الــدولـي ــة ..ولكـن تكـمـن الـصعــوبــة يف تـطـبـيق تـلك
الــواجبـات الــدوليـة ،فـاملــادة ( )100من مـيثـاق االمم
املـتح ــدة تـتـضـمـن مــطلـبـني اس ــاسـيـني هـم ــا :عل ــى
االمـني العـ ــام لالمم املـتح ــدة واملـالك العـ ــامل مـعه،
عــدم تلقي ايـة تعلـيمـات او تــوجيهـات وعـدم الـسعي
الـيهــا من ايــة حكـومــة او سلـطـة اخـرى خـارج اطـار
املنظمـة الدولية ،وان تتـعهد كل دولة عضـو باحترام
الــصف ــة ال ــدولـي ــة لالمـني العـ ــام واملالك الع ــامل يف
االمم املـتح ــدة وم ـس ــؤولـيـ ــاتهـم وان ال ت ــسع ــى ال ــى
التــأثيـر فـيهم بـقصـد جتـريـدهـم من مـســؤوليــاتهم
وذلك لضمـان اعلى مـستوى مـن الفعالـية والنـزاهة
واملــوض ــوعي ــة يف عمـل املنــظم ــة وبعكـس ه ــذا املبــدأ
ح ــاولت الــدول العــظمــى م ــراراً الت ــأثيــر علــى عـمل
االمني العـام لـالمم املتحـدة لفـرض وجهــة نظـرهـا،
كمـا حــاولت فـرض اسلـوب جـديـد مـن تبـادل االدوار
داخل مجـلس االمـن لتجـريـد االمني العــام من اهم
مسـؤوليـاته وهـي حفظ الـسالم يف منـاطق الصـراع،
كـمـ ــا حـ ــاولـت م ـص ـ ــادرة صالحـيـ ــاتـه وتهـمـي ــش دور

املنظمة وتقليصه ضمن العمليات االنسانية.
ويفـتــرض مـن االمـتـيــازات واحلـصــانــات املـمـنــوحــة
لالمني العـام لالمم املتحـدة واملالك العـامل معه ان
حتـمـيهـم مـن ت ــأثـي ــرات اي ــة دول ــة او ط ــرف يح ــاول
مصـادرة قرارات االمـني العام والـتزامـاته داخل اطار
املنظمـة او يفرض وجهـة نظـر خاصـة عليه وعـليها،
وتـرى محكمة العـدل الدولية ان عـلى االمم املتحدة
ان حتـمـي مـ ــوظفـيه ــا مـن ايـ ــة مح ــاول ــة خ ــارجـي ــة
لـلتــأثيـر يف نـزاهـة مــوقفـهم مـن خالل تـامـني وضع
اجتماعي ومـالي مرض للعاملني يف خـدمة املنظمة
ضمـاناً الستقالليتهم الفرديـة ،وبالتالي استقاللية
عـمل وق ــرارات املـنـظـم ــة نفــسه ــا .وب ــرأيــي احملكـم ــة
ال ــدولـي ــة مـن الـض ــرورة ان ال ت ــدعهــم يلج ــأون ال ــى
طلب احلماية مـن اية جهة خارج اطار املنظمة .وان
ال يعـتمـد العـاملــون يف املنـظمــة حتـى علــى دولهم،
الن اســتقـاللهــم يعـنـي اســتقـ ــامـ ــة عــمل املـن ـظـمـ ــة،
وتقـول احملـكمــة يف رأي استـشـاري انه بـغض الـنظـر
عمـا اذا كـان العـاملـون يف املنـظمـة يـنتمـون الـى بلـد
غـني او فـقيــر ،وعمـا اذا كـانــوا يقـبلـون او يـرفـضـون
املهـم ــة امل ــوكل ــة الـيهـم ،ف ــانهـم يـتـمـتع ــون بحـم ــاي ــة
املـنظمـة يف اثنـاء ممارسـتهم واجبـاتهـم الدولـية .ان
اهم مـا تـواجهه املنـظمـة يف عملهـا هـو مـشكلـة والء
املــوظـفني امل ــدنيـني العــامـلني مبـعيــة االمـني العــام.
ويـعتقد ان هناك موظفني يخـضعون لتأثير دولهم،
واالدهـى من هـذا انهـم يتلقـون االوامـر منهـا ،بل ان
ال ـ ــوالء للـمـن ـظـمـ ــة ولـلعــمل ال ـ ــذي تف ـ ــرضه االمم
املتحـدة كما تـنص عليه االسـس القانـونية اخلـاصة
بـ ــالقـم ــة ال ــدولـيـ ــة  ،ففـي اخلـم ـسـيـنـي ــات اكـت ــشف
مـســؤول ــون يف منــظمــة االمم املـتحــدة ان املــوظـفني
االمـي ــركـيـني ال ــذيـن ك ــان ــوا يعـمل ــون يف سك ــرت ــاري ــة
املنـظمـة كـانـوا يـتلقـون تــوجيهــاتهم مـن حكـومـتهم
مبـاشرة واتهموا بعـدم الوالء للمنظمـة الدولية مما
اسـتــدع ــى حتقـيق ـاً ش ــامالً يف املــوض ــوع ،وبعــد هــذا

احل ـ ــادث سعـت املـن ـظـم ـ ــة –يف معـ ــارك مـ ـسـتـمـ ــرة-
لـضمـان تــوزيع جغـرايف صـحيح وعــادل للمــواقع يف
سكرتاريـة لالمم املتحدة ومبا يـؤدي الى تقليل عدد
الـوظائف الـتي يشـغلها مـواطنـو الدول االعـضاء يف
املـنـظـمــة لـتفــادي حـصــول االنـتهــاكــات يف الــصفــة
الـ ــدولـيـ ــة للـمـ ــوظفـني وعـ ــدم الـتـ ــأثـيـ ــر يف عـمـلهـم
وقـ ــراراتهــم ويحــتل عــمل الـ ـسـكـ ــرتـيـ ــر العـ ــام لالمم
املتـحدة صدارة االهتمام فنـادراً ما يخلو التعيني يف
هــذا املنـصـب كمـا يــشيـر احلــال من االثــارة والقلق،
وذلك حلـسـاسـيته واهـميـة الــوظفيــة التـي يتـوالهـا
الـشـخص املـنتـخب وبخـاصـة يف اجلــانب الــسيــاسي
منها.
وعلى سبيل املثال انتقد االمني العام السابق لالمم
املـتحــدة بـطــرس غــالـي يف كتــابـه (خمـســة اعــوام يف
بـيـت مـن زجـ ــاج) ادارة كلـنـتـ ــون ووزيـ ــرة اخلـ ــارجـيـ ــة
اولبـرايت ملنـعها تـرشيحه لـوالية ثـانيـة وتدخـلها يف
عمـل املنـظمـة ودافـع عن اسـتقـالليـة االمم املـتحـدة
وقـراراتهـا يف مواجـهة الـقوة الـعظمـى الوحـيدة بـعد
انـتهــاء احلــرب الـبــاردة ،مــؤك ــداً علــى ض ــرورة بقــاء
االمم املتـحدة الـصوت الـرئيـس للشعـوب االضعف..
وكـشف غــالي ان محـادثــاته الهــاتفيـة مـن مكـتبه يف
نيـويـورك كــانت مــراقبــة من قـبل االدارة االميــركيـة
وعـنـ ــاصـ ــر الـ سـي ،آي ،أي مم ـ ــا يعـنـي ان واشـن ـطـن
سـعت ملـصــادرة اسـتقـالليــة عـمله ك ــأمني عــام لالمم
املـتحدة بخـرقها قـانونـياً –قـرارات ونصـوص ميـثاق
االمم املتحـدة املــادة ( )99من مـيثــاق االمم املتحـدة
تـشيـر الـى انه بـوسع االمني العـام لالمم املتحـدة ان
يوجـه عنايـة مجلس االمن الـى اية قـضية قـد تهدد
– ب ــرأيـه -بق ــاء ال ــسالم واالمـن ال ــدولـيـني ،وتـ ــوسع
العمل السيـاسي لالمني العام تدريجيـاً من املشاركة
يف الـدبلـومــاسيــة متعـددة االطــراف ضمـن هيـكليـة
االمم املـتح ــدة ،من خـالل التــوسـط يف العــدي ــد من

االزمـ ــات الـ ــى االض ــطالع بـ ــادوار حـ ـسـ ــاسـ ــة بـ ـشـكل
اس ـت ـث ـن ـ ــائــي يف الــتخ ـط ـيــط واالع ـ ــداد وال ـتــنف ـي ـ ــذ
لعـملـي ــات حفـظ ال ــسالم ،غـي ــر ان عـملـي ــات حفـظ
ال ــسالم ص ــارت مـن اخـتـص ــاص ال ــوالي ــات املـتح ــدة
االميـركيـة او النـاتـو وليـس من اخـتصـاص املنـظمـة
ال ــدولـي ــة ،ومـض ــى ال ــوقـت ال ــذي ك ــان فـيه االمـن ــاء
العامون لالمم املتحدة يحملون العديد من وجهات
النظر املتعلقة ببؤر الصـراع وكيفية القيام باملهمات
اخملـتـلف ــة وتــنفـي ــذهـ ــا حلل املـ ـشـ ــاكل ال ــدولـيـ ــة مع
االحتـفاظ بـاستـقالليتهـم وعملهم ،وفـرض سيـاسة
املـنظمـة ،ففي عـام  1948اخبـر تريـغفيلي الـذي كان
يـؤدي خـدمته يف امـانـة املنـظمـة بحمـاسـة واضحـة،
اخبــر مجلـس االمن يف احـد اجـتمـاعـاته بــانه علـى
يقـني مــن ان مجلــس االمـن س ــوف يــتفهـم ان عل ــى
االمني العـام ان يحتـفظ بحق الـبحث والتـقصي –
الضـروري برأيـه -لتقريـر مدى حـاجة اي جـانب من
جـوانب املـشكلـة الـى اهـتمـام اجمللـس وفقـاً لـشـروط
امليثـاق – متحـدثـاً عـن الصـراع الكــوري -ولكنه بعـد
ذلك وجـد نفسه مـرغماً عـلى االستقـالة ،كـانت هذه
رس ــالـ ــة واضح ــة ال ــى االمـنـ ــاء الع ــامـني الـالحقـني
ال ــذيـن افهـمـتهـم القـ ــوى الكـب ــرى ان ب ــوسع االمـني
العــام ان يــؤدي مـهمـته فقـط يف حــالــة دعـم القــوى
الـكـبـ ــرى له! ورمبـ ــا تـعلــم بعــض االمـنـ ــاء العـ ــامـني
ال ـس ــابقـني الــدروس املـتـعلق ــة بعالق ــات القــوة الـتـي
حـاولت الـدول الكـبرى فـرضهـا علـى االمانـة العـامة
لالمم املـتح ــدة وذلك مـن خالل عــدم جتــاوز حــدود
الـصالحيـات والـسلطـات املمنـوحـة ايـاهـم يف قضـايـا
الصـراع الــدولي علـى الـرغـم من ان فلـسفـة املـيثـاق
جتيـز لـالمني العـام الـتصــرف حتـى يف حـالــة غيـاب
االس ـ ــاس القـ ــانـ ــونــي لعـمـله اذا وجـ ــد ،ان البـ ــد مـن
التحـرك والـتصـرف العـقالني حلل قـضيـة او صـراع
مـا بل ان بعض االمناء الـعامني الذين تعـاقبوا على
سكـرتـاريـة االمم املـتحـدة كـانـوا يـصـرحــون أن علـى

الـدول االعضـاء يف املنـظمـة ان ال تطلـب من االمني
العـام الـتصـرف بـشـأن قـضيـة مــا ان لم يـسـتنـد الـى
اساس قانوني ينص عليه امليثاق ،او قرارات الهيئات
الــرئـي ـسـي ــة لالمم املـتح ــدة ،مع علـمهـم أن فلــسفــة
املـيثـاق تـتيـح لهم الـتصــرف املعقـول ضـمن احلـدود
التي يـنص عليهـا ،وتواجه رغـبة االمنـاء العامني يف
تنشيـط املنظمـة الدوليـة وتأكيـد حياديـة عناصـرها
والـكيفية الـتي تدعم اآللـية املوضـوعية لـتعمل على
وفقه ــا االمم املـتح ــدة واحلف ــاظ عل ــى اســتقاللـي ــة
القـرار الـدولـي والنـأي بعـمل املنـظمــة عن تــأثيـرات
الدول الـكبرى ،تواجه عراقيل من جانب تلك الدول
التي تتحـرك الحتواء مبـادرات االمناء الـعامني من
خالل استخـدام حق الـنقض (الـفيتـو) الـذي متلكه
يف مجـلس االمـن علمـاً ان اي قـرار تتخـذه ايـة دولـة
دائـم ــة العـضــوي ــة يف مجلــس االمـن يـتــطلـب اقـنــاع
االعضاء الدائمـيني وغير الدائميني بوجهة نظرها،
اسـتنـاداً الــى نص املـادة ( ،)2الفقــرة ( )1من مـيثـاق
االمم املتحـدة الـتي تـؤكــد قيــام املنـظمـة علــى مبـدأ
الـسيـادة املتـسـاويـة لكل الــدول االعضـاء يف اجمللـس
بـينمـا تـشيـر الـوقـائع الـى وجـود ممـارسـات وضغـوط
علــى اجمللـس بــاجتــاه خــرق القــوانني الــدوليــة ممــا
يــستــدعي بـالـضـرورة اعــادة بنـاء املـؤسـسـة الــدوليـة
علـ ــى وفق ارادة اجملـتــمع الـ ــدولـي بـ ــان تعــمل االمم
املتحــدة بعيـداً عن تـأثيــرات الهيـمنـة املـطلقـة لقـوة
واحـدة ،وعلى ايـة حال يبقـى االمر متـوقفاً الـى حد
كـبيـر علــى مبــدئيـة الـذيـن يتـولــون منـصب االمـانـة
العـ ــامـ ــة للـمـن ـظـمـ ــة الـ ــدولـيـ ــة وعلـ ــى شجـ ــاعــتهـم
وجرأتهم يف الـتمسك بـاستقاللهـا ونزاهـة فعالـيتها
واستعدادهـم للقيام بـالدور الـذي حدده لهـم امليثاق
فـضعـف االمني العـام يــشجع علـى الـتمـادي ويــدفع
باملنظمة الى املزيد من التهميش.
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