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Abstract:  The idea of the global government, which has become 

hesitant in the political and legal arena and in international 

forums, was associated with the emergence and emergence of 

many circumstances and circumstances embodied in the search 

for access to the idea of submission to similar legal systems and 

work within the framework of one institution to ensure all its 

citizens an equal amount of rights, To improve their various 

situations, contribute to the building of a sound economic and 

financial system, contribute to reducing class disparities and 

differences in resources, succeed in eliminating wars and 

conflicts of interest, protect the protection of a system of 

collective security, Conflicted and oppressed people. 

   In many cases, the world organization embodied in its various 

legal and political dimensions an initial form of consolidation of 

these ideas, but its experiences were marred by many 

inaccuracies and inaccurate practices which, as a result, The idea 

lost its luster and further complicated some of its related areas. 
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فكرة الحكومة العالمية التي أصبحت تترد في األروقة السياسية والقانونية وفي   :الخالصة
ها وظهورها بالعديد من الظروف والمالبسات التي تجسدت في المحافل الدولية ارتبطت في نشأت

السعي من اجل الوصول إلى فكرة الخضوع إلى نظم قانونية متشابهة والعمل في إطار مؤسسة 
تعمل من اجل تحسين أوضاعهم و  واحدة تضمن لجميع رعاياها مقدارًا متساويًا من الحقوق،

في التقليل من الفوارق  كذلك وتسهم مالي سليم،تسهم في بناء نظام اقتصادي و كما  المختلفة،
تنجح في الوصول إلى القضاء على الحروب والتناقض و  الطبقية ومن االختالفات في الموارد،

تمد يد العون للشعوب المنكوبة و  حماية نظام لألمن الجماعي، ىترعو  في المصالح،
 . والمضطهدة

مفرطة في المثالية وإنها تجسد طموحات إنسانية إن هذه الفرضية هي  ون الكثير  بالمقابل رأىو    
وفي جميع األحوال فقد جسدت المنظمة  طالما حاولت الشعوب تلبيتها والوصول إلى مراميها،

العالمية في أبعادها القانونية والسياسية المختلفة شكاًل أوليًا لترسيخ تلك األفكار ولكن كانت 
 ترسات غير الدقيقة التي أفقدت الفكرة بريقها وزادتجاربها مشوبة بالكثير من األخطاء والمما

 من تعقيد بعض المجاالت المتعلقة بها.
 

 , كلية الحقوق, جامعة تكريت0200  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 8108 / كانون الثاني / 8االستالم :  -
 8108 / كانون الثاني / 01القبول :  -
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 الكلمات المفتاحية :

 

 مجلس االمن.  -
 الحكومة العالمية. -
 نظم قانونية. -
 
 

 املقدمة :
عندما تطورت الننظم القانونينة الدولينة وبندأت المجتمعنات اينسنانية تندر  أهمينة االلتجناء إلنى المجتمنع    

المشنكالت ولتحقينا الكثينر منن الم اينا والفواتند التني تخندم مصنالحها، الدولي باعتباره ايطنار األمثنل لحنل 
بنندأ التفكيننر الجنناد فنني صننيش جدينندة تؤشننر لطبيعننة العالقننة القاتمننة فنني إطننار المجتمننع النندولي وتحنناول أن 
ترسم تلنك العالقنة وفقنًا لمعنايير جديندة وتضنع ضنوابا أكثنر انسنجامًا منع النظنام العنالمي الجديند. منن هننا 

اننننن منننن الفقنننب الننندولي بفكنننرة لنننم تكنننن جديننندة قنننا ةال وهننني فكنننرة الحكومنننة العالمينننة، وربنننا هنننؤالء ننننادى ج
أطروحناتهم الفكريننة بعمننل منظمننة األمننم المتحنندة وأجه تهننا، وكنان مجلننك األمننن النندولي يشننكل محننور هننذا 

 الفكرة.التصور الذي يحاول أن يقيم منظومة جديدة من العالقات وإطار خاص من األحكام تجمعب هذه 
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والفقهاء والمنظرون الذين طرحوا أفكارهم بهذا الشأن وننادوا بالعالمينة وكشنفوا عنن مفهومهنا إال أنهنم 
اختلفوا في تكييف األساس الذي تنطلا منب تلك العالمية، كما أنهم قندموا تصنورات مختلفنة ومتبايننة حنول 

ر الحكومننة العالميننة، وكننذلك تباينننت اآلليننة التنني يصننار معهننا إلننى توظيننف مفهننوم التنظننيم النندولي فنني إطننا
اآلراء حول تقديم التوضيح الذي يشرح المجاالت التي ترشح مجلك األمن لشغل هكذا مرك ، وبين موسع 
لفكرة الحكومة العالمية ومجلك األمن وبين مضيا، حاولت الدراسات أن تبعن  روح الحيناة منن جديند فني 

ًا حقيقيًا فني ينوم منن األينام رغنم أن بنوادر القرينة الكونينة قند مجمل األطروحات الفكرية التي قد تلقى تطبيق
 بدت واضحة للعيان مع اتساع أفاق حركة العولمة وانتشارها في شتى بقاع األرض.

إن البنية الحقيقية للمنظمة الدولية والطبيعة الخاصة التني يحضنى بهنا مجلنك األمنن الندولي تجعلنب 
خنل تلنك المنظمنة، وان األدوار التني أناطهنا الميثناق بنالمجلك تصنل يتبوأ مكانة متمي ة فني نظنام العمنل دا

درجة عالية من األهمية تجعلب يقوم بأداء اخطر األدوار التي يقوم بها أي جهناز تنابع ألي منظمنة دولينة. 
وقبل هذا فنان الطبيعنة البنيوينة لمنظمنة األمنم المتحندة تفصنح عنن أنمنو ا لألفكنار النازعنة نحنو العالمينة، 

نظمنننة عالمينننة فننني نطاقهنننا ونشننناطها وطبيعتهنننا، فمنننن حيننن  النطننناق الجغرافننني تغطننني مسننناحة الننندول فالم
األعضنناء فنني األمننم المتحنندة جميننع أجنن اء الكننرة األرضننية، ومننن حينن  النشننائ يمتنند نشنناطها ليشننمل سنناتر 

ضنمن الدول وفي مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعينة والسياسنية، ومنن حين  طبيعتهنا فتنهنا تصننف 
المنظمننات العالميننة باالسننتناد إلننى الشننروئ المتعلقننة بالعضننوية، فالعضننوية فيهننا مفتوحننة أمننام جميننع النندول 

 المحبة للسالم الراغبة بتحقيقب والتي تلت م باألحكام القانونية الواردة فيب.
 إشكالية البحث:.

فكنرة الحكومنة العالمينة، تكمن إشكالية البح  في محاولة ايجابة عن عندد منن األسن لة التني تثيرهنا 
ولعننل منننن أهننم األسننن لة التنني تثينننر الشننك فننني إطننار بحننن  موضننوع العالمينننة ومجلننك األمنننن هنني األسننن لة 

هننل نجننح مجلننك األمننن فنني أن يكننون ممننثاًل حقيقيننًا لحكومننة عالميننة فنني إطننار المفهننوم  الجوهريننة اآلتيننة:
البنند مننن توافرهننا لكنني يصننار معهننا إلننى المتننداول للحكومننة العالميننة ، ومننا هنني العناصننر األساسننية التنني 

تشخيص مواطن النجاح في عمل مجلك األمن الخاص بتجسيده لفكرة الحكومة العالمية ، وهنل منن بنديل 
ةخر عن مجلك األمن يمكن أن يكون عنصرًا محوريًا فني مجتمنع الندول يضنمن لهنا حقوقهنا ويعمنل علنى 

هيكلينة منظمنة األمنم المتحندة ومجلنك األمنن بمنا  االرتقاء بها نحنو األفضنل ، وهنل منن سنبيل نحنو تعنديل
 ينسجم مع األهداف األساسية التي تستطيع من خاللها مواكبة المستجدات القانونية في ايطار الدولي. 
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 منهجية البحث:.
من اجل ايحاطة بموضوع البح  من كافة جوانبب كان ل امًا علينا إتباع منهاا في البحن  يقتضني 

، لذلك فقد اتبعنا المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل نصوص ميثاق األمم المتحدة التي ايلمام بب بدقة
تسعى إلى تكريك فكرة الحكومة العالمية وبشكل خاص في إطار فكنرة النيابنة عنن المجتمنع الندولي ، كمنا 

وكلننة إلننى اعتمنندنا علننى المنننهج الوصننفي مننن خننالل تلمننك فكننرة الحكومننة العالميننة فنني إطننار الوظنناتف الم
مجلك األمن الندولي بوصنفب الجهناز األسنمى لحفنل السنلم واألمنن الندولي والنذي يتصنرف بوصنفب الجهناز 

 التنفيذي العام للمجتمع الدولي الممثل لطموحاتب، والمترجم التجاهاتب وأفكاره.
 هيكلية البح :. تقوم هيكلية البح  على أساس تقسيمب إلى مبحثين وكما يأتي:.

 األول: فكرة الحكومة العالمية في إطار مجلك األمن الدولي المبح       
 المبح  الثاني: التكييف القانوني لفكرة الحكومة العالمية في إطار مجلك األمن الدولي      

 المبحث األول
 فكرة الحكومة العالمية في إطار مجلس األمن الدولي

ن أفكننار ال تنن ال فكننرة تنمننو وتنضننج إن الحكومننة العالميننة بكننل داللتهننا وبكننل مننا تنطننوي عليننب منن
بشننكل تنندريجي، وتنن داد تطننورًا مننع تطننور أفنناق التعنناون النندولي، هننذه الفكننرة قنند تتجسنند أحيانننًا بنشننائ دولنني 
يتجاوز بأبعاده الحدود الضيقة ليمتند فني طبيعتنب لمجمنل أوجنب النشنائ العنالمي، وقند يتجسند أحياننًا بجهناز 

 ا لساتر دول العالم.دولي يتبع منظمة دولية تمتد واليته
وانطالقًا مما تقدم فانب سيكون من المهم أن نوضح مفهوم الحكومنة العالمينة وأبعادهنا وأارهنا وتأايرهنا فني 
التنظننيم النندولي فنني المطلننن األول، وان نعننرا قلننيال إلننى فكننرة العالميننة فنني التنظننيم النندولي المعاصننر فنني 

وء على الطبيعة التكوينية الخاصة بمجلك األمن ومن المطلن الثاني، كما يكون من المهم أن نلقي الض
اننم نحنناول أن نصننل إلننى تحليننل حقيقنني ألاننر احنندهما فنني األخننر ومنندى إمكانيننة الوصننول إلننى القننول بننأن 

 مجلك األمن يمثل حكومة عالمية إلى حد ما وهذا ما سنتطرق إليب في المطلن الثال  وكما يأتي:.
 لعالميةالتعريف بالحكومة ا/  المطلب األول

سنتناول التعريف بالحكومنة العالمينة علنى وفنا فنرعين نتطنرق فني األول منهمنا النى تعرينف العالمينة لغنة 
 يف العالمية اصطالحًا وكما يأتي:اما الفرع الثاني فخصصناه لتعر 
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 تعريف العالمية لغة  األول / الفرع 
. والعنالم فني (0كلب، أو ما حواه بطن الفلك) العالمية لغة مأخو ة من علم العلم تعليمًا، والعالم، الخلا   

( فنني االنكلي يننة للداللننة World( وتسننتعمل كلمننة )Univers( وفنني الفرنسننية)Universeاالنكلي يننة هننو) 
 (.8على العالم)

والعالمية كما يراها النبعض مشنتقة منن لفنل العنالم، النذي يطلنا علنى كوكنن األرض، أي أنهنا قاتمنة مننذ 
رضية، التي تشكل بأبعادها الثالاة األرضني والمناتي والجنوي وحندة متكاملنة ال يننقص أن تكونت الكرة األ

 منها اختالف التركين أو تباين مالمح السطح، وتوزع التضاريك الجغرافية من جبال ومحيطات وبحار.
 تعريف العالمية اصطالحا  /  الفرع الثاني

حد عن العالمية، لما يتمي  بب هذا المفهنوم منن يرى بعض الباحثين بأنب ال سبيل إلى افتراض مفهوم وا  
إحاطنة وشنمول وتبندل، أسنبغب علينب الفكنر النذي أصنبح فكنرًا كونينًا، يعبنر عنن شنكل منن أشنكال الحقيقننة، 

 (.3لعصر من عصور العالم، ال يميل إلى أي معنى عرقي أو جغرافي أو قومي)
يفي للنظرينة العامنة فني المنظمنات الدولينة، ويتناول البعض اآلخر مفهوم العالمية فني إطنار المننهج النوظ

وما يترتن علنى  لنك منن مناقشنة األهنداف المشنتركة للمنظمنات الدولينة والندول فني تحقينا األمنن والسنلم 
وصنيانتها، وبالتنالي ربنا مفهنوم العالمينة بالعضنوية فنني تلنك المنظمنات التني تعلنن اعترافنًا متبناداًل بسننيادة 

 (.4ولي)الدولة، ومؤسسات المجتمع الد
ويالحل بأنب ما بين الن وع إلى السيطرة، والبح  عن العدالنة والحاجنة إلنى القينادة الرشنيدة، وبنين الحقبنة 
الراهنة من مسيرة التنظيم الدولي، كان مفهوم العالمية يتأرجح بين السيطرة والعدالة والرشاد، نظرًا للعالقة 

ي والتنني جعلتهمنا يتبننادالن الندور بننين الغاينة والوسننيلة، الجدلينة بننين مفهنوم العالميننة وظناهرة التنظننيم الندول
وألن التنظيم الدولي واحد من الظواهر الداتمة التجدد والتغيير وبالتالي يصعن تقنينب بتعريف جامع مانع 

 وان أمكن  لك فال شك أنب لم يكن موضع اتفاق.

                                                             

 .0188، ص.0991، بيروت، 0، دار الفكر، ئ08انظر: ابن منظور، لسان العرب، ا :0
 .41،ص 0993،دار الكتاب العربي،بيروت،0،ئ8: نظر: د.جميل صلبيا،المعجم الفلسفي،ا 8

(، بندون جهنة نشنر، 81ينظنر: د. عبند السنالم بنن عبند العنالي، الفكنر الشنمولي والفكنر الكنوني، مجلنة الوحندة، العندد )  3
 .8-9، ص0990لربائ، المغرب، ا

ينظنر: د. جاسنم ز زكرينا، مفهنوم العالمينة فني التنظنيم الندولي المعاصنر،الطبعة االولنى، منشنورات الحلبني الحقوقينة،   4
 .99، ص8111بيروت، لبنان، 
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مستقرًا في عالم يراد بكل شنيء فينب فالعالمية هي منطلا الن وع للتنظيم الدولي التي أوشكت أن تغدو    
أن يتغير وأصبحت صفة العالمية شديدة االرتبائ بالمنظمات الدولية المعاصرة وان كان جاننن منن الفقنب 
يعرض فكرة العالمية في إطار المنهجية الوظيفية الذي يتناول من خاللب نطاق وطبيعنة عمنل المنظمنات 

ة فني التنظنيم الندولي المعاصنر يتجناوز  لنك ايطنار، فمسنيرة الدولينة، وهننا  منن ينرى بنأن مفهنوم العالمين
العالمية أغنى وأعما منن فكنرة المنظمنات الدولينة، بنل أن هنذه المنظمنات منا كاننت لتنشنأ إال لتنؤدي دورًا 
محنددًا فني خدمنة المفهنوم المعاصنر للعالمينة والنذي ال يختلنف عنن أصنولب التني تمخضنت عبنر مسنيرتها 

 (.0الطويلة)
ومننة العالميننة هنني كيننان سياسنني يضننع ويفسننر ويطبننا القننانون النندولي، وطبقننًا لمفهننوم الحكومننة والحك   

العالميننة فعلننى الشننعوب أن تسنناهم أو ترضننخ لتلننك الحكومننة )كننل حسننن نظرتننب(، والنتيجننة أن الحكومننة 
 العالمية ستضيف مستوى جديدًا من مستويات ايدارة فوق المستوى الوطني للحكومات.

المية تحمل معنى الحكومة التي تمارس سلطاتها على عموم الدول فتملك منن م اينا السنلطة فالحكومة الع
التننني تقنننود الحكومنننة منننا تملكنننب الحكومنننات المحلينننة منننن سنننلطات األمنننر والنهننني واتخنننا  ايجنننراءات وإدارة 

هي سلطة الشؤون الخاصة برعاياها وتنظيم المجاالت التي تحكم مجمل الحقوق التي يقرها القانون لهم. ف
تملك من السلطات ما يؤهلها ألداء مهامها بحين  تكفنل فنرض إرادتهنا علنى سناتر السنلطات األدننى منهنا 
فننال مجننال لتصننور وجننود أكثننر مننن سننلطة بنننفك القننوة وبنننفك الم ايننا وإال فننتن هننذا سننيؤدي إلننى تننناقض 

 (.8وتصارع بينهما)
م علنننى أسننناس منننن احتنننرام القنننيم والمبننناد  إن الحكومنننة العالمينننة التننني ننشننندها البننند لهنننا منننن أن تقنننو    

المتعننارف عليهننا فنني القننانون النندولي، وأن تكفننل للخاضننعين لنظامهننا حمايننة حقننوقهم وكفالتهننا وأن تحتننرم 
مفهوم الشرعية الدولية ابتداًء من فكرة استنادها في عملها إلنى المنظومنة القانونينة الدولينة وعندم خروجهنا 

 ل من األشكال.عن تلك النظم القانونية بأي شك
 فكرة العالمية في التنظيم الدولي المعاصر/  المطلب الثاني

استبشنر دعناة العالمينة خينرًا، بنشنأة األمنم المتحنندة، وقنال قناتلهم تإن إمكاننات الحكومنة العالمينة كمينننة    
حنندة، إ ا فنني األمننم المتحنندة، ويعنننون بننذلك الغايننة والمنطلننا اللننذان يجننن أن تتطننور وفقننًا لهمننا األمننم المت

                                                             

ر النهضننة العربيننة، ينظننر: د.إبننراهيم العننناني ود. علنني إبننراهيم، المنظمننات الدوليننة، النظريننة العامننة، األمننم المتحنندة، دا 0
 .090، ص8111القاهرة، 

 .090ينظر: د. إبراهيم العناني ود. علي إبراهيم، مصدر سابا، ص 8
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قصننند بهنننا علنننى ايطنننالق أن تتطنننور نحنننو نظنننام دولننني اابت...فالحكومنننة العالمينننة بنننالمعنى الننندقيا لهنننذا 
 (.0االصطالح ال عصبة أمم أخرى هي المولود الكامن المحتمل في األمم المتحدةت)

األمننم بينمنا شننكك النبعض فنني مصننداقية العهند العننالمي الجديند، وأنكننر علننى سنبيل الجنن م النهناتي بننأن    
المتحنندة كانننت، بننل حتننى مننن الممكننن أن تكننون، خطننوة مفينندة نحننو النظننام العننالمي، بننل أن ميثنناق )سننان 
فرانسيسكو( كما يقول األستا  ايمري ريف  ت ليك سوى معاهدة متعددة األطراف وبالتالي أنكر على سنبيل 

 (.8ام العالمي)الج م القاطع بأنب كان أو من الممكن أن يكون خطوة مفيدة أولية نحو النظ
بتنظنيم 0941كذلك فان دعاة تاالتحادية العالمينةت، لنم يرضنوا عنن قينام األمنم المتحندة فقناموا فني سننة    

الحركنننة العالمينننة للننندعوة إلنننى قينننام الحكومنننة االتحادينننة العالمينننة، ونشنننا دعننناة الحكومنننة العالمينننة وقننندموا 
ألمنر علنى الندعاة التقلينديين منن ساسنة بنل تعندتهم المشاريع المتوالينة لبنناء الدولنة المنشنودة ولنم يقتصنر ا

إلننى ايطننار األكنناديمي، فقنندمت جامعننة شننيكاغو مسنناهمة تحننت عنننوان تمشننروع دسننتور عننالميت كفكننرة 
 (.3أساسية أولية لحكومة عالمية مرتقبة)

قينام إن استقصاء جميع المشاريع وبينان جمينع الجهنود التني بنذلت للندعوة إلنى الحكومنة العالمينة إبنان    
منظمة األمم المتحدة يظهر لنا احد أبرز دعاة االتحادية العالمية والمتمثل بالعالم تألبرت اينشتاينت والذي 
يعد من أبرز دعاة الحكومة العالمية وأغربهم، فبعد أن سعى جاهدا في اكتشافاتب التي تمكن البشرية منن 

لدعوى التني تبناهنا وأزره فيهنا لفينف منن العلمناء إبادة نفسها، إال انب ورغم  لك فقد سعى جاهدًا للتبشير ل
السيما المشتغلين معب في العلوم النووية واعتبر تالحكومة العالميةت وسنيلة ينقنا  البشنرية منن الفنناء حنال 
قيام الحرب النووية التي حذر منها وتنبن  بتمكانينة األمنم األخنرى فني الوصنول إلنى اكتشناف أسنرار النذرة 

 (.4ا النووية)والقيام بتفجيراته
إن مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصنر ال يعنني إال حقيقنة واحندة مؤداهنا قينام حكومنة عالمينة    

حقيقة، تقودها الدول الغربية التي انتصرت في أعقناب الحنرب العالمينة الثانينة وهني حكومنة اتتالفينة كنان 

                                                             

ينظر: إينيك ل. كلود، النظنام الندولي والسنالم العنالمي، ترجمنة: د. عبندي العرينان، مؤسسنة فنرانكلين للطباعنة والنشنر،  0
 .33،ص0914القاهرة، مصر، 

 .551سابا، ص اينيك ل كلود، مصدر 8
ينظننننننر: د. ز حسنننننننن االبينننننناري، المنظمنننننننات الدوليننننننة الحديثنننننننة وفكننننننرة الحكومنننننننة العالميننننننة،ا لهي نننننننة المصننننننرية العامنننننننة  3

 .084، ص0998للكتاب،
،منشننننننورات الحلبنننننني الحقوقينننننننة، 0ينظننننننر: د.جاسننننننم ز زكريننننننا، مفهنننننننوم العالميننننننة فنننننني التنظننننننيم الننننننندولي المعاصننننننر، ئ 4

 .045، ص8111بيروت،
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سننوفيتي )السننابا( والواليننات المتحنندة األمريكيننة يقودهننا حتننى األمننك القريننن ح بننان كبيننران همننا االتحنناد ال
التنني انفننردت مؤقتننًا بالرتاسننة، وح بننان صننغيران همننا فرنسننا وبريطانيننا، أمننا حضننور الصننين فنني الحكومننة 
العالمية فال يعدو أن يكون بمثابة الحضور غينر المنؤار فني مثنل تلنك الحكومنة ونلنتمك الشناهد علنى منا 

ي الحكومنة العالمينة،  لنك الحضنور النذي كنان مثنار عجنن ألننب منر تقدم من خالل تتبع مسيرة الصين ف
 بمرحلتين مختلفتين في الخصاتص ومتفقتين بالنتاتج:.

تبدأ منذ قيام األمم المتحدة وحتنى قبنول الصنين الشنعبية وهني المرحلنة التني كنان يحتنل  المرحلة األولى:.
ي تعتبننر فنني نظننر الصننينيين أنفسننهم عميلننة مقعنند الصننين فيهننا مثلننوا حكومننة تننايوان المواليننة للغننرب، والتنن

 للغرب ومنفذة لسياستهم.
وتبدأ منذ أن حلت حكومة الصين الشنعبية فني األمنم المتحندة محنل حكومنة تنايوان بعند  المرحلة الثانية:.

أن ظلت الصين خارا رواق العالمية لمندة ت يند علنى ربنع قنرن منن ال منان، ويالحنل بنأن حكومنة الصنين 
جت في هذه المرحلة مبدأ عدم التدخل رغبة منها فني أن تعامنل بالمثنل إ  أنهنا لنم تتندخل الشعبية قد انته

ولنو لمننرة فني أمننر قطنع الغننرب فينب راتيننًا وةانرت الصننمت حفاظنًا منهننا علنى وضننعها فني الحكومننة الغربيننة 
 التي تحكم العالم اآلن.

االستحسننان حتننى لنندى بعننض  وهكننذا فقنند ظهننرت فنني هننذا السننياق فكننرة الحكومننة العالميننة التنني القننت   
مناهضي العولمنة، وهننا يثنور التسنانل عنن أينة حكومنة عالمينة نتحندذ، ومنا النذي يمكنن أن تفعلنب، ومنن 
الذي سيقوم بتعيينها، وممن سيتألف أعضانها، ومن سوف يقوم بدور الرقينن عليهنا ، وإ ا أصنبحت هنذه 

األسنن لة لننم يننتم طرحهننا، ربمننا كننان  الحكومننة قمعيننة فننتلى أي كوكننن سننوف يلجننأ معارضننوها ، مثننل هننذه
المقصننود هننو األمننين العننام لألمننم المتحنندة والمننديرون العننامرون لمنظمننة التجننارة العالميننة ولصننندوق النقنند 
النندولي  أو ربمننا أيضننًا كننان المقصننود هننو قمننة البلنندان الثمنناني الصننناعية الكبننرى التنني قنند تمثننل القيننادة 

 الجماعية للعالم .
 لطبيعة التكوينية لمجلس األمن وأثرها في الحكومة العالميةا/  المطلب الثالث

إن منظمة األمم المتحدة هي منظمة عالمينة  ات نظنام قنانوني متمثنل بمجموعنة منن القواعند القانونينة    
التني تحكنم حينناة المنظمنة ونشنناطها وتننظم عالقاتهننا الداخلينة والخارجيننة. وأأسسنت المنظمننة أصناًل لتنظننيم 

ليننة بشننكل يحننول دون تسننوية الن اعننات الدوليننة بننالقوة، ولتشننجيع التعنناون النندولي الوايننا فنني العالقننات الدو 
 شتى الميادين.
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ولقد أصبح واضحًا ومنذ انتهاء الحرب الباردة إن مجلك األمن قد صار الجهاز الرتيسي لصناعة القنرار 
ب البنناردة أوزارهننا نتيجننة النندولي بعنند أن ظننل مشننلواًل معظننم مراحننل الحننرب البنناردة، فمننا إن وضننعت الحننر 

تفكك االتحاد السوفيتي، إال وأخذ مجلك األمن في اسنتعادة منا كنان لنب منن دور مفقنود وترتنن علنى  لنك 
أن أصبحت قراراتب مصدرًا معتبرًا للشرعية الدولينة، وتمثنل  لنك فني إصندار المجلنك الكثينر منن القنرارات 

 (.0تمدة من الفصل السابع من الميثاق)بشأن المنازعات الدولية استنادًا على سلطاتب المس
ومجلك األمن هو الهي ة التنفيذينة لألمنم المتحندة أو منا يسنميب النبعض بنننن )الحكومنة العالمينة( ويتعهند    

( منن الميثناق ويقنوم المجلنك نيابنًة 85أعضناء األمنم المتحندة بقبنول قراراتنب وتنفينذها وفقنا ألحكنام المنادة )
 مهام المحافظة على السلم واألمن الدوليين. عن أعضاء األمم المتحدة ب

( يتشكل 0913( المعدلة بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في عام )83وطبقًا للمادة )   
مجلك األمن الدولي من خمك عشنرة دولنة وعلنى ننوعين: خمسنة أعضناء داتمينين وهنم الوالينات المتحندة 

قًا( )روسننيا االتحاديننة حاليننا( المملكننة المتحنندة )انكلتننرا وايرلننندا( وفرنسننا األمريكيننة واالتحنناد السننوفيتي )سنناب
والصين، وهذه الدول كانت تعتبر قمة التحالف الدولي الذي حقا النصر على ألمانيا النازية والدول التي 

إضنافًة كانت تسير في فلكها كتيطاليا الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وكانت تعرف )بندول المحنور(، 
لذلك فان واقع الحال كان يكشف عن أهمية الدور الذي ينتظر أن تلعبب هذه الدول في مجال حفل السلم 
واألمنن النندوليين فني عننالم منا بعنند هننذه الحنرب بفعننل منا يتننوافر لهننا منن إمكانيننات مادينة وقنندرات عسننكرية 

 (.8هاتلة)
(، 0945األمننم المتحنندة فنني عننام ) والنندول الخمننك المننذكورة هنني التنني أرسننت دعنناتم تأسننيك منظمننة   

بهدف المحافظة على السلم واألمن الدوليين، وتحقيا األمن الجمناعي فني العنالم و لنك بنالنظر لمنا لنديها 
 من قدرات عسكرية وسياسية واقتصادية علي الصعيدين ايقليمي والدولي.

عنن الندول األخنرى األعضناء ولهذا أعطي لهذه الندول الداتمنة العضنوية فني مجلنك األمنن امتينازًا خاصنًا 
في المجلك بأن يكون لهم حا خاص في التصويت على القرارات التي يصدرها المجلك، وهو ما يعرف 

 بحا )الفيتو( أو النقض.

                                                             

د. حسنام احمنند ز هننداوي، حنندود سنلطات مجلنك األمننن فني ضننوء قواعند النظنام العننالمي الجديند، دار النهضننة ينظنر:  0
 .1، ص0994العربية، القاهرة، مصر، 

 .880،ص0984ينظر: د. إبراهيم أحمد شلبي، التنظيم الدولي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،   8
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أما الدول غير الداتمة العضوية فني مجلنك األمنن وعنددها عشنر دول فينتم انتخابهنا عنن طرينا الجمعينة 
سنتان متتاليتان، على أال ينتم انتخناب أي منهنا لفتنرتين متالحقتنين  العامة لألمم المتحدة، ومدة عضويتها

وان يؤخذ في االعتبار عند انتخاب أي من هذه الدول لعضوية المجلك مدى مساهمتها الجدية في حفل 
 السلم واألمن الدوليين، وفي تحقيا أهداف األمم المتحدة.
تمنة العضنوية فني مجلنك األمنن تقنرر أن يكنون ومن اجل تحقيا العدالة في انتخاب هذه الندول غينر الدا

 الصنننننننادر 0990 لنننننننك علنننننننى أسننننننناس توزينننننننع جغرافننننننني عنننننننادل، ووفقنننننننًا لقنننننننرار الجمعينننننننة العامنننننننة رقنننننننم 
يكون لمجموعة الدول اآلسيوية واألفريقية )خمك مقاعند(، ومجموعنة دول أمريكنا   0913/ 09/08في  

ا الشننرقية )مقعنند واحنند(، ومجموعننة غننرب أوربننا الالتينيننة )أمريكننا الجنوبية()مقعنندان(، ومجموعننة دول أوربنن
 (.0والدول األخرى )مقعدان()

ذا وال يفوتننننا أن نشنننير أن هنننذا التفننناوت أو التمييننن  فننني عضنننوية مجلنننك األمنننن بنننين عضنننوية داتمنننة هننن  
وعضوية غير داتمة، والتميي  في كيفية التصويت تبعا لذلك يتعارض كلية مع مبندأ المسناواة فني السنيادة 

ول، كما أن تحديد مثل هنذه العضنوية الداتمنة باالسنم للندول الخمنك المنذكورة بوصنفها دول كبنرى بين الد
يقوم علي أساس االعتبارات السياسية التي أفرزتها ظروف ومالبسات الحرب العالمية الثانية من دون أن 

تغييننر مكانتهننا يؤخننذ فنني االعتبننار احتمننال تغييننر ظننروف وإمكانيننات وقنندرات هننذه النندول، ومننا يتبعهننا مننن 
 (.8الدولية من حي  القوة والضعف)

ومثل هذا اآلمر نلمسب بوضوح في الوقت الحاضر بالنسبة لالتحاد السنوفيتي )السنابا(، وكينف تحنول    
من دولة كبرى مساوية فني القنوة والمكاننة إلنى دولنة مقسنمة، وأدى  لنك إلنى تغيينر اسنم الدولنة إلنى )دولنة 

 االتحاد السوفيتي.روسيا االتحادية( بدال من 
وفنني المقابننل نشنناهد تسننارع صننعود ونمننو كننل مننن اليابننان وألمانيننا بعنند توحينندها إلننى مصنناف النندول  ات 
 المكاننننننة الدولينننننة المميننننن ة والقوينننننة اقتصننننناديا وسياسنننننيا، األمنننننر النننننذي يتعنننننين إعنننننادة النظنننننر فننننني أحكنننننام

 اتميين. /أ( من الميثاق والخاصة باختيار أعضاء مجلك األمن الد83المادة ) 

                                                             

الوسنيا فني قنانون التنظنيم النندولي، الطبعنة الثانينة، دار النهضنة العربينة، القنناهرة،  ينظنر: د. اشنرف عرفنات أبنو حجننازة، 0
 .441،ص8119-8111مصر،

، 8118ينظر: د. جمال عبند الناصنر منانع، التنظنيم الندولي، الطبعنة االولنى، دار الفكنر الجنامعي، االسنكندرية، مصنر، 8
 .815-814ص
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( يعمنل نيابنة عنن أعضناء 84وفيما يتعلا بخصناتص مجلنك األمنن فاننب طبقنًا للفقنرة األولنى منن المنادة )
( من الميثاق سلطة اتخا  القرارات من اجل الحفاظ علي السلم 85األمم المتحدة، وللمجلك طبقًا للمادة )

 القرارات والعمل بها.  واألمن الدوليين ويتعهد أعضاء األمم المتحدة متضامنين بقبول تلك
وان سننلطة مجلننك األمننن فنني اتخننا  أي قننرار تخضننع يجمنناع أراء النندول داتمننة العضننوية إ ا كننان األمننر 
يتعلننا بمسنناتل وأمننور جوهريننة، أمننا إ ا كننان اآلمننر يتعلننا بمسنناتل وأمننور إجراتيننة، فيتطلننن إجمنناع تسننعة 

بالضنرورة أن يكنون منن بيننهم  أعضاء منن أصنل خمسنة عشنر عضنوًا وهنم أعضناء مجلنك األمنن، ولنيك
 (. 0أي من األعضاء الخمك الداتميين)

( مننن ميثنناق األمننم المتحنندة بوضننع التحننة أو نظننام إجراءاتننب وطريقننة 31ويقننوم المجلننك طبقننًا للمننادة )  
( من الالتحة الداخلية بالتناوب بين جميع أعضاتب 08اختيار رتيسب، وتكون رتاسة المجلك طبقًا للمادة )

ورينة ولمندة شننهر واحند حسنن ترتيننن الحنروف األبجدينة االنجلي ينة ألسننماء الندول األعضناء فنني بصنورة د
 (.8المجلك)

ويالحنننل أن لمجلنننك األمنننن العديننند منننن الفنننروع أو األجهننن ة التننني تسننناعده فننني أداء واجباتنننب، واهنننم تلنننك   
بناألمور العسننكرية  األجهن ة )لجننة أركننان الحنرب( ومهمتهنا إبننداء المشنورة إلنى المجلننك فني كنل مننا يتعلنا

واستخدام القوات المسنلحة لحفنل األمنن الندولي وهني تتكنون منن رنسناء أركنان حنرب األعضناء النداتميين 
فننني المجلنننك أو منننن يقنننوم مقنننامهم، و )لجننننة نننن ع السنننالح( ومهمتهنننا دراسنننة اآلراء واالقتراحنننات المتعلقنننة 

قابننة الدوليننة علننى اسننتخدام األسننلحة بتنظننيم وتخفننيض التسننلح وخاصننة تحننريم أسننلحة التنندمير الشننامل والر 
النوويننة ومنننع اسننتخدامها فننني غيننر األغننراض السنننلمية، و)لجنننة الخبننراء( وتتكننون منننن عنندد مننن الخبنننراء 
القانونيين، ومهمتها دراسة كل ما يحيلب عليها مجلك األمن من موضوعات، إضافًة إلى عدد من اللجان 

 (.3)بعض األمور الحاصلة بين الدول األخرى، كما للمجلك تشكيل )لجان ج اتية( بشأن
أمنا بخصننوص االختصاصننات المشننتركة منع الجمعيننة العامننة، فقنند حندد ميثنناق األمننم المتحنندة صننالحيات 
مجلك األمن في شأن حفل السلم واألمن الدوليين في الفصل السابع مننب، وهني تتضنمن سنلطات واسنعة 

قمعية في حنال تهديند السنلم أو ايخنالل بنب،  وخطيرة، حي  تخول المجلك سلطة اتخا  إجراءات وتدابير

                                                             

 .831-889، ص8101ولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،ينظر: د. محسن افكيرين، قانون المنظمات الد 0
 ( من ميثاق األمم المتحدة.31ينظر نص المادة ) 8

، 0999ينظنننر: د. ز صنننالح المسنننفر، منظمنننة األمنننم المتحننندة خلفينننات النشنننأة والمبننناد ، جامعنننة قطنننر، الدوحنننة ،  3
 .880ص
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أو وقوع العدوان بموجن قرارات مل مة للدول األعضاء، و لك من اجل حفل السلم أو إعادتب إلنى نصنابب 
 (. 0( من الميثاق)40/48)المادتان 

هذا وليك لمجلك األمن قواعد محددة بشأن تحديد ما يعرض عليب من مساتل لكنب ينظر إلى كل مسالة 
لى حدة، ليقرر صفتها أو وضعها فيما إ ا كانت تشكل تهديدًا للسلم أو إخنالاًل بنب أو عندوانًا، انم اتخنا  ع

مننا يننراه مناسننبًا ومالتمننًا منننن توصننيات أو إجننراءات قمعيننة، حيننن  يعتبننر المجلننك صنناحن االختصننناص 
 (.8)األصيل في المحافظة على السلم واألمن الدوليين

ا المجنال منن مجنرد الندعوة إلنى حنل المنازعنات الدولينة بنالطرق السنلمية وتتدرا سلطات المجلك في هنذ 
إلى إمكان األمر باتخا  تدابير جماعية قمعية )تدابير القمع( مرورًا بتمكان اتخنا  تندابير مؤقتنة أو األمنر 
بقطننع العالقنننات االقتصننادية أو المواصنننالت أو العالقننات الدبلوماسنننية )تنندابير المننننع( وهنني علننني النحنننو 

 ألتي:ا
( مننن الميثنناق علننى انننب تمنعننا لتفنناقم الموقننف فننأن لمجلننك 41حينن  تنننص المننادة ) التدددار ر المتقتددة:. -

( أن ينندعو األطنننراف 39األمننن قبننل أن يقنندم توصننياتب أو يتخننذ التننندابير المنصننوص عليهننا فنني المننادة )
تنبينب األطنراف إلنى أن عندم  المتنازعة األخذ بما يراه ضروريًا أو مالتمًا من تندابير وإجنراءات مؤقتنة، منع

 الخضوع لها سيجعل المجلك يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.
( مجلك األمن أن يتخذ منا ينراه مناسنبًا منن 40تخول المادة ) التدار ر غ ر العسكرية )تدار ر المنع(:. -

طلنن منن أعضناء األمنم التدابير التي ال تتطلن استخدام القوة المسلحة لتنفينذ قراراتنب، ولنب الحنا فني أن ي
المتحننندة تنفينننذ هنننذه التننندابير التننني يمكنننن أن يكنننون منننن بينهنننا وقنننف العالقنننات أو الصنننالت االقتصنننادية 
والمواصننننالت الحديديننننة والبحريننننة والجويننننة والبريننننة والبرقيننننة الالسننننلكية وغيرهننننا مننننن وسنننناتل االتصنننناالت 

ات الدبلوماسننية، ووفقننًا للفقننرة الرابعننة مننن والمواصننالت. سننواء كننان  لننك وقفننًا ج تيننًا أم كليننًا. وقطننع العالقنن
 ( المذكورة يشكل المجلك )لجنة عقوبات( لمتابعة تنفيذ هذه ايجراءات. 40المادة )

إ ا قننرر مجلنك األمننن أن التنندابير السنابقة ال تكفنني لننردع الدولننة  التدددار ر العسددكرية )تدددار ر ال مددع(:. -
ن الميثناق أن يتخننذ بطريننا القنوات الجويننة والبحريننة والبريننة ( منن48المعتدينة جنناز لننب وفقنًا ألحكننام المننادة )

من األعمال ما يل م لحفل السلم واألمن الدوليين أو يعادتب إلى نصابب، يستفاد من  لك أن ميثاق األمم 
المتحدة قد خول مجلنك األمنن سنلطة فنرض العقوبنات العسنكرية بحنا أينة دولنة تقنوم بتصنعيد ن اعهنا منع 

                                                             

 ( من ميثاق األمم المتحدة.40،48ينظر نصوص المواد ) 0
 .833، ص0995ينظر: د. صالح جواد كاظم، دراسة في المنظمات الدولية، مطبعة ايرشاد، بغداد،   8
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أخرى بالشكل الذي يهدد السلم واألمن الدوليين، ومن دون اخذ موافقة الدولة التي يتقرر أية دولة أو دول 
 استخدام القوة العسكرية ضدها.

 (0)كما أن هناك اختصاصات أخرى لمجلس األمن وهي:. 
 انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية. .0
كورة و لننك طبقننا للمننادة تحدينند الشننروئ التنني يمكننن بموجبهننا للنندول أن تتقاضنني أمننام المحكمننة المننذ .8

 / الفقرة الثانية( من النظام األساسي للمحكمة.85)
 ( من الميثاق.99اختيار األمين العام لألمم المتحدة وفقا للمادة ) .3
تحديد الشروئ الالزمة النضمام الندول غينر األعضناء فني النظنام األساسني لمحكمنة العندل الدولينة،  .4

 ينننننة( منننننن الميثننننناق. وممنننننا ينننننذكر فننننني هنننننذا المجنننننال أنفقنننننرة اان 93و لنننننك وفقنننننا ألحكنننننام المنننننادة )
( مننن الميثنناق قنند حننددت العالقننة بننين مجلننك األمننن والجمعيننة العامننة بننالنص 5/ فقننرة  08المننادة ) 

علنى اننب عنندما يباشنر المجلنك اختصاصنب بصنندد نن اع أو موقنف معنين، فلنيك للجمعينة العامننة أن 
الموقننف، إال إ ا طلننن منهننا مجلننك األمننن تقنندم أيننة توصننيات أو اقتراحننات فنني هننذا الخصننوص أو 

 (.8 لك)
وكذلك يخطر األمين العام الجمعية العامنة بانتهناء المجلنك منن النظنر فني تلنك األمنور والمسناتل، و لنك 

( من الميثاق قد خولت الجمعية العامة الحا في 00بمجرد انتهاتب منها، إال أن الفقرة الثانية من المادة )
لة لها صلة بحفل السلم واألمن الدوليين، شريطة أال يكون هنا  أي تعنارض بنين مجلنك مناقشة أية مسأ

األمننن والجمعيننة العامننة فنني شننأن أي اختصنناص يخنننتص بننب المجلننك، و لننك بهنندف عنندم االزدواا فننني 
 الوظاتف واالختصاصات.

ب الميثاق المسنؤولية ويعتبر مجلك األمن من أهم األجه ة وأكثرها فاعلية في األمم المتحدة حي  أسند إلي
( من الميثاق ترغبًة في أن يكون 84/8( فقد جاء في المادة )3األساسية في حفل السلم واألمن الدوليين)

العمننل الننذي تقننوم بننب األمننم المتحنندة سننريعًا وفعننااًل يعهنند أعضنناء تلننك الهي ننة إلننى مجلننك األمننن بالتبعننات 
قنون علنى أن هنذا المجلنك يعمنل ناتبنًا عننهم فني قيامنب الرتيسية في أمر حفل السلم واألمن الدوليين ويواف

 بواجباتب التي تفرضها عليب هذه التبعاتت. 

                                                             

 .844-843ينظر: د. محسن افكيرين، مصدر سابا، ص 0
 . 019، ص 0984ينظر: د. أحمد أبو الوفا، دروس في قانون المنظمات الدولية ، دار الثقافة العربية ، القاهننرة ،   8

 .310،ص0988،دار النهضة العربية، القاهرة،8سعيد الدقاق ،التنظيم الدولي، ئ انظر: د.ز 3
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( ألقنى علننى عنناتا مجلنك األمننن التبعنة الرتيسننية لحفنل األمننن والسننلم 84وطالمنا أن الميثنناق فني المننادة )
تخولب سنلطة إصندار الدوليين واعتبره ناتن عن الدول في  لك، فكان ال بد من إعطاتب الصالحيات التي 

 القرارات المل مة وشرعية التدخل في المنازعات الدولية سواء وافقت الدول المتنازعة أم ال. 
 المبحث الثاني

 التك يف ال انوني لفكرة الحكومة العالمية في إطار مجلس األمن
سنواًء  أن المجلك وهنو يطمنح إلنى أن يكنون حكومنة عالمينة قند تجناوز مجنال اختصاصنب وسنلطاتب،     

فيما يتعلا بنطاق هذه السلطات أو طبيعتها، فجعل نفسب المس ول األول واألوحد عن حفل السلم واألمن 
الدولي ممنا ادخلنب فني داتنرة )اختصاصنات المحكمنة( بوصنفها الجهناز القضناتي الرتيسني، وصنار يفصنل 

لننذي تتمتننع فيننب النندول الداتمننة فنني المسنناتل القانونيننة نيابننًة عنهننا خالفننًا ألحكننام الميثنناق، بننل أن المجلننك ا
العضننوية بحننا الفيتننو كامتينناز تنناريخي قنند عجنن  عننن العمننل، ألن الفيتننو أصننبح يسننتخدم صننراحًة لخدمننة 
السياسنننات الوطنينننة لهنننذه الننندول ولنننيك لمنننا هنننو مقنننرر لنننب فننني خدمنننة المصنننلحة العلينننا للمجتمنننع الننندولي، 

ة الحكومة العالمينة فني إطنار مجلنك األمنن الندولي وانطالقًا مما تقدم فتننا سنتناول التكييف القانوني لفكر 
على وفا االذ مطالن نبح  في األول منها نيابة مجلك األمن عنن المجتمنع الندولي، فيمنا نتطنرق فني 
المطلن الثاني إلى فكرة حفل السلم واألمنن الندولي بوصنفهما المرتكن ات األساسنية لترسنيخ فكنرة الحكومنة 

نبح  فيب أبعاد فكرة الحكومة العالمية في إطار التنظيمات ايقليمية وكما العالمية، أما المطلن الثل  فس
 يأتي:. 

 مجلس األمن نائب عن المجتمع الدولي/  المطلب األول
كننان يننراد لمجلننك األمننن أن يكننون حكومننة فنني منظمننة عالميننة تحتكننر اسننتخدام القننوة للصننالح العننام     

امب وان يكون السلطة المرك ية في  لك، ولذلك تعكنك وتجرد أعضاء المنظمة من السالح وسلطة استخد
سلطات المجلك وإصرار واضعي الميثاق على عدم تقليص هذه السلطات أو فرض رقابة محكمنة العندل 
الدولية عليب، وهكذا لم يعد مجلك األمن يمثل الجهاز األسمى لحفل السلم واألمن الدولي فقا بل أصبح 

 لعام للمجتمع الدولي الممثل لطموحاتب، والمترجم التجاهاتب وأفكاره.يتصرف بوصفب الجهاز التنفيذي ا
فنننت ا اعتبرننننا المجلنننك هنننو الحكومنننة العالمينننة والجمعينننة العامنننة هننني البرلمنننان النننذي يمنننارس الديمقراطينننة 
المباشرة بحسبان أن أعضاء المنظمة الدولية يمثلون األفراد فيها، فتننا يجن أن نؤكد الصيغة الديمقراطية 

تخا  القرار في نطاق المنظمة العالمية في طريا تأكيد رقابة الجمعينة علنى المجلنك بعندد منن أسنالين ال
الرقابة السياسية الشبيب بتلك التي تأخنذ بهنا الننظم البرلمانينة، بحين  يكنون للجمعينة الحنا فني أن تسنحن 
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ب النننننظم البرلمانيننننة النيابنننة التنننني يتمتننننع بهنننا المجلننننك عننننن أعضننناتها بمننننا يشننننبب سنننحن الثقننننة الننننذي تعرفننن
 (.0الوطنية)

لقنند أنابننت منظمننة األمننم المتحنندة باسننم أعضنناتها، الموافقننون علننى  لننك ، إلننى مجلننك األمننن فنني القيننام   
بالواجبنات التنني تفرضننها عليهننا التبعننات الرتيسنة فنني أمننر حفننل السننلم واألمنن النندولي، وعهنندت إليننب بننأداء 

جموعة من السلطات التي تم تبيانهنا حصنرًا فني الفصنول هذه الواجبات وفا مقاصد ومباد  المنظمة وبم
 . (8)( من الميثاق08 - 8 – 9 – 1) 

( منننن الميثننناق يبننندو معيبنننًا،  لنننك ألننننب جعنننل النيابنننة عنننن الننندول 84وينننرى النننبعض أن ننننص المنننادة )    
ينًا، وإن األعضاء في حين كنان يجنن أن تكنون النيابنة عنن المنظمنة الدولينة باعتبارهنا شخصنًا قانونينًا دول

الغاية من وجنود هنذا الشنخص هني حماينة األمنن والسنلم الندولي، وإن هنذا المجلنك هنو عبنارة عنن جهناز 
 ( .3من أجه ة هذه المنظمة ، وإن نيابتب عن المنظمة هي نيابة الج ء عن الكل)

لك (، لنذا84إن مجلك األمن يتصرف نيابة عن الندول األعضناء فني األمنم المتحندة تطبيقنًا لننص المنادة)
فننان قننرار تطبيننا التنندابير الننواردة فنني الميثنناق هننو قننرار تشننار  فيننب كننل النندول األعضنناء، بايضننافة إلننى 

( حي  تنص علنى: ) األعمنال الالزمنة لتنفينذ قنرارات مجلنك األمنن يقنوم 48( والمادة )85أحكام المادة )
 (. 4بها جميع أعضاء األمم المتحدة أو بعض هؤالء األعضاء()

( من الميثاق يمكن االستناد إليها في تكييف األساس القانوني 84بة التي جاءت بها المادة )إن فكرة اينا
الذي يستند إليب مجلك األمن في التعبير عن فكرة الحكومة العالمية، فمنظمة األمم المتحدة وانطالقًا من 

دارة الموضننوعات عالميتهننا، أوكننل ميثاقهننا لمجلننك األمننن أن يتصننرف باسننم أعضنناتها ونيابننة عنننهم فنني إ
المتعلقة بحفل األمن والسلم الدوليين، والقيام باألعباء المترتبة علنى  لنك، والسنؤال هننا ألنيك  لنك بمثابنة 
تجسننيد لفكننرة الحكومننة العالميننة، فالحكومننة التنني تقننوم بأعبنناء السننلطة التنفيذيننة فنني الدولننة نراهننا واضننحة 

الجهنناز التنفينذي داخنل المنظمننة الدولينة واننب يقننوم المالمنح فني وظاتفهننا داخنل مجلنك األمننن، ألننب يمثنل 
بكل األعباء التي تتعلا بالتعبير عن إرادة المنظمة ونقلها إلى ميدان الواقع العملي وانب يملك من تندابير 

                                                             

 .845، ص8111، القاهرة، 3ينظر: د.عبد ي االشعل، مقدمة في القانون الدولي المعاصر، ئ 0
 ( من الميثاق. 84ينظر: نص المادة ) 8
فني تطبينا إجنراءات الفصنل السنابع ، مجلنة العلنوم  ( نظر: د. فخري رشيد المهنا ، مدى سنلطة مجلنك األمنن التقديرينة3)

 ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، بغداد ،  0994( ، لسنة 8القانونية ، المجلد العاشر ، العدد )
(:انظننر: د. عننامر عبنند الفتنناح الجننومرد، المعاهنندات فنني ظننل الفصننل السننابع مننن ميثنناق األمننم المتحنندة، مجلننة الرافنندين 4)

 .039، ص8113(، كلية القانون، جامعة الموصل، 09ألول، السنة الثامنة، العدد)للحقوق، المجلد ا
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القمننع منننا يكفنني لضنننمان قيامنننب بننأداء واجباتنننب المحننددة لنننب بموجنننن الميثنناق، فمنننع وجننود الننننص الواضنننح 
كرة النيابة فكرة أساسية في تكييف العالقة بين المجلك وبين الندول األعضناء والصريح الذي يجعل من ف

في مجلك األمن فان هذه النيابة تصلح الن تكون منطلقًا لتبرير وصف مجلك األمن الدولي بأنب يشنكل 
 تجسيدًا لفكرة الحكومة العالمية.

منن أشنخاص القنانون الندولي قند  ومما سبا يتضح لنا، أن منظمنة األمنم المتحندة بصنفتها شخصنًا قانونيناً 
أنابت مجلك األمن في القيام بمهامها المنوطة بها في حفل السلم واألمن الدوليين رغبنة منهنا فني سنرعة 

 (:.0وفعالية األداء في هذا الشأن ، األمر الذي يترتن عليب ما يأتي)
سميتب باألهلينة الوظيفينة إن أهلية مجلك األمن في أداء المهام الموكولة إليب قاصرة على ما يمكن ت -0

 وفي حدود عالقة النيابة فيها بينب وبين منظمة األمم المتحدة. 
مشنروعية  عدم مشروعية خروا مجلك األمن عنن إطنار المهنام المعهنود بهنا إلينب، إضنافة إلنى عندم -8

قنب تجاوزه صالحيات وسلطات منظمة األمم المتحدة  اتها تطبيقًا لنظرينة النيابنة التني اسنتقر عليهنا ف
 القانون في عموم الدول المتمدنة. 

 الحكومة العالمية تترسخ في مهام حفظ السلم واألمن الدول  ن/  المطلب الثاني
تترسننخ فكننرة الحكومننة العالميننة بشننكل وايننا مننع مهمننة المنظمننة وسنناتر أجه تهننا الرتيسننة وخاصننة منهننا    

 حفل السلم واألمن الدوليين.مجلك األمن في العمل ضمن إطار سياسة األمن الجماعي وضرورات 
وقد كان السلم واألمن الندوليين همنا جمناع أهنداف األمنم المتحندة بحين  تندور أهندافها األخنرى ووسناتلها  

في إطار هذا الهدف العام، وتصور الميثاق مناهج متعددة لتحقيا هذا الهدف منها المنهج غير المباشر 
ت وإحننالل الطننرق السننلمية محننل الحننرب واحتننرام سننيادة ويعنننى بحضننر اسننتخدام القننوة فنني تسننوية المنازعننا

الدول والمساواة فيما بينها ومنع التندخل فني الشنؤون الداخلينة وتنفينذ االلت امنات الدولينة بحسنن نينة وترقينة 
 (.8الظروف االقتصادية واالجتماعية والتعاون في العالقات الدولية )

لمجلنك لمعالجنة المنازعنات والمواقنف التني منن إن المنهج المباشنر لعمنل مجلنك األمنن تضنمن تصندي ا
( ولغاينة 39شأن استمرارها تهديد السلم واألمن الدوليين، ام تصدي المجلك للمعتدي وفا أحكام المادة )

                                                             

( ينظننر:. د. رقينننن ز جاسنننم الحمننناوي، تطنننور وظننناتف األمنننم المتحننندة وأارهنننا فننني سنننيادة الننندول، الطبعنننة االولنننى، دار 0)
 .40، ص8100الجامعة الجديدة، ايسكندرية، مصر، 

منظمنة األمنم المتحندة، الطبعنة االولنى، مؤسسنة المجند الجامعينة للدراسنات والنشنر ( ينظر:. د. عميمر نعيمة، دمقرطة 8)
 .808، ص 8119والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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( حا الدفاع الشرعي إ ا وقع العدوان فجأة والنى أن ينتم تطبينا نظنام 50(، ونظم في المادة )51المادة )
مرتبطًا بحالة الضرورة ومحدود للفترة السابقة على تدخل مجلك األمنن، فنال األمن الجماعي، وجعلب حقًا 

يجننوز أن يسننتمر هننذا الحننا مننع تنندخل المجلننك. وكننان يننراد لمجلننك األمننن أن يكننون حكومننة فنني إطننار 
منظمنة عالميننة تحتكنر اسننتخدام القنوة للصننالح العنام وتجننرد أعضناءها مننن السنالح وسننلطة اسننتخدامب وان 

رك يننة فننني  لننك. ولنننذلك تعكنننك سننلطات المجلنننك إصننرار واضنننعي الميثنناق علنننى عننندم يكننون السنننلطة الم
 (0تقليص هذه السلطات أو فرض رقابة المحكمة القضاتية عليها.)

إن البح  في طبيعة النشاطات التي يقوم بها مجلك األمن تبين لنا بوضوح أن المجلك ين اول نشناطات 
( منن الميثناق 0/4و غير مل م بتحقيا ما جناء فني المنادة )مستقلة عن بقية األجه ة الرتيسية األخرى، فه

ألنننب ال يعطنني أي اعتبننار للمسنناواة فنني السننيادة بننين النندول، فاألسننك التنني تقننوم عليهننا نشنناطات مجلننك 
األمن غير مرتبطة بهذه النصوص بل لها عالقة مباشرة بالقواعد الخاصة بب، وهي القواعد التي يتصرف 

مسنننتقل سنننواء فيمنننا يتعلنننا باآللينننات الوقاتينننة المنصنننوص عليهنننا فننني الفصنننل بهنننا المجلنننك بشنننكل تقنننديري 
 السادس من الميثاق أو فيما يتعلا باآلليات الردعية المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق.

إن هذه االستقاللية تعطني لمجلنك أحقينة تحقينا السنلم لكنهنا ال تفنرض علينب ضنرورة احتنرام القنانون ألن 
ي قبنل كننل شنن ، وإ ا كاننت هننذه الوضنعية تمننك بشننكل واضنح بفكننرة الشنرعية الدوليننة ألنهننا نشناطب سياسنن

تخضننع العتبننارات خاصننة بننالمجلك وتننرتبا بكننل حالننة علننى حنندة دون أن تكننون لهننذه الوضننعية عالقننة 
بمادة أو نص في الميثاق وبالنتيجة فتن المجلك يترجم بشكل واضح فكرة الحكومة العالمية التي يباشرها 

 (.8عضانه الداتمون على باقي الدول األخرى في المنظمة)أ 
 مجلس األمن والتنظيم اإلقليمي وفكرة الحكومة العالمية/  المطلب الثالث

إن مجلك األمن عندما يمارس اختصاصاتب باعتبناره الحكومنة العالمينة لمجتمنع األمنم المتحندة يملنك     
ل حفل األمن والسلم الدوليين إلى بعض الوكاالت أن يخول جانن من اختصاصاتب الممنوحة لب في مجا

والمنظمات ايقليمية والتي تعمل باعتبارها ممثلة عن مجلنك األمنن إ ا تنم  لنك وفقنًا لاجنراءات القانونينة 
المنصننوص عليهننا فنني ميثنناق األمننم المتحنندة، األمننر الننذي يصننح معننب وصننف هننذه الوكنناالت والمنظمننات 

عن الحكومة العالمية ألداء مهامها في تنظيم مجاالت التعاون السنلمي بنين بأنها بمثابة الهي ات المخولة 
الدول وتحديد الجوانن التي يجن االهتمام بها وتسهيل المهام على المنظمة الدولية ومساعدتها في القيام 

                                                             

 .845( ينظر: د.عبد ي االشعل، مصدر سابا، ص0)
 .45( ينظر:. د. عميمر نعيمة، مصدر سابا، ص8)
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مرك ية بمهامها، تمامًا كما باألسلوب الذي تعتمده بعض الحكومات في ايدارة أن تأخذ بنظام ايدارة الال
وان تعطي لألقاليم قدر كبير من الحرية في إدارة شؤونها على أنها تحتفل لنفسها بحا المراقبة والمتابعنة 
وايشراف، فاعتماد مجلك األمن على أسلوب مرك ي مباشر في الحكم قند يتعنارض منع طبيعنة المجتمنع 

 الدولي ويحول دون الوصول إلى نتاتج حقيقية بهذا الصدد.
عديننند منننن التكنننتالت العسنننكرية التننني يمكنننن لهنننا إن تلعنننن دورًا هامنننًا ومنننؤارًا فننني إطنننار األمنننم هننننا  ال    

المتحدة، أن التكتالت العسكرية عبارة عن منظمات إقليمية لألمن، لذلك فتن لمجلك األمن طبًقا للفصنل 
( 50أة طبًقا للمادة )الثامن سلطة األشراف والمراقبة على التنظيمات ايقليمية، فالتكتنالت العسكرية المنش

مقيدة باسنتل ام إبنالم مجلنك األمنن فني الحنال بايجننراءات التني تتخنذها تلنك التكنتالت العسنكرية حتنى ال 
( مننن 50تتننأار مسنن ولية مجلننك األمننن بشننأن الحفنناظ علننى السننلم واألمننن النندوليين، وكننذلك تقننرر المننادة )

ى أن يتخنذ مجلننك األمنن ايجنراءات الالزمننة الميثناق أن إجنراءات الندفاع عننن الننفك يمكنن أن تسننتمر إلن
 لصيانة وحفل السالم واألمن الدوليين.

وبعيدًا عن كل ما تقندم يبقنى لننا إن نشنير هننا إلنى أن هننا  تسنانالت حنول السنبل األفضنل للوصنول     
إلى عنالم أفضنل تنشنده البشنرية جمعناء يمكنننا طرحهنا وكمنا ينأتي: فهنل هني عبنر تطبينا اقتصناد السنوق 

مفتنننوح أم االقتصننناد الموجنننب  وهنننل يمكنننن تحقيقهنننا منننن خنننالل اعتمننناد أسنننلوب العمنننل الجمننناعي الننندولي ال
لترسيخ دعاتم السالم العالمي ومواجهة التحديات المختلفنة التني يواجههنا عنالم الينوم أم منن خنالل انتهناا 

عامة لألمم المتحدة في أسلوب العمل األحادي الذي اتبعتب الواليات المتحدة   وتدور مناقشات الجمعية ال
دوراتها المختلفة حول كيفية إصالح مجلك األمن، ومن البديهي أن يسنبا العمنل علنى إصنالح المجلنك 
تحديننند أوجنننب القصنننور التننني يجنننن أن يتجنننب إليهنننا ايصنننالح ومنننن أهنننم أوجنننب القصنننور أن بعنننض قنننرارات 

ظننام ازدواا المعننايير، بايضننافة إلننى المجلننك ال تتمتننع بالفعاليننة الالزمننة وان المجلننك يتجننب أحيانننًا إلننى ن
تجنناوز المجلننك لصننالحيتب وسننلطاتب وفقننًا للميثنناق وكننذلك تحدينند طبيعننة العالقننة بننين المجلننك وكننل مننن 

 الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية.
ومن الواضح انب إ ا كان إصالح مجلك األمن ينصنرف إلنى البحن  فني تمثينل أكثنر عدالنة لمنناطا     

ختلفة وغيره من المقترحات التي تتطلن تعدياًل في الميثاق فان أوجب القصنور التني نعالجهنا فني العالم الم
والحنل ينتلخص  هنذا المقنام تتعلنا بسنلو  المجلنك وعالقتنب بسناتر األجهن ة األخنرى فني المنظمنة الدولينة.

كالت فنني إصنننالح منظمننة األمنننم المتحنندة وإعطاتهنننا صننالحيات أوسنننع فنني حنننل الن اعننات ومواجهنننة المشننن
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الرتيسية التي تنؤرق شنعوب العنالم كنالفقر وانتشنار أسنلحة الندمار الشنامل والتسنلح الننووي وايرهناب وننذر 
 صراع الحضارات.

إن النهج متعدد األطراف هو النهج األمثل لن ع فتيل الصراعات الم منة في العالم، وان الكشف عنن     
يمكنن الوصنول إلنى العنالم األفضنل المنشنود . و  أوهام خادعة ال يعني التخلري عن األهداف. لكنن كينف

هل هنا  من ال ينضوي تحت راية البح  عن سبيل من اجل تحقيا هذه األهداف باستثناء أول ك النذين 
يرينندون تثبيننت سننيطرة مجموعننة خاصننة علننى أخننرى، لقنند اعتقنند الكثيننرون فنني القننرن التاسننع عشننر والقننرن 

يننا أيننديولوجيات شننمولية توتاليتاريننة: وقنند فعلننوا كننل مننا فنني العشننرين أن مسننتقبل البشننرية يمننر عبننر تطب
 (.0استطاعتهم من اجل  لك)

 : الخاتمة
بعنند أن انتهينننا مننن بيننان جوانننن مننن فكننرة الحكومننة العالميننة ومنندى تحققهننا فنني إطننار مجلننك األمننن    

 -الدولي يمكننا أن نخلص إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات وكما يأتي:
 ات:.االستنتاج

إن مجلك األمن الدولي باعتباره الجهناز التنفينذي فني المنظمنة العالمينة يمنارس دوره باعتبناره ممنثاًل  .0
عننن تلنننك المنظمنننة، تمامننًا كمنننا تفعنننل الحكومنننة عننندما تتنننولى مهنننام السننلطة التنفيذينننة داخنننل الدولنننة، 

ن نصننيبًا فنني وبالتننالي فننان طبيعننة الوظنناتف التنني يضننطلع بهننا هننذا المجلننك تجعلننب أكثننر المرشننحي
 الحصول على صفة الممثل للحكومة العالمية.

إن فكننرة الحكومننة العالميننة وبعنند أن كانننت مجننرد مجنناز وافتننراض قننانوني طرحننب الكتنناب والمفكننرين،  .8
وجننندت هنننذه الفكنننرة ضنننالتها فننني مجلنننك األمنننن فتكويننننب ومهامنننب وت ايننند وتعننناظم دور منظمنننة األمنننم 

 مارسة هذا األمر.المتحدة جعلب أكثر المرشحين قبواًل لم
إن فكرة الحكومة العالمينة ال تن ال لنم تسنتقر فني الفكنر الندولي المعاصنر الن معالمهنا لنم تكتمنل فنال  .3

تن ال هنذه الفكنرة تنمننوا وتتطنور وتحناول أن تحصنل علننى الم يند منن الندعم والتأيينند منن جاننن النندول 
 ابا تنسجم مع تلك الفكرة.للوصول إلى نظام اتحادي عالمي تمثل فيب دول العالم وفا شروئ وضو 

إن التطنننورات التننني شنننهدها المجتمنننع الننندولي وبنننروز فكنننرة النظنننام الننندولي الجديننند واحنننتالل المنظمنننة  .4
الدوليننة دورًا مرك يننًا فنني حينناة النندول وقبولهننا بمرجعيننة تلننك المنظمننة فنني تسننوية المنازعننات وتنظننيم 

                                                             

، 0صننالح بعنند نصننف قننرن ، وجهننة نظننر عربيننة، ئ( ينظننر: د. حسننن نافعننة  وةخننرون ، األمننم المتحنندة وضننرورات اي0)
 .019، ص 0991دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان ،  مرك 
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لننة فنني مجلننك األمننن رغننم بعننض العالقننات، كننل  لننك شننجع علننى قبننول فكننرة الحكومننة العالميننة ممث
 المأخذ واالنتقادات التي ال ت ال توجب إلى األمم المتحدة بسبن هيمنة القوى العظمى على عملها.

إن األمننم المتحنندة وعبننر مسننيرة تطورهننا أابتننت بجنندارة قنندرتها علننى أن تمننارس دور الالعننن العننالمي  .5
 لحكومة العالمية.األبرز في المحيا الدولي القادر على أن يتعامل بمنهجية ا

 التوصيات:
يجنن علننى المجتمننع النندولي أن يلجنأ إلننى إصننالحات جذريننة فنني إطنار النظننام القننانوني النندولي مننن   .0

اجل ترشيد فكرة العالمية وإعطاتها إطنار يتناسنن منع معالمهنا الحقيقينة وجعلهنا أداة تصنن فني خينر 
 المجتمعات اينسانية وتسهم في ازدهارها وتقدمها.

مجلنننك األمنننن الننندولي أن يلتننن م بنننتجراء تغيينننرات هيكلينننة حقيقينننة تجعلنننب ينننؤدي أدواره يتعنننين علنننى  .8
المرك ية في العالم كمحر  لنشائ الدول باتجاه إقامة مجتمع موحد تحكمب قيم التعاون بنين أعضناتب 

 ومباد  أساسية جاء ميثاق األمم المتحدة للتصدي لها.
يننة لننن توجننب ضنند احنندها، وإنهننا سننتحقا الم ينند مننن يجننن أن تننتفهم النندول بننان فكننرة الحكومننة العالم .3

المنافع في ظل ازدهار هنذه الفكنرة متنى منا حكمنت تلنك الفكنرة بقواعند ضنابطة تجعنل منهنا أفكنار ال 
 تمك بالحقوق الجوهرية للدول.

 : ثبت المصادر
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 .0998لكتاب،ل
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