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تقدمي

التدخل  يفاقُمها  ا�ستثنائية،  ظروف  يف  اليوم  ومنطقتنا  بالدنا  متّر 

الأجنبي، الذي ما فتىء يتالعب مب�سرينا، كما مب�سري معظم البلدان، 

لالأ�سواق وحتكٌم  وفتٌح  الرثوات  وا�ستيالء على  ا�ستعماٌر  اأن كان  منذ 

بطرق املوا�سالت واملواقع الإ�سرتاتيجية.

القهر  نري  من  التحّرر  بعد  �سكله  وكان  التدخل،  من  عانينا  لقد 

فّتتا  اللذين  بلفور  ووعد  بيكو  �سايك�س  معاهدة  العثماين  وال�ستبداد 

املنطقة واأطاحا بفل�سطني و�سّهال اغت�ساَبها، حتت مظلٍة من القرارات 

قوى  عليها  تهيمُن  كانت  التي  الأمم«  »ع�سبة  مع  بداأت  الدولية، 

الذي  اأمِنها  مبجل�س  خا�سة  املتحدة  الأمم  مع  وا�ستمرت  ال�ستعمار 

على  اإياه  م�ستخدمًة  ال�ستكبارية  الإمربيالية  العظمى  القوى  ا�ستتبعته 

وجهني:

الوجِه االأول: وهو الوجٌه االإيجابي، يتمثُل باتخاذ املواقِف اجلائرِة 

التي كانت اإىل جانب العدوان والغت�ساب، ما مل يتعار�سا مع م�سالح 

القوى العظمى، فقد اتخذ املجل�ُس ب�ساأن منطقتنا مئاٍت من القرارات، 

قّدم للمحا�رضة مدير الدرا�سات القانونية يف املركز ال�ست�ساري للدرا�سات والتوثيق. د. حمّمد طي
 *
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�سدَّ  ال�ساحقة  غالبّيِتها  يف  كانت  الإجرائية،  القرارات  وبا�ستثناء 

حقوقنا وم�ساحلنا، كما كانت �سامنًة حقوَق القوى املهيمنة والعدوِّ 

ال�سهيوين والُقوى الرجعيِة والظالمية من م�سايِخ القبائل البدّوية، اأو 

من الإقطاعّيني اأو من الو�سطاء وال�سما�رضة.

يخد�س  ما  كل  برف�س  يتمثُل  ال�سلبّي،  الوجه  وهو  الثاين:  الوجِه 

ا�ستخدمت  فقد  ال�سهيوين،  العدوُّ  مقدمهم  ويف  اأعدائنا،  م�ساعَر 

»اإ�رضائيل«  ل�سالح  )الفيتو(  النق�س  حق  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

 2011 فرباير  �سباط/   18 حتى   1972 �سبتمرب  اأيلول/   10 منذ 

اأربعني مرًة ملنع اإدانة العدو ال�سهيوين.

ل�ساحلهما   1956 �سنة  مرتني  معًا  وفرن�سا  بريطانيا  وا�ستخدمته 

ول�سالح »اإ�رضائيل« اإّبان العدوان الثالثي على م�رض.

تعّلق  ما  الأخرية هو  الآونة  اأمريكا يف  ما عار�سته  اأهّم  وكان من 

مبجزرتي قانا الأوىل والثانية وجمازر خميم جنني وغريها من املجازر.

وما يزال جمل�ُس الأمِن حتى هذه اللحظة، اإن مل يكن قادراً دومًا 

على اتخاذ القرارات �سدَّ ال�سعوب ال�سعيفة، فكلٌّ من الدول اخلم�س 

ة الدوُل الغربية قادرٌة على منِعنا من احل�سول  دائمِة الع�سوية، وخا�سّ

على حقوقنا و�سيانِة م�ساحلنا.

فهل اأن�سىء جمل�س الأمن لأجل هدِر حقوق ال�سعوب امل�ست�سعفة، 

ومنِعها من التمتع بحق تقرير امل�سري؟

من  ال�سعوب  اإن�ساف  ملنع  )الفيتو(  النق�س  حق  اعتمد  وهل 

مغت�سبي حقوقها؟
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الدوليني  والأمن  ال�سلم  اأجل حفظ  من  الأمن  اإن�ساء جمل�ِس  اأن  اأم 

واإعادِتهما اإذا اأ�سيبا بخلل، واأن حقَّ النق�س اإمنا ُكّر�س ملنع ديكتاتورية 

الأكرثية املتحالفة على ال�رضِّ والعدوان؟

ُلها على النحو   اأ�سئلة اأطرحها على الدكتور رولن وايل. و�ساأف�سّ

الآتي:

هل اأُن�سئت املنظماُت الدولية الأ�سا�سية: ع�سبُة الأمم، والأمُم املتحدة 

اأمنها فعاًل ل�سماِن ال�سلِم والأمن الدوليني، ولإر�ساِء التاآخي  وجمل�ُس 

وحفِز  وكبريتها،  �سغريِتها  الأمم  بني  امل�ساواة  واإقراِر  ال�سعوب،  بني 

لأغرا�ٍس  �ستاراً  ال�سعاراُت  هذه  كانت  اأم  الإن�سانية،  ل�سالِح  التنمية 

�رضعيٍة  لتحقيِقها حتت غطاء  البدِء  منذ  ت�سعى  العظمى  القوى  كانت 

تف�رّضُها على هواها وتدفُع اإىل تطبيِقها كما ت�ساء؟

يف  وخا�سًة  الدويل  القانوِن  يف  وامل�رضوعية  ال�رضعيُة  تتطابُق  هل 

ميثاِق الأمم املتحدة يف الن�سِّ ويف املمار�سة؟

هل اأُن�سىء جمل�ُس الأمن ل�سماِن م�سالِح القوى العظمى، وخا�سًة 

الأقوى من بيِنها، الوليات املتحدة الأمريكية؟

هل �رُضّع حقُّ النق�ِس للدفاِع عن م�سالِح كلٍّ من القوى العظمى 

على ح�ساِب الأمم الأخرى؟

هل من املعقوِل اأن ت�سارَك كٌل من الدول اخلم�س دائمِة الع�سوية 

ها اأماَم جمل�ِس الأمن، مب�ساركِتها وبتمتِعها بحق النق�س  يف حماكمِة نف�سِ

عندما تتعر�ُس للم�ساءلة؟

نرجو من الدكتور رولن وايل اأن يديَل لنا بوجهة نظره حول هذه 

الأمور، اأو ما ي�ساُء من بينها، ثم نف�سح املجال لنقا�س اأو�سع.
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اأوّد اأن اأبداأ بطرح نقطة ا�ستفزازية متعلقة مبو�سوعنا وهي اأن األّد 

الق�ساة  هم  اإمنا  تعرت�سه  التي  العقبات  اأهّم  اأو  الدويل  القانون  اأعداء 

اأنف�سهم الذين ميار�سون القانون الدويل!

وذلك لأ�سباب ثالثة:

ال�سبب االأول هو ما ن�سمعه غالبًا، األ وهو اأن القانون الدويل لي�س 

بالقانون، لأنه يفتقر اإىل اجلزاء. هذا الكالم حماقة كربى، لأن ال�رضطة 

يف القانون الدويل اإمنا هي احلرب. وامل�سكلة الأ�سا�سية هي اأن القانون 

اأ�سحى �سعيفًا  واإل  القوة  اأو من  ال�رضطة  قوته من  ي�ستمّد م�سدر  ل 

وا�سطر اإىل التنازل ل�سالح »الع�سا«. اإن م�سدر القوة الأول للقانون 

�سلوكيًا.  مرجعًا  وجعله  وتطبيقه  به  الأخذ  تتيح  التي  م�رضوعيته  هو 

وبالتايل اإن القول باأن القانون الدويل لي�س قانونًا لأنه يفتقر اإىل ال�رضطة 

اإمنا هو اأمر يتعار�س والقيمة اجلوهرية للقانون.

ما  غالبًا  باتوا  الدويل  القانون  يف  الق�ساة  اأن  هو  الثاين  ال�سبب 

منهم  عنده،  يتوقف  �س  تخ�سّ منهم  لّكٍل  �ساتهم،  تخ�سّ ينغلقون يف 

�س باأفريقيا اجلنوبية وما اإىل  اأو من يتخ�سّ �س بالبيئة مثاًل،  من يتخ�سّ

ذلك، علمًا باأن امليثاق هو قاعدة القانون الدويل كّله.

الدويل، وهو  القانون  تقدميًا بلجيكيًا ممّيزاً يف  اأ�ستاذاً  لقد �سمعنا 

ينتمي اأي�سًا اإىل جمعيتنا، يقول: اإن امليثاق لي�س اخت�سا�سي. 
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لدينا هنا م�سكلة عميقة.

اأما ال�سبب الثالث فهو اأننا نرى كل �سيء عرب املنظمات واملوؤ�س�سات 

بينما  القانون  عرب  البّتة  نراها  ل  اأننا  حني  يف  ال�سلطة،  اأدوات  وهي 

يجب على ال�سلطات اأن حترتم القانون واأن تكون خا�سعة له، علمًا 

اأن اإقامة موؤ�س�سات حترتم القانون هي من �سالحيات املواطنة.

امل�شكلة مع القانون الدويل

ميكانيكيني  جمّرد  نحن  هل  تقنية؟  اأدوات  جمّرد  هو  القانون  هل 

نقوم بالتالعب بالقواعد؟ 

اأم اأننا فال�سفة القانون نت�رّضف با�سم مفهومية ما هو �رضعي وما هو 

بو�سلة. هل نعمل على الرادار اأم على البو�سلة؟

تكمن امل�سكلة مع القانون الدويل باأن هذه هي معركتنا. وعندما 

اأرى الأ�سئلة التي طرحتموها حول جمل�س الأمن و املنظمات الدولية 

وما اإىل ذلك، اأرى اأنها قد طرحت ب�سيء من املانوية ) وكاأّن كل �سيء 

اأبي�س اأو اأ�سود فقط( ال�سبيهة بالروايات البولي�سية حول ما قامت به 

الدول العظمى وما مل تقم به. فلنكن اأكرث مت�سكًا بالتاريخ، فلنكن اأكرث 

مادية. التاريخ لي�س على هذا املنوال.

وذلك  دائمًا  معها  خالف  على  كنا  لأ�ستاذة  �سفراً  منحت  لقد 

لأنها كتبت ذات مّرة عن املبادئ التي تن�س عليها الأمم املتحدة. وقد 

التي ت�سع  املتحدة هي  باأن الأمم  القول  منحتها �سفراً لأن من اخلطاأ 

ع ن�س املبادئ يف العام 1945، مبا فيها ف�سل خا�س  املبادئ. لقد ُو�سِ

لإن�ساء الأمم املتحدة يف العام 1945 بغية تطبيق القوانني. 
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يجب عدم قلب الأمور. يجب عدم احلديث عن مبادئ ميثاق الأمم 

املتحدة، بل عن الأمم املتحدة املنبثقة من امليثاق. والأمران خمتلفان.

علينا اأن ل نن�سى اأنه يف البدء كان الحتاد ال�سوفياتي قائمًا، وقبل 

اأن ينتقل اإىل منطق الدولتني العظميني الذي اأّدى يف نهاية املطاف اإىل 

خ�سارته، كان قد بنى نظريته حول حقوق ال�سعوب. وعلينا اأي�سًا اأن 

ل نن�سى احللفاء من ورائه الذين كانوا يدعمون معركة �ستالينغراد.

الـ)نيو ديل( وما  وكان هناك روزفلت وهو دميقراطي و�ساحب 

اإىل ذلك. 

وكانت هناك احلرب اأي�سًا.

مبثابة  كان  دخولها  اإن  قال  فرن�سا  اإىل  اأيزنهاور  دخل  عندما 

اأن معظم  نزهة، لأن املقاومني كانوا قد قاموا بالعمل الأهّم. واحلق 

الدول  يف  ال�سعوب  ن�سال  بف�سل  ح�سلت  احلرب  يف  النت�سارات 

املحتلة يف اأوروبا واآ�سيا. 

يف ما يتعّلق بامليثاق يجب البدء بالديباجة. ولكن قبل ذلك ل بد اأن 

اأفتح القو�سني: اأنا ل اأوافق على الكالم الذي قيل باأن الثورة الفرن�سية 

هي انتفا�سة البورجوازية املطالبة بحق التمّلك. �سحيح اأن هناك حق 

التملك يف اإعالن 1879، لكن هناك قبل كل �سيء املقولة التي تن�س 

على اأن كل النا�س يولدون مت�ساوين يف احلقوق ويبقون مت�ساوين يف 

احلقوق. ومن �سمن احلقوق يتّم التطّرق اإىل حق التمّلك. اإنَّ �سمان 

احلقوق عامة ي�ستمل على حق التمّلك.
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مل نفكر قط يف هذه امل�ساألة. ولكن على  اجلانب الآخر، وبالأخ�س 

بهدف  البورجوازية  بها  قامت  التي  الفرن�سية  بالثورة  يتعلق  ما  يف 

لقد  نعم  الإقطاعي، كانت هناك عبارات احلرية.  النظام  التحرر من 

الدعم  اإىل  البورجوازية هذه »الهفوة« لأنها كانت بحاجة  ارتكبت 

ال�سعبي.

الإقطاعية  �سد  احلرية  اإىل  حاجتها  عن  التعبري  هفوة  ارتكبت   

�سد  العبارات  تلك  اعتماد  ميكن  اأنه  واحلال  عاملية،  بعبارات 

البورجوازية اأي�سًا.

ما الذي ح�سل يف العام 1946؟

 كانت ل تزال هناك بع�س جيوب الفا�سية التي ل بد من تدمريها.

ويف الوقت نف�سه كان هناك التحالف بني »الدميقراطيني« الغربيني 

فيما  تتفقان  متقابلتني،  كتلتني  بني  اأي  ال�سوفيات  و«الدميقراطيني« 

بينهما على ِقَيم م�سرتكة تقوم على نبذ احلرب والفا�سية.

دعم  اإىل  العودة  من  اأي�سًا  بد  ل  كان  الأمرين  هذين  موازاة  يف 

ال�سعوب.

يف  ولكنهم  ال�سعوب.  تدعمنا  حتى  ذلك  �سنفعل  اإننا  قالوا  رمبا 

نهاية املطاف اأقدموا على ذلك.

وبالتايل مل تعد الأمور تعتمد عليهم.

للمرة الأوىل منذ بدء الإن�سانية لدينا ميثاق هو مبثابة قانون دويل 
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حقيقي، وهو يوؤ�س�س ملفهوم امل�ساواة الدولية. وللميثاق قيمة تاريخية 

يف تاريخ الإن�سانية وقيمة ح�سارية كبرية، ملاذا؟.

ثرواته  تتقا�سم  قوى  بني  موزعًا  العامل  كان  امليثاق،  تاريخ  حتى 

واأرا�سيه و�سعوبه اأي�سًا، على غرار القطيع، اأي القطيع الإن�ساين، عرب 

ا�سمه   ال�سالم واحلروب. مل يكن هناك �سيء  التحالفات ومعاهدات 

القانون الدويل.

كانت البدايات الأوىل قد ت�سكلت مع قوانني اأن�سنة احلروب يف 

مطلع القرن الع�رضين، مع احلرب العاملية الأوىل، يف جنيف، ولهاي، 

البتة  و�سان بطر�سبورغ لكنها كانت جمّرد مقدّمات. ومل يكن هناك 

بني  �سلوك  ح�سن  واتفاقات  متبادلة  معاهدات  جمّرد  بل  دويل  قانون 

الدول العظمى.

ميثاق الأمم

عندما يقولون اإن الأمم املتحدة هي ا�ستمرار لع�سبة الأمم، كما جند 

يف بع�س الكتب، فهذا اأي�سًا خطاأ فادح.

اأنا�س  قبل  الأوىل من  العاملية  احلرب  بعد  الأمم  انبثقت ع�سبة  لقد 

لديهم نّيات ح�سنة اأرادوا اأن يقوموا ب�سيء جديد. ولكنها، بح�سب 

منطق هذا الزمن، من دون ميثاق ول قانون. ذلك اأن الع�سبة لي�ست 

كلها  دول  بني  اتفاق  اأي�سًا  وهي  امل�ساواة.  على  قائمة  ول  عاملية 

اإمربيالية بنحو اأو باآخر، مبا فيها الإحتاد ال�سوفياتي. ل �سك اأنها خمتلفة 

نوعًا ما عن اتفاقية برلني التي ق�ّسمت ا�ستعمار العامل، ولكنها اتفاق 

بني قوى، ولي�ست قانونًا دوليًا. 
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اإنَّ اأول قانون دويل، ذا قيمة عاملية، مع بو�سلة وفل�سفة واأخالقية 

واللتزامات  الواجبات  بعبارات  �سياغتها  متت  ومعايري  واأهداف 

واملحظورات، هو امليثاق. 

امليثاق هو الذي يوؤ�ّس�س للقانون الدويل وهو اأي�سًا قادر على تثويره 

طبقًا للظروف. 

الأمم  عن  اإل  احلديث  يتم  ول  امليثاق  عن  اأحد  يتحدث  ل  ملاذا   

حولنا  من  التقدميون  والنا�س  الإعالم،  و�سائل  يف  خا�سة  املتحدة، 

يطالبون دومًا بدمقرطة الأمم املتحدة ولي�س امليثاق. 

عقب.  على  راأ�سًا  العامل  منطق  يقلب  الذي  امليثاق  هو  الأ�سا�س 

كان احلديث عن منطق عمودي لل�سلطة بالن�سبة اإىل ال�سعوب، وهو 

لديها  التي  ال�سعوب  بني  للت�ساور  اأفقي  منطق  نحو  الأمور  يقلب 

ال�سلطة، ولي�س فقط لأ�سباب تكتيكية ومن باب جماملة ال�سعوب بل 

اهتمامًا  الأكرث  يعاين من احلروب، وهي  اأكرث من  ال�سعوب هي  لأن 

�سلطاتها،  م�سدر  هي  احلكومات  اإىل  بالن�سبة  وال�سعوب  بال�سالم. 

وهذه  لحقًا.  ذلك  من  ل  التن�سّ ال�سلطات  هذه  حاولت  ولو  حتى 

م�ساألة اأخرى تقع يف �سياق املعركة من اأجل تطبيق القانون. 

يف  تعليمها  يجب  التي  والديباجة  القانون،  هذا  م�سمون  ولكن 

كافة مدار�س الأطفال يف العامل، والتي لن اأقراأها بحذافريها، تقول: 

»نحن �سعوب الأمم املتحدة«، ونحن �سمري اجلمع للمتكّلم، نحن َمن 

يجب اأن يقول كيف يكون ميثاق الأمم. نحن ال�سعوب، نحن �سمري 

خمتلفة،  �سعوب  هناك  بل  العامل،  يف  واحد  �سعب  يوجد  ل  اجلمع، 
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بحاجات وثقافات وتواريخ واإمكانيات واأرا�س خمتلفة، نحن �سعوب 

الأمم، ولكل �سعب هّويته. ولكننا اأي�سًا اأمم متحدة، ولأننا خمتلفون ل 

اأن  م�سلحتنا  من  نف�سه  الوقت  اختالفاتنا. ويف  نحرتم  اأن  من  لنا  بد 

نكون موّحدين من اأجل تطّورنا. نحن �سعوب الأمم املتحدة مبدوؤنا 

الأ�سا�س يجب اأن يكون ال�سالم، ولكنه ال�سالم القائم على ال�سعوب. 

نحن �سعوب الأمم املتحدة نريد ال�سالم. »نحن �سعوب الأمم املتحدة، 

وقد اآلينا على اأنف�سنا اأن ننقذ الأجيال املقبلة من ويالت احلرب التي 

يف خالل جيل واحد جلبت على الإن�سانية مرتني اأحزانًا يعجز عنها 

الو�سف«.

هناك اأي�سًا حقوق الإن�سان والتحرير الب�رضي والتطور الجتماعي 

على  وبناء  الديباجة.  هذا موجود يف  الإن�سانية، كل  م�سلحة  فيه  ملا 

هذا قررنا توحيد جهودنا كافة، ولهذا قررت حكوماتنا التوقيع على 

يف  تاريخية  ثورة  هذه  للكلمة.  احلقيقي  باملعنى  ثورة  اإنها  امليثاق. 

اأفقيًا. وهو الأمر الذي  تاريخ الإن�سانية. كان العامل عموديًا واأ�سبح 

يغرّي كل �سيء.

ولكننا نن�سى هذه امل�ساألة و ل نتحدث اإل عن الأمم املتحدة!

اإن جمّرد قولنا اإننا �سّممنا على  توحيد جهودنا اإمنا يعني اأوًل اأننا 

اأحرار، وثانيًا اأننا ل نفر�س �سيئًا بع�سنا على بع�س، بل جنل�س حول 

طاولة واحدة وننظم اأنف�سنا بع�سنا مع بع�س، وثالثًا اأن حكوماتنا هي 

بخدمتنا.
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التف�شري احلقيقي للدولة

يف ما يتعلق بالتف�سري احلقيقي للدولة، نقول اإن الدولة هي جهاز 

لالإدارة الذاتية لل�سعوب وللعالقات فيما بينها، واإن كل �سيء يتوقف 

اإدارة  �سالحياتها  ومن  �سعب،  كل  قبل  من  املواطنة  ممار�سة  على 

العالقات الدولية.

طيلة القرن التا�سع ع�رض نا�سلنا يف فرن�سا من اأجل دميقراطية على 

ذلك  ال�سعبوية.  عن  يختلف  الذي  الأمر  ال�سعبية،  ال�سيادة  اأ�سا�س 

حني  يف  ال�سلطة،  ممار�سة  بغية  ما  �سعب  جماملة  تعني  ال�سعبوية  اأن 

�سلطة  دميقراطية  وهي  احلاكمة،  املواطنة  تعني  ال�سعبية  ال�سيادة  اأن 

ال�سعوب باملعنى احلقيقي للكلمة. اأّما اأن تكون ال�سلطة جيدة اأو �سيئة 

فهذه م�ساألة اأخرى، تتوقف على الإعالم وعلى الرتبية. ويجب عدم 

التعميم.  

كذلك من اخلطاأ اأن يقول اأ�ساتذة القانون والتقدميون يف املنتديات 

اإن ال�سعوب موجودة يف بورتو الليغري، يف حني اأن الدول موجودة 

يف نيويورك، وهي لالأ�سف �ساحبة ال�سيادة. هذا خطاأ كبري، ملاذا؟  ل 

ميكن للدول اأن تكون �سيادية، هي جمّرد اأجهزة، كما ل ميكنني القول 

يف حادث �سيارة اإنها هي التي ارتطمت. الدولة هي جمرد �سيء، هي 

اأداة، وبح�سب امليثاق يجب اأن تكون اأداة �سيادة ال�سعوب، اأما الذي 

ح�سل فهو اأنها �رُضقت من ال�سعوب وا�سُتعملت من قبل القوى املالية 

يف العامل.

حمتلة،  ال�سعوب  وكل  التق�سف،  يف  تعي�س  ال�سعوب  كل  اليوم 
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ل�سالح الأ�سواق العاملية. وبدل اأن تكون الدول اأداة خلدمة ال�سعوب 

وتوّحد ثرواتها لتلبية حاجاتها ت�سبح اأدوات تعمل ل�سالح الأ�سواق 

ميار�سون  من  ديون  لدفع  ال�سعوب  على  القيود  فر�س  بغية  العاملية، 

امل�ساربات يف الأ�سواق. وما حّل بالأمم املتحدة هو كذلك.

 الأمم املتحدة هي اأداة تنفيذية على غرار احلكومات، ويجب اأن 

الأمن  جمل�س  عن  لحقًا  اأحتدث  �سوف  ال�سعوب.  خدمة  يف  تكون 

اأجل  من  به  نقوم  اأن  ميكننا  ما  وملعرفة  بامليثاق،  التزامه  مدى  لتقدير 

الأمن  تفر�س على جمل�س  اأن  لل�سعوب  بتطبيقه، وكيف ميكن  اإلزامه 

احرتام امليثاق. هنا يكمن ُلبُّ امل�سكلة.

وال�سيطرة  ال�سالم  هما  متكامالن  اأ�سا�سيان  حموران  للميثاق 

احل�رضية لكل �سعب على �سوؤونه من دون تدّخل اأجنبي،  مع الأخذ 

بعني العتبار مبداأ امل�ساواة بني ال�سعوب مهما كربت اأو �سغرت.  

ما يعني اأن املادة 4/2 هي املادة الأ�سا�سية التي متنع اللجوء اإىل القوة 

اأو اإىل التهديد بالقوة يف العالقات الدولية، ونرى حاليًا ما يح�سل يف 

املنطقة هنا وما تقوم به الوليات املتحدة عرب ن�رض قوتها البحرية يف 

البحار املحيطة بكوريا وال�سني. 

من ناحية اأخرى، ولأن الدول هي اإرادة ال�سعوب، مُينع التعّر�س 

ل�ستقاللية اأي دولة، لأنه تعّر�س حلقوق �سعب و�سيادته.

املادة  اأن  امل�ساألة من الأهمية مبكان، ذلك  اأبعد من ذلك.  امل�ساألة 

7/2 متنع حتى الأمم املتحدة من التدّخل يف �سوؤون هي من �سالحيات 
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ِقبل  من  للميثاق  وقحًا  انتهاكًا  ليبيا  يف  التدّخل  كان  لذلك  الدول. 

جمل�س الأمن.

كذلك ما ح�سل يف �ساحل العاج من اإعالن نتائج النتخابات يف 

مقابل النتائج املعلنة من قبل احلكومة. ملاذا؟ لأن غبانغو كان يقرتح 

اأمريكا  يف  »األبا«  ملنظمة  التابع  جنوب  جنوب-  مب�رضف  اللتحاق 

هو  وتارا  ح�سن  اأن  حني  يف  الدويل،  البنك  عن  وامل�ستقل  الالتينية 

موظف لدى �سندوق النقد الدويل. و�سوف اأعود اإىل هذه امل�ساألة.

الوحيدون،  ال�سادة  وهم  ال�سعوب،  حقوق  البو�سلة:  هي  هذه 

ووجوب الحرتام املتبادل فيما بينها، و�رضورة معاجلة  كافة اخلالفات 

الدولية عرب املفاو�سات.

دور جمل�س الأمن

وهنا ياأتي دور جمل�س الأمن.

مبدئيًا يجب اأن يكون جمل�س الأمن مكتبًا للجمعية العمومية ولديه 

على  احلفاظ  وهي   األ   7/2 املادة  على  بناء  فقط  واحدة  �سالحية 

الداخلية  ال�سوؤون  يف  ولي�س  الدولية  العالقات  يف  اإعادته  اأو  ال�سالم 

للدول. بح�سب هذا املعنى فاإن القوى الأممية العاملة يف جنوب لبنان 

اللبنانية مع »اإ�رضائيل« )فل�سطني  امليثاق ومهمتها على احلدود  حترتم 

دون  من  وذلك  احلدود،  طريف  على  املتقاتلني  ف�سل  هي  املحتلة( 

تدّخل يف ال�سوؤون الداخلية. 

�سدام  دام  ما  �رضعية،  الأوىل  اخلليج  حرب  كانت  الكويت  يف 
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ظّلت  وقد  الكويت.  وهاجم  الأمريكية  امل�سيدة  يف  وقع  قد  ح�سني 

اأ�سحت  بعد  وفيما  الكويت  حترير  تاريخ  حتى  �رضعية  احلرب  هذه 

موا�سلة احلرب يف العراق غري �رضعية. 

اإن احلفاظ على ال�سالم اأو اإعادته مفهومان اأ�سا�سيان. اإن املادة 51 

من امليثاق تقبل الدفاع عن النف�س ولكنها ل تقبل اأبداً الدفاع ب�سكل 

وقائي. نذكر على �سبيل املثال احلروب التي �ُسّنت حتت ذرائع اإمكانية 

التعّر�س لهجوم ما من ِقبل دول اأخرى. ل �رضعية للحروب الوقائية. 

والدفاع عن النف�س ل يكون مقبوًل اإل عند التعّر�س لهجوم، و�رضط 

اإعالم جمل�س الأمن حتى يتدّخل. هذا هو جوهر امليثاق.

ومل  يعرفها  اأحد  ل  والتي  الرائعة   26 املادة  ذلك  اإىل  ي�ساف 

ُتطّبق قط، بغية تاأمني ال�سالم العاملي والأمن الدويل وتقلي�س املوارد 

اأن  الأمن  جمل�س  على  ويجب  الأدنى.  حدها  اإىل  للت�سّلح  �سة  املخ�سّ

ي�سع برناجمًا حِلظر الت�سلح. 

م�شاألة حق النق�س 

قبل كل �سيء ل بد من القول اإن مبداأ الأع�ساء الدائمني يتعار�س 

يف  عليه  املن�سو�س  وال�سغرية  الكبرية  ال�سعوب  بني  امل�ساواة  ومبداأ 

و109،   108 املادتني  على  بناًء  يجب،  تعديله  بغية  ولكن  امليثاق. 

الدائمني.  اخلم�سة  الأع�ساء  ِقبل  من  اإيجابي  ت�سويت  على  احل�سول 

اأي ل ميكن اإلغاء واقع الأع�ساء الدائمني اخلم�سة يف جمل�س الأمن، اإل 

الباب  ويفتح  املنال  الإجراء �سعب  هذا  اخلم�سة.  موافقتهم هم  عرب 
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تعديل  بغية  منه  ال�ستفادة  ميكن  اأنه  وهو  خطورة،  اأكرث  هو  ما  على 

اأن نفتح  امليثاق ونزع اجلوانب الإيجابية وا�ستبدالها بال�سلبية. وقبل 

وما  يزعج  ما  معرفة  يجب  امليثاق  لتعديل  واملنازعات  اجلدال  باب 

اأي  الربيك�س،  اإ�سافة دول منظمة  اإنه يجب  يقال  ل يزعج. وعندما 

الدول ال�ساعدة، فهذه لي�ست اإجابة �سافية لأن امل�ساألة من �ساأنها اإثقال 

الفاتورة وو�سعها على عاتق اجلنوب.

اإدارة  هناك  اإن  يقولون  التقدميون  الأ�ساتذة  اأن  اأي�سًا  امل�سكلة 

ي�ستمل  امليثاق ل  اأن  اإل   .Directoire des cinq اخلم�سة  الأع�ساء 

الأمن  الدول اخلم�س يف جمل�س  وامتيازات  للخم�سة.  اإدارة  اأية  على 

للدول  مميزة  �سلطات  بالأ�سا�س  يوجد  ل  �سلطة.  امتيازات  لي�ست 

اخلم�س واحلق الوحيد الذي تتمتع به هو حق النق�س )الفيتو( ولي�س 

وكاأنه  املو�سوع  اإىل  ننظر  هل  هو:  وال�سوؤال  اآخر.  حق  اأي  لديها 

اأح�سّنا  فاإذا  املو�سوع  اإدارة  نحاول  اأم  ال�سيطان(  عمل  )من  رج�س 

امليثاق  النق�س يف  البحث عن حق  اأردمت  اإْن  امل�سكلة؟  انتفت  اإدارته 

فهو غري موجود. ل وجود لكلمة “فيتو” يف امليثاق. 

العام 1945 مع �سياغة  بداأت يف  النق�س،  اأو حق  الفيتو،  ق�سة 

جتمع  اأن  تخ�سى  العظميني  الدولتني  من  كل  كانت  حينما  امليثاق، 

�سّن حرب �سّدها. حينئذ مت  بغية  العامة  اأغلبية يف اجلمعية  الأخرى 

بناء على  اإل  القوة  اإىل  اللجوء  اأن جمل�س الأمن ل ميكنه  القرار  اتخاذ 

ما  هذا  اخلم�سة.  لالأع�ساء  الإيجابي  الت�سويت  على  ت�ستمل  اأغلبية 

كان ُي�سّمى بـ”مبداأ الإجماع”. وعندما وقعت حرب كوريا يف العام 
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ل�سالح  ول  الغربيني  ل�سالح  الت�سويت  ال�سوفيات  يرد  مل   ،1950

نقوم بذلك، وبناء على مبداأ  اأن ل  الأف�سل  اإنه من  فقالوا  ال�سينيني، 

الإجماع لن يتمكنوا من اتخاذ قرار. 

وعرب القرار ال�سهري حول الحتاد من اأجل ال�سالم، والذي ي�ستعمله 

اإىل املحكمة  النا�س من دون معرفة معناه، قام الغربيون برفع امل�ساألة 

جمل�س  يف  الت�سويت  حتّدد  التي   3/27 املادة  تف�سري  لطلب  الدولية 

الأمن. 

كما  الدويل  بالق�ساء  اأثق  ل  اإنني  دائمًا  اأقول  حماميًا  ب�سفتي  واأنا 

اأنهم خمّولون متثيل  الذين يح�سبون  الق�ساة  اأنني دومًا على حذر من 

النا�س يف امل�سائل القانونية. لقد قامت حمكمة لهاي بتف�سري بهلواين 

مفاده اأنه اإذا امتنع البع�س عن الت�سويت فهذا يعني اأنه ل مانع لديهم 

بهذه  اإيجابي.  الت�سويت  اأن  اأي  الآخرين،  قبل  القرار من  اتخاذ  من 

الطريقة قلبوا الغاية من المتناع عن الت�سويت راأ�سًا على عقب. ومن 

هنا ن�ساأ »الفيتو«.

هل يجب اإلغاء حق النق�س؟ اأنتم تعرفون اأنه خالل احلرب العراقية 

الثانية كان الرئي�س الفرن�سي جاك �سرياك يت�ساءل عّما �ستقوم به الأمم 

املتحدة، فقيل له لدينا حق النق�س، وقلنا له اإنه اإذا مل ي�ستعمله ووقعت 

احلرب ف�سوف يكون امل�سوؤول الأول عنها. ومت اإقناع احلركات من 

اأجل ال�سالم باأن تقوم مبظاهرات تنادي با�ستعمال حق النق�س. هذه 

�ست�ستعمل  فرن�سا  اإن  �سرياك  قال  �سهرين  ال�سعبية. وبعد  ال�سيادة  هي 

حق النق�س. 
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بالن�سبة اإىل ليبيا، تكمن م�سكلة رو�سيا وال�سني يف عدم ا�ستعمالهما 

حق النق�س. ولأنهما اأدركا هذه امل�ساألة نراهما تتخذان الآن موقفهما 

احلايل بالن�سبة اإىل �سوريا. يجب اأن ل نلغي حق النق�س. ولكن حق 

و�سل  اإ�رضائيل  حماية  بغية  الأمريكيني  قبل  من  اأي�سًا  ُي�ستعمل  النق�س 

اإرغامه  جمل�س الأمن، ومن قبل الفرن�سيني بغية حماية املغرب وعدم 

على التخلي عن ال�سحراء الغربية، اإلخ...

متى يكون حق النق�س �شرعيًا

على  بها وعملنا  ننفرد  الراحلة، عقيدة  اأنا وزوجتي  نحن،  لدينا 

مت  وقد  لها،  التاأ�سي�س  الأقل  على  اأو  تطويرها  من  بد  ول  �سياغتها 

اأ�سهر يف مو�سوع العرتاف بقيام  ا�ستعمالها للمرة الأوىل منذ عدة 

الدولة الفل�سطينية.

تقول املادة 2/24 اإن من مهام جمل�س الأمن اأن يفر�س احرتام مبداأ 

بالقيام  الأمن  ملجل�س  ي�سمح  الذي  النق�س  حق  اإن  وبالتايل  امليثاق، 

مبهامه للحفاظ على ال�سالم ومينع جمل�س الأمن من انتهاك املادة 7/2 

اأما حق  اإلغائه.  به و�رضعي ويجب عدم  امليثاق هو حقُّ مرّحب  من 

اأو  الأمن  جمل�س  يف  الدائمني  الأع�ساء  لأحد  ي�سمح  الذي  النق�س 

ملحمياته بانتهاك امليثاق اأو اإعاقة تطبيقه فهو غري �رضعي ويتناق�س مع 

املادة 2/24. والأمر يكون يف ما عدا ذلك مبثابة معركة تف�سري. ل 

ما  تف�سري  ثمرة  هو  اإمنا  النق�س  حق  لأن  امليثاق.  لتعديل  اإذن  حاجة 

للميثاق يحتاج اإىل ا�ستكمال ملعرفة متى يكون �رضعيًا ومتى ل يكون 
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املادة  يف  تعريفه  مت  ما  بح�سب  الأمن  جمل�س  دور  على  بناء  كذلك، 

.2/24

اأعتقد  التحكيم.  �سيتّوىل  الذي  َمن  ق�سائية:  م�سكلة  ثمة  ولكن 

اأن اجلمعية العامة، ما دامت ل ت�ستطيع اأن حتّل مكان جمل�س الأمن، 

ولديها �سلطة التوّجه اإليه بتو�سياتها، فعليها اإذن هي اأن حتكم.

الأمن  جمل�س  من  فل�سطني  طلبت  حال  يف  واقعيًا.  مثاًل  اأعطي 

حتديد حدود الـ 1967 مع »اإ�رضائيل«، ومت التفاق على اإر�سال قوة 

النق�س،  حق  با�ستعمالها  املتحدة  الوليات  عليها  فاعرت�ست  ف�سل، 

ف�سيكون ذلك غري �رضعي، وميكن اإر�سال القوة لأنها يف جمال مهمة 

احلفاظ على ال�سالم.

اإنه  قيل  الفل�سطينية  الدولة  قبول  املداولت حول  وعندما جرت 

اإذا وافقت اأغلبية الدول على الدولة الفل�سطينية فاإن الوليات املتحدة 

لأنه  �رضعي  غري  �سيكون  الأمر  هذا  النق�س.  حق  ت�ستعمل  �سوف 

يتناق�س وامليثاق، و�سيكون من واجب اجلمعية العامة اأن تقبل الدولة 

الفل�سطينية. 

هذه معركة القانونيني. وهي معركة اأ�سا�سية. لأن م�ساألة الأع�ساء 

الدائمني انبثقت اأ�ساًل من اتفاق م�سرتك بني الكتلتني. والذي ح�سل 

اأنه خالل خم�سني عامًا مت اإخفاء لعبة امليثاق وراء ال�رضاع بني ال�رضق 

مع  ولكن  الأمن،  جمل�س  ويف  بل  املتحدة،  الأمم  قلب  يف  والغرب 

ا�ستعمال ما للميثاق. وغالبًا ما ا�ستعمل ال�سوفيات امليثاق وبالأخ�س 

مبداأ حق تقرير ال�سعوب مل�سريها، وقيل حينئذ اإنه من اأجل اإ�سعاف 
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اإنهاء  يف  �ساهم  اأنه  وراأينا  مفيداً  الأمر  هذا  كان  مو�سوعيًا  الغرب. 

ال�ستعمار بحيث جاءت جمموعة دول عدم النحياز، وح�سلت مع 

امليثاق. هذه  تطبيق  بغية  معًا  الأغلبية وعملتا  الإ�سرتاكية على  الكتلة 

املرحلة اأ�سا�سية لدى الأمم املتحدة، اُتِخذ خاللها القرار 1971 حول 

الطبيعية، والقرار 1981 حول  ثرواتها  ا�ستخدام  ال�سعوب يف  حق 

عدم �رضعية اللجوء اإىل ال�سالح النووي، والقرار 1986 حول حق 

التقدم وما اإىل ذلك.

اأ�سفر عنه لدى  الذي  والياأ�س  الإ�سرتاكية  الدول  انهيار  ثم ح�سل 

الق�ساة  كبري  اأتذكر جمال �سوراين،  زلت  وما  النحياز.  دول عدم 

بو�س  اإعالن  ثم كان  يقول »فقدنا درعنا«. و من  الفل�سطينيني وهو 

الأب »نحن الآن يف زمن الزعامة الأمريكية«.

اأنه يف هذا الوقت بالتحديد اكت�سب امليثاق كل قيمته. فبدل  اإل 

القطبية الثنائية �رضق- غرب حّلت قطبية القوى الدولية- ال�سعوب. 

واأية  موؤ�س�ساتية،  لعبة  يوجد  ل  اليوم.  احلقيقية  امل�سكلة  تكمن  وهنا 

موؤ�س�سة نن�سئها اإمنا حتتاج اإىل حراك ال�سعوب لكي تعمل كما يجب. 

واأن  واأدواته  القانون  على  ت�ستويل  اأن  ال�سعوب  على  يجب  وبالتايل 

تنا�سل من اأجل اأن يكون حمرتمًا. وهذه لي�ست م�ساألة ِمثالية ل ميكن 

حتقيقها.

الأمن،  جمل�س  يف  اأغلبية  هناك  تكن  مل  الثانية  اخلليج  حرب  يف 

وبالتايل ميكن يف اأي وقت مالحقة بو�س وبلري بجرائم حرب وجرائم 

�سد الإن�سانية. كان هناك ع�رضة ماليني متظاهر يف العامل مل يكتفوا 
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بال�رضاخ، وكان لهم تاأثري على حكوماتهم، بخالف ما ح�سل خالل 

حرب اخلليج الأوىل، عندما وافقت م�رض مقابل اإلغاء ديونها، ورف�س 

اليمن فاألغي قر�س كان مقرراً له. لكن يف احلرب الثانية مل ينفع ف�ساد 

ال�سعوب.  ل�سالح  القوى  توازن  وكان  املالية  املوؤ�س�سات  عرب  الدول 

وبالتايل يكون هذا ممكنًا.

ونرى اليوم و�سعًا م�سابهًا مع �سوريا قد ل يكون مرتجمًا بنف�س 

امل�سهدية. 

اللعب بالنار

قائاًل  يتجراأ  هولند  الفرن�سي(  الـ)الرئي�س  هذا  نرى  عندما  لكن 

اإن الأمم املتحدة تزعجنا وبغية جتّنب الرو�س �سوف نت�رّضف من دون 

العودة اإىل الأمم املتحدة، جند اأنه يلعب بالنار هذا ال�ساحر. يقول اإنه 

اإىل  اللجوء  عرب  النق�س  حق  با�ستعمالهم  الرو�س   قرار  على  �سيلّتف 

القوة، وحينئذ  اإىل  الرو�س  يلجاأ  اأن  اأي�سًا  املمكن  القوة، وبالتايل من 

القانون  اإلغاء  اأن  يعني  ما  عاملية.  حرب  اندلع  اإىل  الأمر  يوؤدي  قد 

الدويل حول اللجوء اإىل القوة ُيدخلنا يف اأتون احلرب العاملية. هوؤلء 

هم �سحرة خميفون.

حل�سن احلظ اأن الرو�س كانوا اأكرث عقالنية وم�سوؤولية. 

ولكن عندما يقول الغربيون اإن الأمم املتحدة تزعجهم لأنها متنعهم 

اأعطاهم حق املعاقبة؟ هذا قانون الغاب.  من حق املعاقبة، من الذي 

نحن هنا يف خ�سّم اأزمة يف القانون الدويل. وهنا ل بد من العودة اإىل 

امليثاق.
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لقد �سقط كامريون اأمام الربملان الربيطاين. وا�سطّر اأوباما اإىل الرتّدد 

واإىل ا�ست�سارة الكونغر�س. ويف فرن�سا هناك ما ل يقل عن 68٪ من 

�سورته  وفقد  ظهره  على  انقلب  الذي  هولند  يعار�سون  ال�سعب 

اأردوغان  حتى  احلرب.  قرار  على  الت�سويت  رف�سه  عرب  الدميقراطية 

يعاين من امل�ساكل لأن الأتراك لي�سوا موافقني على �سيا�سته.  

لدى  احلرب  اإرادة  ال�سعوب  فيها  حُتبط  مرحلة  يف  اأننا  يعني  ما 

حكوماتها. 

دور احلقوقيني واحلراك ال�شعبي

نحن احلقوقيني، ما هو دورنا؟

ل�سنا نحن من يحّل امل�ساكل!

املقلوب لأنهم  الق�ساة يرون كل �سيء على  كان مارك�س يقول: 

يرون كل �سيء عرب اأنف�سهم.

لقد  ال�سعوب.  دون  من  امل�ساكل  حل  ي�ستطيع  من  نحن  ل�سنا   

اإنه  فيه  قلت  الن�سال«،  اأجل  من  »اأوروبا:  عنوان  حتت  كتابًا  اأّلفت 

يف املحاكمات ال�سيا�سية �سد القمع اإذا ما ح�سل حراك �سعبي ُيغفل 

عرب  الأمور  اإدارة  متّت  اإذا  اأما  اأحيانًا،  يربح  فقد  الق�سائي  اجلانب 

بل  الطرفني، الق�سائي وال�سعوب، فنادراً ما نخ�رض. اأما اإذا اعتمدنا ال�سُ

الق�سائية من دون احلراك ال�سعبي فاإننا نخ�رض دائمًا.

لي�س من دورنا اأن نقول للنا�س: »ل ت�سغلوا بالكم، نحن �سنواجه 

ن�سال  هو  القانون  للغاية.  معّقد  القانون  اإن  نقول  اأن  اأو  عنكم«، 
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يخ�سع اأي�سًا ملوازين القوى و يعتمد على ال�سيا�سة، ول بد من معارك 

القانون  ويف  العمل،  قانون  يف  ال�سليم:  القانون  فر�س  بغية  �سيا�سية 

الجتماعي، ويف القانون الدويل اأي�سًا.

من حيث املبداأ يكّر�س القانون الدويل هذه امل�ساألة ويقول: »اأنتم 

على  دورنا  يقوم  وبالتايل  الدويل«.  القانون  حماية  واجب  لديكم 

م�ساعدة ال�سعوب يف اإدارة ن�سالها عرب ا�ستعمال قانونها الدويل. 

�سحيح اأنه من الأ�سهل علينا اأن ن�ساعد حراكًا �سعبيًا عندما يكون 

القانون ل�ساحله. ولي�س عندما ل يكون هناك مثل هذا القانون. غري 

اأن هذا القانون يجب على احلكومات اأن حترتمه، الأمر الذي ياأخذنا 

بعيداً. 

بالوزارات  امل�سماة  تلك  الأ�سا�سية  الوزارات  عن  يتحدثون 

ال�سيادية، اأي العدل والدفاع واخلارجية وما اإىل ذلك، اأي وزارات 

ولأن  الدولة«،  »اأنا  يقول  ع�رض  الرابع  لوي�س  امللك  كان  امللك. 

مل  اليوم  وال�سكن.  لل�سحة  القرو�س  ببع�س  يترّبع  كان  »قلبه طّيب« 

ال�سحة  بل  وغريهما  والدفاع  العدل  هي  الأ�سا�سية  الوزارات  تعد 

وامل�سكن.

اإعالم القوى املالية

تكمن �سعوبتنا احلقيقية يف اأن الإعالم اأو و�سائل الإعالم الكربى 

�سبيل  يتم احلديث على  العظمى. عندما  املالية  القوى  اأيدي  هي بني 

املثال عن بان كي مون ب�سفته رئي�سًا لالأمم املتحدة، فهذا خطاأ. لي�س من 
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رئي�س لالأمم املتحدة. اإنه جمّرد اأمني عام، اأي اأنه بح�سب امليثاق املدير 

العام خلدمة وظيفية. عندما قالوا لنا اإن الأمم املتحدة اأ�سفت ال�رضعية 

اأربعة م�ست�سارين  لي�س �سحيحًا. هناك  الأمر  فهذا  على ح�سار غزة 

بينهم ممثل احلكومة »الإ�رضائيلية«،  لبان كي مون، من  راأيهم  اأعطوا 

اثنان قال اإن احل�سار غري �رضعي، والآخران قال: مبدئيًا احل�سار غري 

�رضعي وميكنه اأن يكون �رضعيًا يف حالت الدفاع عن النف�س. فرّوج 

الإعالم ذلك، زاعمًا اأنه يف حالت الدفاع عن النف�س ي�سبح احل�سار 

املطلوب  العمل  فاإن  وبالتايل  الإعالم.  ُي�سنع  الطريقة  بهذه  �رضعيًا. 

هائل، خ�سو�سًا اأن بع�سنا يقع �سحية الإعالم.

من اأجل �شلطة اقت�شادية لل�شعوب

فاأكرث  اأكرث  وت�سبح  امليثاق  املتحدة  الأمم  اليوم  تنتهك  ملاذا  اأخرياً، 

و�سيلة لل�سلطات �سد ال�سعوب و�سد ال�سالم. ملاذا؟ 

لالأ�سباب القت�سادية التي حتدثت عنها منذ قليل. 

ال�سلطة  ولي�س  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ال�سعوب  متنح  املتحدة  الأمم 

القت�سادية. 

يف الوقت الذي كان  فيه امليثاق مينح ال�سعوب ال�سلطة ال�سيا�سية 

كان يتم التوقيع خارج اإطاره على قرارات ت�سع ثروات العامل حتت 

رحمة �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية، 

وما اإىل ذلك من موؤ�س�سات غري دولية، وغري قائمة على امل�ساواة ول 

على اإرادة ال�سعوب. لقد نظمنا موؤخراً موؤمتراً دوليًا حول هذه امل�ساألة 
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يف باري�س دعونا فيه اإىل العتماد على ال�سلطة ال�سيا�سية لل�سعوب بغية 

الفوز بال�سلطة القت�سادية، كما ح�سل مع حقوق الإن�سان يف اجليلني 

الأول و الثاين.) جيل اإعالن حقوق الإن�سان واملواطن وجيل احلقوق 

القت�سادية والجتماعية(

القت�سادية  املنظمات  ا�ستبدال  يتم  لكي  ننا�سل  اأن  اليوم  يجب 

العامة لالإن�سانية. هذه  الكربى بتعاونيات لل�سعوب تدير املمتلكات 

اأكرث  وقتًا  تاأخذ  لن  ولكنها  الوقت،  بع�س  تتطلب  قد  كبرية  معركة 

اإلغاء العبودية واإلغاء املتاجرة بالب�رض. وعلينا اأن ننتهي من  من معركة 

املتاجرة بالو�سائل الب�رضية.

بال�سلطة  تفوز  اأن  من  ال�سعوب  ميّكن  الدويل  القانون  اأن  يفرت�س 

القت�سادية.  

هذا هو ال�رضط الأ�سا�س، وهو �رضط يطال الإعالم اأي�سًا، اأي اأن يتّم 

حترير الإعالم من القوى القت�سادية.

معركتنا نحن احلقوقيني يجب اأن تكون هذه املعركة.

لقد فزنا بامليثاق، فعلينا اأن ن�ستعمله.
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مداخالت
وردود
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مداخالت

ِقبل  من  مداخالت  ح�سلت  كلمته  اإلقاء  من  املحا�رض  انتهاء  بعد 

احل�سور تركز معظمها على الآتي:

يبدو كالم املحا�رض ِمثاليًا واإن كان ُيريح املواطن اللبناين الذي يرى 

تدافع عن  التي  القانون هي  ولي�س  القوة وحدها  اأن  املقاومة  بف�سل 

الأوطان وت�سون امل�سالح الوطنية.

وال�سوؤال هو: هل من و�سيلٍة عملية ملواجهة القرارات التي تتخذها 

الأمم املتحدة اأو جمل�س الأمن والتي تتعار�س مع م�ساحلنا الوطنية؟

يبدو اأن املحا�رض يدافع عن ق�سية خا�رضة لأن العالقات الدولية منذ 

اأن عرفتها الإن�سانية تقوم على اأ�سا�س موازين القوى، لأن القوة هي 

التي تتحكم بجميع الإمكانيات ال�سيا�سية واملالية والع�سكرية!

جواب املحا�شر

وقد اأجاب الدكتور رولن وايل على مداخالت احل�سور قائاًل:

يجب اأن ي�سبح ميثاق الأمم املتحدة ذا قيمة عاملية، من حيث ما هو 

عليه ومن حيث ما ميثله، لأنه اأحد عنا�رض موازين القوى.

الأوىل  العاملية  احلرب  خالل  الأمور  عليه  كانت  مبا  ذلك  اأقارن 
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)1914-1918( حينما كان ل بد من خو�س معارك �سارية بغية 

ال�سيطرة على تلة، لأن التلة كانت ت�سمح بال�سيطرة على ما وراءها.

اإن فوزنا بحٍق ما ي�سمح لنا باأن نفوز بحقوق اأخرى، مع الأخذ 

اأنني  اإىل  اأود هنا الإ�سارة  بعني العتبار ما هو �سالح وما هو طالح. 

األّفت كتابًا �سغرياً حتت عنوان »القانون هو ن�سال املواطنة« تطّرقت 

الذي  الداخلي  القانون  حاليًا.  نعي�سهما  للقانون  مفهومني  اإىل  فيه 

اأ�سبح اأكرث فاأكرث تعقيداً ومل يعد قانونًا قائمًا على املحظور واجلائز، 

بل هو قائم على اأن ما هو غري م�سموح به هو حمظور مع قواعد يتم 

الأزمة  اإىل  الأمر  مرّد هذا  ب�سكل ع�سوائي.  باأخرى  اأمور  تغيري  فيها 

الجتماعية، ولأن القوانني ل تتّم �سياغتها بطرق دميقراطية علنية، بل 

يف غرف مغلقة، مع جمموعات �سغط، وبقدر ما تكون هذه القوانني  

غري مفهومة بقدر ما تخدم املتاجرات لدى بع�س الق�ساة والقانونيني 

ومتّكن من تعليب النا�س من دون اإفهامهم.

باأنها  لفرتة  مت  ُو�سِ التي  ال�رضعية  قانون  لدينا  ذلك  مقابل  يف 

باحل�سارة،  املتعلقة  والتطورات   1945 عام  منذ  ولكن  الأخالق. 

قمنا  والفا�سية،  احلروب  ابتالءات  عن  نتج  الذي  العاملي  والوعي 

والإعالن  املتحدة،  الأمم  ميثاق  غرار  على  قانونية  ن�سو�س  ب�سياغة 

 ،1966 للعام  املتحدة  الأمم  ومعاهدتي  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 

حول احلقوق املدنية وال�سيا�سية، وحول احلقوق القت�سادية والثقافية 

والإجتماعية.

ترف�سها دول عدة وجهات عندنا  التي  املعاهدة  اإىل هذه  انظروا 
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واملحاكم  التمييز  حمكمة  عليها  ا�ستولت  والتي  فرن�سا،  يف  اأي�سًا 

ل  كان  الداخلية.  القوانني  جمال  يف  لي�ست  اإنها  قالت  التي  الإدارية 

بد من تف�سريها بغية تكري�سها قانونًا بحيث ل تكون املعركة داخل 

اجل�سم الق�سائي بل داخل الراأي العام، عرب تنظيم حملة عامة لإجبار 

القت�سادية  للحقوق  الدويل  العهد  من  املادة 11  تطبيق  على  فرن�سا 

كل  بحقوق  تعرتف  املوّقعة  الدول  اأن  على  تن�ّس  التي  والجتماعية 

الغذاء  له  ي�سمن  كاف  معي�سي  مب�ستوى  يتمتع  باأن  وعائلته  �سخ�س 

وامللب�س وامل�سكن.

هذا كله �سّد �سيا�سة التق�سف.

ل بّد من تنظيم حمالت �سيا�سية لال�ستيالء على املادة 11. ول بّد 

اأي�سًا من ال�ستيالء على امليثاق بالطرق عينها. عندما تقولون اإنها جمرّد 

مثاليات اأقول اإن كل الق�سايا كانت مثالية يف البداية.  

واإل فلنذهب للنوم، ولنكن جمّرد قطعان تنتظر �ساعة الذبح. 

هنا تكمن امل�سكلة. ل بد من العودة اإىل ال�سيادة ال�سعبية التي جعلها 

ميثاق الأمم املتحدة يف مرتبة عاملية، على اأ�سا�س ال�سيادة الوطنية التي 

تختلف عن مفهوم القوميات التي يواجه بع�سها بع�سًا، لأنها قائمة 

على ال�سيادة ال�سعبية التي حترتم الختالفات.

هذه م�ساألة كبرية، ومنها يبزغ امل�ستقبل.

ي�ساوي  ل  الأمر  هذا  اإن  نقول  ل  اأن  يجب  اأنه  اأعتقد  كذلك 

ي�رّضهم كثرياً هذا  الذين  اأعدائنا  لعبة  نلعب  الطريقة  �سيئًا، لأننا بهذه 
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اأن  بغية  به  ُيعمل  �سيء  كل  اأن  املثال،  �سبيل  على  ترون،  األ  الكالم. 

م�ستقتان  م�ساألتان  لدينا  امل�ستقة.  الق�سايا  ذلك  يف  مبا  امليثاق،  ُيغفل 

لنا معاهدات لكل �سيء واأي �سيء.  اأوًل، ي�سنعون  اليوم:  اأ�سا�سيتان 

»اإ�رضائيل«  بني  املفاو�سات  مغزى  هو  ما  بفل�سطني،  يتعلق  وفيما 

وفل�سطني؟ امل�ساألة يف راأيي لي�ست �رضاعًا. اأنا اأرف�س مفهوم ال�رضاع 

 يف زاوية الطريق، 
ّ
»الإ�رضائيلي«- الفل�سطيني. عندما يتم الهجوم علي

. هناك �سحية وُمعتد، 
ّ
فلي�س هذا �رضاعًا بيني وبني الذي يعتدي علي

فهذا  »اإ�رضائيل«  مع  املفاو�سات  تفر�س  عندما  دويل.  قانون  وهناك 

يعني اأن جاري ي�ستطيع اأن ي�ستويل على بيتي وحينما اأقوم با�ستدعاء 

ال�رضطة تقول يل اإنه يجب اأن تتفاو�س معه لكي تعرف ال�رضوط التي 

يطرحها حتى يرحل؟!

من  هل  واإلزاميًا،  للجميع  �ساحلًا  دوليًا  قانونًا  هناك  اأن  حني  يف 

�رضورة للمعاهدة حتى يطّبق القانون؟ 

اأن  ذلك  اأجله.  من  الن�سال  ينبغي  �ساحلًا،  القانون  يكون  عندما 

احلقوق لي�ست هي نف�سها بالن�سبة اإىل املالك وامل�ستاأجر، ورّب العمل 

والأجري. 

اإل اأن امليثاق هو القانون اجلّيد من اأجل ال�سالم وحقوق ال�سعوب. 

بواجباتنا  ُنخّل  فاإننا  واإل  تطبيقه.  على  ُيعَمل  اأن  اأجل  من  فلننا�سل 

وم�سوؤولياتنا.

هناك  اأخرى.  اأ�رضار  من  لي�س  ال�سيئة  القرارات  منع  اأجل  ومن 

اأن  اأي  ال�سعوب،  وو�سائط  ال�سعوب  اأي  واحلكومات،  ال�سعوب 
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منار�س �سيادتنا على حكوماتنا. وامليثاق هو الأكرث دميقراطية. 

من جهة اأخرى، اأنا ل�ست مع فكرة املواطنة العاملية، وكاأنه ل يوجد 

اإل �سعب واحد يف العامل. وعندئذ ل بد لكل ال�سعوب من اأن تكون 

لأنها  الت�سويه  من  نوع  الفكرة هي  عاملية. هذه  متفقة على حكومة 

اإليه خماطر  اأ�سيفت  القدمي، وقد  العمودي  املنطق  اإىل  العودة  تقت�سي 

التمركز العاملي التي حّولت الأمم املتحدة اإىل اأداة حكومة عاملية. هذا 

غري مقبول. يجب على الأمم املتحدة اأن تبقى مكانًا للمداولت بني 

ال�سعوب احلرة واملت�ساوية والرا�سدة.

نعم ح�سلت احلرب �سد العراق رغم الأمم املتحدة، لأن احلراك مل 

يكن كافيًا، مما بّث الياأ�س يف نفو�س النا�س، ف�ساًل عن الياأ�س الناجت عن 

و�سائل الإعالم. هذه هي معركتنا. 

�ساركت  التي  اجلل�سات  من  انطالقًا  م�ساألتني  اأ�سيف  اأن  اأوّد 

اأعرت�س  اأن  اأريد  العربية. ل  القومية  اإىل مفهوم  اأوًل  اأنّبه  اأم�س.  فيها 

الأمور  و�سع  من  بد  ل  ولكن  اليوم.  خا�سة  م�سكلة  هناك  اأن  على 

النغالق  عدم  يجب  احلايل.  العاملي  الظرف  على  قيا�سًا  ن�سابها  يف 

العاملية.  الظروف  مقابل  الآخر يف  املتّوج�س من  الغيتو  من  نوع  يف 

ِقبل حكامها  من  العربية  ال�سعوب  على  ال�سيطرة  اإن  اأقول  اأن  اآ�سف 

لي�ست فقط من عمل الوليات املتحدة. ماذا نفعل بقطر؟ ماذا نفعل 

بالعربية ال�سعودية؟ التدخل احلايل يف �سوريا هل هو نابع من الوليات 

املتحدة، اأو من الحتاد الأوروبي فقط؟ ل بد اأن نرى اأن هناك تناق�سًا 

داخل الدول العربية. 
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الأخرى  الدول  بت�سامن  دومًا  تطالب  التي  العربية  الدول  اإن  ثم 

معها ل بد لها اأي�سًا من الت�سامن مع ما يح�سل يف الدول الأخرى. 

الإن�سان،  حلقوق  �سارخة  لنتهاكات  الفيليبينيون  يتعّر�س  عندما 

وكذلك ما يح�سل يف كولومبيا، ويف ميامي مثاًل، ل بد من ت�سامننا. 

غالبًا ما اأقول يف اأية مداخلة يل اأو لقاء حول فل�سطني اإن ت�سامننا لي�س 

تقوم  م�سوؤولون عما  لأننا  م�سوؤوليتنا  بل هو من  اإن�سانيًا  اأبويًا  واجبًا 

به دولتنا با�سمنا. بل هو اأي�سًا م�ساألة متعلقة باأنانياتنا، لأن هناك مبداأ 

فالأمر  القانون،  تق�سيم  قابلية  عدم  وهو  األ  القانونيني  لدى  اأ�سا�سيًا 

على  به  ت�سمحوا  اأن  يجب  اليوم  الآخرين  �سد  به  ت�سمحون  الذي 

اأنف�سكم غداً.

من م�سلحتنا اليوم وغداً اأن نفر�س احرتام كافة القيم. لأنها قيمنا 

من ناحية، ولأننا قد ن�سبح �سحايا يف امل�ستقبل من ناحية اأخرى.

ف�ساًل  امل�سوؤولية،  مفهوم  مع  الت�سامن  مفهوم  ميتزج  اإذن  هكذا 

عن ال�سيادة. يجب اأن ن�ستويل على ال�سيادة التي يعرتف بها القانون 

الدويل حقًا لنا، والتي ل ي�سمح ميزان القوى لنا مبمار�ستها اليوم. 

اأريد اأن اأنهي بكلمة لأولئك الذين يتحدثون عن �سطوة الوليات 

يقوم  عندما  فقط.  املت�سلطة  هي  املتحدة  الوليات  لي�ست  املتحدة: 

اأوباما بتقلي�س ميزانية ال�سحة بغية متويل امل�سارف التي اأفل�ست يبدو 

اأن ال�سعب حتى يف الوليات املتحدة حمتّل من ِقبل موؤ�س�سات  جليًا 

الدولة التي لي�ست اأداة ال�سيادة ال�سعبية. 

ل بد اأي�سًا من اأن ن�ستثمر يف احلراك ال�سلمي يف الوليات املتحدة 

ويف اأي مكان اآخر.
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حكوماتها  اإقامة  بغية  بينها  فيما  ال�سعوب  تت�سامن  اأن  من  بّد  ل 

املوالية  املنظمات  بني  م�ساورات  اإجراء  من  اأي�سًا  بد  ول  باإرادتها. 

مع  نعمل  اأن  يجب  الأمن.  جمل�س  يف  الأع�ساء  الدول  لدى  لل�سالم 

اأن  علينا  الع�رضين.  جمموعة  اأو  الثماين  جمموعة  نقبل  ل  واأن  �سعوبنا 

ُنفِهم النا�س اأن جمموعة الثماين تعني اأنها جمموعة الـ ما دون 179، 

الناق�س 167. ماذا نفعل بدول  واأن جمموعة الع�رضين هي جمموعة  

ويف  احلقوق  يف  املت�ساوية  وهي  دولة   167 عددها  البالغ  العامل 

ال�سيادة؟ القانون يعرتف لكل �سعوب العامل باأن تكون �سيدة نف�سها 

عرب حكوماتها ولي�س هذا الذي يح�سل. هذا ما يجب اأن نكّر�سه. هنا 

يكمن ن�سالنا وم�سوؤوليتنا نحن القانونيني. حتى عندما تطرح م�سكلة 

موازين القوى فهذا هو ميزان القوى احلقيقي، ول يوجد غريه.
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