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تقدمي

يفاقمها التدخل
متر بالدنا ومنطقتنا اليوم يف ظروف ا�ستثنائية،
ُ
ّ
الأجنبي ،الذي ما فتىء يتالعب مب�صرينا ،كما مب�صري معظم البلدان،
وحتكم
وفتح للأ�سواق
ا�ستعمار وا�ستيالء على الرثوات
منذ �أن كان
ٌ
ٌ
ٌ
بطرق املوا�صالت واملواقع الإ�سرتاتيجية.
التحرر من نري القهر
لقد عانينا من التدخل ،وكان �شكله بعد
ّ
واال�ستبداد العثماين معاهدة �سايك�س بيكو ووعد بلفور اللذين ف ّتتا
و�سهال اغت�صا َبها ،حتت مظل ٍة من القرارات
املنطقة و�أطاحا بفل�سطني ّ
تهيمن عليها قوى
الدولية ،بد�أت مع «ع�صبة الأمم» التي كانت
ُ
اال�ستعمار وا�ستمرت مع الأمم املتحدة خا�صة مبجل�س �أم ِنها الذي
ا�ستتبعته القوى العظمى الإمربيالية اال�ستكبارية م�ستخدم ًة �إياه على
وجهني:
ُ
الوج ِه الأول :وهو الوج ٌه الإيجابي،
اجلائرة
املواقف
يتمثل باتخاذ
ِ
ِ
التي كانت �إىل جانب العدوان واالغت�صاب ،ما مل يتعار�ضا مع م�صالح
مئات من القرارات,
القوى العظمى ،فقد اتخذ
املجل�س ب�ش�أن منطقتنا ٍ
ُ
*

حممد طي
ّ
قدم للمحا�رضة مدير الدرا�سات القانونية يف املركز اال�ست�شاري للدرا�سات والتوثيق .دّ .
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�ضد
وبا�ستثناء القرارات الإجرائية ،كانت يف
غالبي ِتها ال�ساحقة َّ
ّ
َ
حقوق القوى املهيمنة والعد ِّو
حقوقنا وم�صاحلنا ،كما كانت �ضامن ًة
البدوية� ،أو
م�شايخ القبائل
الرجعية والظالمية من
ال�صهيوين والقُوى
ِ
ّ
ِ
إقطاعيني �أو من الو�سطاء وال�سما�رسة.
من ال
ّ

ُ
ال�سلبي،
الوج ِه الثاين :وهو الوجه
يتمثل برف�ض كل ما يخد�ش
ّ
العدو ال�صهيوين ،فقد ا�ستخدمت
م�شاعر �أعدائنا ،ويف مقدمهم
ُّ
َ
الواليات املتحدة الأمريكية حق النق�ض (الفيتو) ل�صالح «�إ�رسائيل»
منذ � 10أيلول� /سبتمرب  1972حتى � 18شباط /فرباير 2011
�أربعني مر ًة ملنع �إدانة العدو ال�صهيوين.
وا�ستخدمته بريطانيا وفرن�سا مع ًا مرتني �سنة  1956ل�صاحلهما
ول�صالح «�إ�رسائيل» �إ ّبان العدوان الثالثي على م�رص.

أهم ما عار�ضته �أمريكا يف الآونة الأخرية هو ما تع ّلق
وكان من � ّ
مبجزرتي قانا الأوىل والثانية وجمازر خميم جنني وغريها من املجازر.
أمن حتى هذه اللحظة� ،إن مل يكن قادراً دوم ًا
وما يزال
جمل�س ال ِ
ُ
�ضد ال�شعوب ال�ضعيفةٌّ ،
فكل من الدول اخلم�س
على اتخاذ القرارات َّ
ُ
منعنا من احل�صول
وخا�صة
دائمة الع�ضوية،
الدول الغربية قادر ٌة على ِ
ِ
ّ
و�صيانة م�صاحلنا.
على حقوقنا
ِ
هدر حقوق ال�شعوب امل�ست�ضعفة،
فهل �أن�شىء جمل�س الأمن لأجل ِ
ومنعها من التمتع بحق تقرير امل�صري؟
ِ
وهل اعتمد حق النق�ض (الفيتو) ملنع �إن�صاف ال�شعوب من
مغت�صبي حقوقها؟
8

جمل�س الأمن من �أجل حفظ ال�سلم والأمن الدوليني
�أم �أن �إن�شاء ِ
حق النق�ض �إمنا ُك ّر�س ملنع ديكتاتورية
و�إعاد ِتهما �إذا �أ�صيبا بخلل ،و�أن َّ
ال�رش والعدوان؟
الأكرثية املتحالفة على ِّ
أف�ص ُلها على النحو
�أ�سئلة �أطرحها على الدكتور روالن وايل .و�س� ّ
الآتي:
املنظمات الدولية الأ�سا�سية :ع�صب ُة الأمم ،والأ ُمم املتحدة
هل �أُن�شئت
ُ
وجمل�س �أمنها فع ً
ال�سلم والأمن الدوليني ،ولإر�سا ِء الت�آخي
ل�ضمان
ال
ِ
ِ
ُ
وحفز
إقرار امل�ساواة بني الأمم �صغري ِتها وكبريتها،
بني ال�شعوب ،و� ِ
ِ
أغرا�ض
ال�شعارات �ستاراً ل
ل�صالح الإن�سانية� ،أم كانت هذه
التنمية
ٍ
ُ
ِ
لتحقيقها حتت غطاء �رشعي ٍة
كانت القوى العظمى ت�سعى منذ البد ِء
ِ
تطبيقها كما ت�شاء؟
وتدفع �إىل
تف�سرّ ُها على هواها
ِ
ُ
القانون الدويل وخا�ص ًة يف
تتطابق ال�رشعي ُة وامل�رشوعية يف
هل
ِ
ُ
الن�ص ويف املمار�سة؟
ِ
ميثاق الأمم املتحدة يف ِّ
م�صالح القوى العظمى ،وخا�ص ًة
ل�ضمان
جمل�س الأمن
ِ
ِ
هل �أُن�شىء ُ
الأقوى من بي ِنها ,الواليات املتحدة الأمريكية؟
م�صالح ٍّ
كل من القوى العظمى
للدفاع عن
النق�ض
حق
ِ
هل �شرُ ّع ُّ
ِ
ِ
ح�ساب الأمم الأخرى؟
على
ِ
َ
ت�شارك ٌ
دائمة الع�ضوية
كل من الدول اخلم�س
املعقول �أن
هل من
ِ
ِ
وبتمتعها بحق النق�ض
جمل�س الأمن ،مب�شارك ِتها
يف
ِ
حماكمة ِ
ِ
نف�سها �أما َم ِ
تتعر�ض للم�ساءلة؟
عندما
ُ
نرجو من الدكتور روالن وايل �أن يد َ
يل لنا بوجهة نظره حول هذه

ي�شاء من بينها ،ثم نف�سح املجال لنقا�ش �أو�سع.
الأمور� ،أو ما ُ
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