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(League of Nations) مم ع�سبة الأ
القوى  هبا  قامت  مهمة  حماولة  مثلت  وقد  املتحدة،  األمم  منظمة  األمم  عصبة  سبقت 
مجاعي،  أمن  نظام  مأسسة  سبيل  يف   )1918  -  1914( الثانية  العاملية  احلرب  بعد  العظمى 
وصيغ ميثاقها التأسييس جزءًا من اتفاقية فرساي )1919(. ُعقدت اجللسة األوىل يف جنيف 
عام 1920، وحرضها ممثلون عن 42 دولة. عىل مدى السنوات الـ26 التي تلت، حرض ما 
جمموعه 63 دولة يف مناسبة أو أخرى. وأما اجللسة األخرية، فُعقدت عام 1946 حيث تم يف 
هنايتها رسميًا االستعاضة عن عصبة األمم بمنظمة األمم املتحدة التي نقلت مقرها الرئيس 
عىل الفور إىل نيويورك، ما عكس منزلة الواليات املتحدة، باإلضافة إىل التحرر من الصورة 

الومهية التي رافقت أداء عصبة األمم.

وعىل غرار األمم املتحدة، تألفت العصبة من مجعية وجملس وأمانة رس. وتألفت اجلمعية 
من كامل الدول األعضاء التي جيتمع ممثلوها سنويًا يف جنيف. أما املجلس، فتألف من أعضاء 
دائمني عدة )فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، والحقًا أملانيا واالحتاد السوفيايت(، ومن أعضاء 
غري دائمني تنتخبهم اجلمعية العامة. تفوق جلسات املجلس املنعقدة جلسات اجلمعية، فهو 
ينظر يف النزاعات السياسية، ويركز عىل خفض التسلح، كام إن قراراته تؤخذ باإلمجاع. وأما 
أمانة الرس، وهي القسم اإلداري يف العصبة، فتألفت من األمني العام وفريق عمل من 500 

شخص. ارتبطت منظامت عدة بالعصبة كاملحكمة الدولية، ومنظمة العمل الدولية.
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مثلت العصبة، إىل حد ما، امتدادًا ملامرسة ليربالية وبرملانية عىل نطاق العالقات الدولية. 
إليها من خالل  التوصل  تم  التي  السياسية  التسوية  أن  العصبة عىل فكرة مفادها  وقد قامت 
مهنديس  أحد  متسك  وقد  السيايس.  االستقرار  لتعزيز  املثىل  الوسيلة  هي  مفتوحة  مناقشة 
العصبة الرئيسني وهو الرئيس األمريكي وودرو ويلسون هبذه الفكرة بعمق. فعىل غرار الكثري 
من املنظامت الدولية، صممت معامل العصبة يف ضوء الدروس املزعومة التي استخلصت من 
احلرب العاملية األوىل، ومنها ثالثة دروس ذات أمهية خاصة. أواًل، اجتازت أملانيا احلدود إىل 
فرنسا وبلجيكا يف عام 1914، وقد ساد االعتقاد أن حتديد هوية املعتدي يف احلروب اآلتية 
املقاطعة  املضادة اجلامعية، من  التدابري  القرار إطالق طائفة من  مسألة سهلة. واملقصود هبذا 
الدبلوماسية، مرورًا بفرض العقوبات، وصواًل إىل احلرب يف النهاية. ثانيًا، قام نظام احلؤول 
دون اندالع النزاعات عىل االفرتاض القائل إن منع احلرب يف متناول اليد من خالل تطبيق 
منطق يرتكز عىل مبادئ رشعية. فالفكرة القائلة إن السلطة ختضع للقانون هي افرتاض شائع 
بني صفوف أصحاب املثل العليا يف فرتة ما بني احلربني. ثالثًا، أدت التطورات السياسية الرسيعة 
يف عام 1914 إىل وضع قيد االنفاذ آليات تأخري عدة ترمي إىل التخفيف من رسعة اختاذ القرار 
من جانب واحد يف أثناء أزمة معينة. إنام ُيعترب اللجوء إىل احلرب قانونيًا بعد ميض ثالثة أشهر 
متتالية عىل إحالة اخلالف إىل املجلس، وقد تم االفرتاض أنه سُيعَمل هبذه املهلة. لقد فشلت 
أو  الثالثينيات  يف  أملانيا  وأخريًا  واليابان  إيطاليا  هبا  قامت  التي  االعتداءات  ردع  يف  العصبة 

معاقبة املعتدين، ما دل عىل أن شوائب أساسية تشوب هيكليتها. 

الشيوخ  جملس  يقر  مل  كاماًل.  متثياًل  الدولية  األرسة  متثل  مل  العصبة  أن  الذكر  وجيدر 
األمريكي املعاهدات، ومل يصبح عضوًا فيها. وضمت العصبة أفريقيا اجلنوبية وليبرييا، ومها 
ينضم  مل  أنه  كام  فرساي،  إىل  دعوة  السوفيايت  االحتاد  يتلَق  ومل  الوحيدان.  األفريقيان  البلدان 
إىل العصبة حتى العام 1934. وقد مثلت بضع دول أمريكا اجلنوبية فقط، فيام اقترص متثيل 
املزعومة يف  أملانيا أي دور نظرًا إىل مسؤوليتها  تؤِد  آسيا عىل الصني، واليابان، وتايالند. ومل 
نشوب احلرب العاملية األوىل. لقد كانت العصبة أساسًا أوروبية الصنع وهلذا السبب اقترص 
عدد الدول التي جاز هلا امليض يف عملية حفظ األمن ضد املعتدي عىل فرنسا وبريطانيا. فمن 
دون موافقة هاتني الدولتني مل يكن باإلمكان امليض يف أي قرار. وصممت فرنسا حتديدًا عىل 

استعامل العصبة أداة الحتواء دور أملانيا يف أوروبا. 
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نجم فشل العصبة يف املحافظة عىل السالم واألمن الدوليني عن عدد أعضائها املحدود، 
الدول  استعداد  يف  أيضًا  إيامهنا  عن  و  أملانيا،  أذلت  إقليمية  تسويات  يف  امليض  قرارها  وعن 
ووقفت  الدويل.  السالم  محاية  خدمة  يف  األجل  القصرية  القومية  مصاحلها  لوضع  العظمى 
وهي  الثالثينيات،  يف  واليابان  وأملانيا  إيطاليا  يف  الفاشية  قيام  بمواجهة  عاجزة  األمم  عصبة 
كتلة من الدول النافذة التي جمدت احلرب، وبارشت برناجمًا مستدياًم هيدف إىل إعادة التسلح 
لبلوغ غايتها أال وهي إعادة رسم معامل ميزان القوى العاملي بام يتالءم ومصاحلها. احلق يقال 
إن العصبة تأسست يف زمن واصلت فيه الدول النافذة االعتامد عىل احلرب وسيلة حلل النزاع، 
وحني ظهرت عىل الساحة أشكال أخرى من القومية، مل تقوض هذه األخرية أساس بعض 
االمرباطوريات فحسب )النمسا - هنغاريا، تركيا(، بل بررت ظهور أنامط جديدة من التسلط 
األول  النصف  التي طرأت يف  القوى  ميزان  الرسيعة يف  املتغريات  االمرباطوري. ويف ضوء 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  من  لكل  الدبلوماسية  العزلة  إىل  باإلضافة  العرشين،  القرن  من 
عن  عوضًا  أوروبا  نجم  أفول  يف  شاركت  قد  العصبة  تكون  أن  يدهشنا  بالكاد  السوفيايت، 

احلؤول دون ذلك. 

النجاح  بعض  األخرية  هذه  حققت  له،  ُيرثى  الذي  العصبة  سجل  عن  النظر  بغض 
عام  يف  وبلغاريا  اليونان  بني  اخلالف  املثال،  سبيل  )عىل  صغرية  دول  بني  اخلالفات  فض  يف 
العصبة يف  القصري، نظرت  تارخيها  أثناء  بولندا وليتوانيا يف عام 1927(. ويف  1925، وبني 
النزاع  تدور حول  رئيسة  إىل قضايا  تقنية، وصواًل  قانونية  أكثر من 60 قضية، من خالفات 
املسلح. وقد نجحت يف إقناع النصف بالتوصل إىل حل سلمي، وإن كان املاثلون أمامها من 
الدول الصغرى، وحتى لو باإلمكان تسوية اخلالفات من خالل مقاربة قانونية. كام جيب أن 
نتذكر أن العصبة كانت مسؤولة عن مراقبة مراحل إزالة االستعامر األوىل من خالل الترصف 
ببعض األرايض التي استعمرهتا أملانيا وتركيا قبل احلرب العاملية األوىل. كانت هذه األرايض 
بمنزلة مكافأة لباقي أعضاء العصبة، حتت شكل انتداب. كام ُحددت هلا درجات متفاوتة من 

االستقالل السيايس بام يتوافق وموقعها اجلغرايف ودرجة نموها االقتصادي. 

انظر أيضًا: إزالة االستعامر؛ األمم املتحدة؛ األمن اجلامعي؛ املثالية.
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