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االستعامر واحلرب الباردة، فإن أشكااًل جديدة من اإلمربيالية ستظهر وال شك. وال نستطيع 
من اآلن القول ما إذا ستكون بالسوء الذي كانت عليه األشكال املاضية منها. 

انظر أيضًا: إزالة االستعامر؛ االستغالل؛ التبعية؛ تقرير املصري؛ الرأساملية. 

ملزيد من املطالعة:
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Hobson, Imperialism, a Study. New Introd. by Philip Siegelman, Ann Arbor 
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Lenin, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism: A Popular Outline (Moscow: 
Foreign Languages Pub. House, 1968), and Jack Snyder, Myths of Empire: Domestic 
Politics and International Ambition, Cornell Studies in Security Affairs (Ithaca, NY: 
Cornell University Press, 1991).

(United Nations) مم املتحدة الأ
الربيطاين،  الوزراء  رئيس  التقى  الثانية،  العاملية  احلرب  اندالع  عى  سنتني  ميض  بعد 
ونستون ترششل بالرئيس األمريكي روزفلت. وأصدر االثنان وثيقة تدعى امليثاق األطليس، 
حتقيق  إىل  اجلانبان  سعى  النازية  أملانيا  هزيمة  جانب  وإىل  احلرب.  يف  الطرفني  أهداف  حتدد 
حوى  وشامل.  ودائم  عام  أمني  نظام  بمراقبة  الدول  بني  واألمن  والتعاون  واحلرية  السالم 
الثاين/يناير  كانون  يف  دولة   26 مبادءها  اعتنقت  التي  املتحدة  األمم  بذور  األطليس  ميثاق 
القوى  عن  ممثلون  التقى   ،1944 عام  ويف  املتحدة.  األمم  إعالن  عىل  وقعت  حينام   1942
يف  أوك  دامبارتون  يف  وبريطانيا(  الصني  املتحدة،  الواليات  السوفيايت،  )االحتاد  الكربى 
الواليات املتحدة، لوضع مقرتحات جدية خاصة باملنظمة الدولية اجلديدة التي سرتث عصبة 
األمم. ويف عام 1945، التقت 51 دولة يف مؤمتر األمم املتحدة يف سان فرانسيسكو للنقاش 

حول بنود ميثاق األمم املتحدة. 

أهداف  ثالثة  حتقيق  إىل  يسعى  حيث  نيويورك،  يف  املتحدة  لألمم  الرئيس  املقر  يقع 
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يف  الدويل  والتعاون  الدول  بني  ودية  عالقات  تطوير  العاملي،  السالم  عىل  احلفاظ  أساسية: 
حل املشكالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية واإلنسانية، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية. تضم األمم املتحدة ست هيئت أساسية، هي: 

اجلمعية العمومية. 

جملس األمن. 

األمانة العامة.

املجلس االقتصادي واالجتامعي.

حمكمة العدل الدولية. 

جملس األمناء.

املكان الوحيد الذي جيتمع فيه مجيع األعضاء هو اجلمعية العمومية. هنا، جيتمع ممثلو 
187 دولة عضو يف األمم املتحدة كل عام ملناقشة مشكالت العامل يف إطار من برملان عاملي. 

يسري اجلزء األكرب من عمل اجلمعية عرب ست جلان لدهيا، هي: 

اللجنة األوىل: مشكالت نزع السالح والفضاء اخلارجي والسياسة واألمن؛

اللجنة الثانية: املشكالت االقتصادية واملالية؛

اللجنة الثالثة: املسائل االجتامعية واإلنسانية والثقافية؛

اللجنة الرابعة: املسائل االستعامرية؛

اللجنة اخلامسة: مسائل اإلدارة واملوازنة؛

اللجنة السادسة: املشكالت القانونية.

ال متارس اجلمعية سوى تأثري قليل يف سياسات العامل. بإمكاهنا أن تناقش أي موضوع 
ختتاره، وتتبنى القرارات بأغلبية الثلثني، وتساعد عىل انتخاب أعضاء يف هيئات أخرى تابعة 
لألمم املتحدة والتصويت عىل ميزانية املنظمة. ويف النهاية، تعتمد درجة السلطة التي متتلكها، 

مهام كانت، عىل سلطتها املعنوية بوصفها انعكاسًا لوجهة النظر العاملية. 

جملس األمن هو اهليئة األكثر أمهية يف األمم املتحدة، وبخاصة من أجل أن تلبي املنظمة 
هدفها األسايس واألول. وهو عىل استعداد للقاء يف أي وقت، ويف أي حلظة يواجه السالم 
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واألمن العامليني هتديدًا هلام. يضم جملس األمن 15 عضوًا، مخسة منهم دائمني )اخلمسة الكبار( 
وعرشة غري دائمني ومنتخبني ملدة سنتني من جمموعات إقليمية يف داخل األمم املتحدة، وهذه 
املجموعات هي: أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا الالتينية، أوروبا الغربية وأوقيانيا. أما اخلمسة 
قرارات  تقبل  أن  جيب  وبريطانيا.  وفرنسا  والصني  وروسيا  املتحدة  الواليات  فهم  الكبار 
املجلس من جانب أغلبية األعضاء ومن بينهم بشكل إجباري اخلمسة الكبار الذين يستطيع 

أي واحد منهم أن يامرس حق النقض بخصوص أي قرار. 

األمم  يف  أمهية  األكثر  اهليئتان  مها  األمن  وجملس  العمومية  اجلميعة  أن  املؤكد  من   
املتحدة. ويف ما عدا اهليئات األربع األخرى، تضم األمم املتحدة جمموعة منوعة من اهليئات 
هذه  تضم  العاملية.  املعايري  وتضع  حمددة  نشاطات  تنظم  التي  املتخصصة  بالوكاالت  املسامة 
اهليئات صندوق النقد الدويل، البنك الدويل، منظمة الصحة العاملية، منظمة األغذية والزراعة 
)فاو(، منظمة الرتبية والعلوم والثقافة )يونسكو(، صندوق الطورائ الدويل ملساعدة الطفولة 

)يونيسف(، اللجنة العليا لالجئني، وبرنامج البيئة التابع لألمم املتحدة. 

فخالل  األلوان.  متعدد  املتحدة  األمم  تاريخ  كان  األخري،  القرن  نصف  امتداد  عىل 
احلفاظ عىل  أسايس يف  دور  أي  أداء  قادرة عىل  املنظمة مشلولة وغري  كانت  الباردة،  احلرب 
السالم واألمن العامليني بسبب جلوء القوى العظمى الدائم إىل حق النقض. ومن دون تعاون 
هذه القوى الواحدة مع األخرى، عجز جملس األمن عن حتقيق طموحات من صممه ليكون 
إزالة  آلية  عىل  املتحدة  األمم  أرشفت  ذلك،  ومع  األمم.  عصبة  أي  سابقته،  من  فاعلية  أكثر 
االستعامر املعقدة التي أدت إىل ازدياد رسيع يف أعداد الدول األعضاء يف املنظمة يف اخلمسينيات 
من  العظمى  القوى  ملنع  جزئيًا  صممت  التي  السالم  حفظ  ممارسة  طورت  كام  والستينيات. 

التدخل بنفسها يف النزاعات التي قد تتطور حينذاك إىل صدام مبارش يف ما بينها. 

من  قصرية  بفرتة  املتحدة  األمم  متتعت   ،1992 العام  وحتى   1988 العام  ومن   
النجاح، مع العلم أن نجاحها هذا كان نتيجة مبارشة النتهاء احلرب الباردة. فلم يعد هتديد 
له.  قيمة  أو حاًل وسطًا ال  ينتج طريقًا مسدودة  العظمى  القوى  من  أي  النقض من جانب 
بعد  املتحدة،  الواليات  يف  وبخاصة  شعبيتها،  معدالت  أقىص  إىل  املتحدة  األمم  ووصلت 
حرب اخلليج يف عام 1991، حينام غطت احلملة العاملية الناجحة التي حتدت غزو العراق 
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أنه جهود وساطة ناجحة  بام بدا عىل  اهلالة من اإلنجاز  للكويت وضمه له. وتوطدت هذه 
بني العامني 1988 و1990 يف نزاعات طال أمدها ومنها: نزاع إيران والعراق، أفغانستان، 
سامه  ملا  املصداقية  بعض  هذه  النجاحات  سلسلة  ووفرت  السلفادور.  ناميبيا،  كمبوديا، 
النظام  أن يسري هذا  املفرتض  العاملي اجلديد. ومن  بالنظام  الرئيس األمريكي جورج بوش 
بقيادة القانون الدويل عىل أن تتكفل بالسالم منظمة أمم متحدة متينة، وتزداد متانة تدرجييًا مع 

ازدياد ثقة الناس بفاعليتها.

التي قامت هبا    ويف غضون سنوات قليلة، أصبحت أعداد عمليات حفظ السالم 
أربعة  الدولية  السالم  حفظ  ميزانية  وصارت  عليه،  كانت  ما  ضعف  عرشين  املتحدة  األمم 
أضعاف ما كانت عليه، لبتلغ 4 مليارات دوالر أمريكي، كام إن أعداد قوات حفظ السالم 
التي نرشت حول العامل طالت أرقامًا عالية جدًا لتبلغ حواىل 80 ألف جندي. ويف عام 1993، 
صار ينظر إىل آالف اجلنود من أصحاب القبعات الزرقاء عىل أهنم أدوات خالص يف مناطق 
هؤالء  كان  الوسطى.  أفريقيا  يف  الكربى  البحريات  ومنطقة  والبوسنة  والصومال  كالكويت 
األطراف  تعدد  سياسة  بتطبيق  الشديدة  كلينتون  إدارة  رغبة  عن  الواضح  التعبري  هم  اجلنود 

التوكيدية، كام سّمتها مادلني ألربايت سفرية الواليات املتحدة آنذاك يف املنظمة العاملية. 

ولكن، بعد أشهر عىل استالمها السلطة حولت إدارة كلينتون األمم املتحدة من أداة   
إنقاذ عاملية إىل »بعبع أطفال« عاملي جديد. فكان أن تركت عملية عسكرية، أيسء القيام هبا، 
18 جنديًا أمريكيًا قتياًل يف شوارع مقديشو، عاصمة الصومال. وعىل الرغم من أن العملية 
كانت من صنع فرق عسكرية أمريكية وبقيادة أمريكية فقط ومن دون علم األمم املتحدة أو 
اللوم عىل بطرس  ألقوا  األمريكي  الكونغرس  كلينتون ومعه  الرئيس  أن  إال  فيها،  انخراطها 
بطرس غايل، أمني عام األمم املتحدة آنذاك. كام إن فشل قوة احلامية يف البوسنة يف تأمني احلامية 

املطلوبة ملواطني هذه الدولة املنكوبة زاد من خيبة واشنطن إزاء األمم املتحدة. 

وكانت نتيجة تبدل العواطف هذا أن طال تغيريان أساسيان السياسة األمريكية جتاه األمم 
املتحدة. وقع التغيري األول يف أيار/مايو العام 1994 حينام تبنت إدارة كلينتون خطوطًا عامة 
جديدة حتد من إمكانية دعمها لعمليات حفظ سالم جديدة تقوم هبا األمم املتحدة. وكان املؤرش 
األول عىل هذا التشدد معارضة واشنطن توسيع قوة األمم املتحدة الصغرية يف رواندا، حتى 
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عندما طلب قائدها مخسة آالف جندي فقط لوقف إبادة مجاعية قد تقيض عىل حياة 800 ألف 
رواندي. أما املؤرش الثاين فكان تردد الكونغرس األمريكي املتزايد يف دفع الكلفة الصاروخية 
لعمليات حفظ السالم الواسعة، وبخاصة أن واشنطن )بوصفها أكرب أعضاء األمم املتحدة( 
حصة  يدفع  أن  من  وبداًل  العمليات.  هلذه  اإلمجالية  الكلفة  من  املئة  يف  بـ31  تتكفل  أن  جيب 
أمريكا )التي بلغت يف منتصف التسعينيات أكثر من مليار دوالر أمريكي( تردد الكونغرس ومل 
يقر سوى نسبة مئوية ضئيلة من املبلغ. ويف عام 1999، قبل الكونغرس األمريكي أخريًا بالبدء 
يف دفع ديونه، مع العلم أن هذا القرار كان صعبًا جدًا األمر الذي عكس فشل األمم املتحدة يف 

بناء الثقة هبا انطالقًا من نجاحاهتا األوىل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة. 

تقف ثالثة أسباب رئيسية وراء انحدار األمم املتحدة يف التسعينيات. أوهلا، تغري أنامط 
احلروب. ترتكز رشعة األمم املتحدة عىل مبادى السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
للدول األخرى. وهكذا تكون األمم املتحدة عاجزة عن الرد بفاعلية عىل النزاعات املسلحة 
التي ال تتسم بخط فاصل واضح بني احلروب األهلية واحلروب ما بني الدول. ثانيها، أنه عىل 
الرغم من انتهاء احلرب الباردة، ال تكون األمم املتحدة فاعلة إال بام تسمح هلا دوهلا األعضاء 
وبخاصة اخلمسة الكبار. كام إن األمم املتحدة تفتقر إىل قواها العسكرية اخلاصة وتعتمد بالتايل 
بطيئة  إهنا  كام  للمنظمة.  العام  األمني  من  بطلب  الرضورية  القوة  لتوفري  األعضاء  دوهلا  عىل 
يف الرد عىل األزمات، وال يمكن أن تترصف يف مناطق األزمة التي تعترب دوائر تأثري رشعية 
من قبل إي من اخلمسة الكبار وبخاصة الواليات املتحدة وروسيا والصني. ثالثها إن األمم 
املتحدة ممولة بالكامل من جانب دوهلا األعضاء، وبخاصة اخلمسة الكبار، األمر الذي يمكن 

هذه الدول من استخدام سلطتها املالية لتعزيز مصاحلها القومية اخلاصة يف األمم املتحدة.

القرن العرشين، قامت نقاشات عديدة طالت كيفية إصالح األمم املتحدة.  عند هناية 
العاملية.  السياسات  القوى يف  املنظمة أكثر متثيلية مع تغري موازين  قدمت االقرتاحات جلعل 
فاخلمسة الكبار مثال يمثلون املنترصين يف احلرب العاملية الثانية بداًل من أن يمثلوا أهم الدول 
يف القرن احلادي والعرشين. ويقول بعض املعلقني إن اليابان وأملانيا واهلند تستحق كلها اعرتافًا 
ووضعية أفضل يف جملس األمن. إضافة إىل النقاشات الكثرية حول أحقية وكيفية توفري سلطة 
مالية وعسكرية أكرب لألمم املتحدة من أجل التعامل مع األزمات التي من املفرتض أن تكون 
ضمن نطاقها. وما مل ختضع األمم املتحدة لعملية إصالحية، فإن الفجوة بني التوقعات واألداء 
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ستبقى تظل مفتوحة. وسيكون هذا األمر مدعاة لألسف طاملا أن األمم املتحدة هي املنظمة 
العاملية الوحيدة التي حتمل شكاًل من أشكال احلكم العاملي. 

الباردة؛  احلرب  إنسانية؛  لدواٍع  التدخل  اجلامعي؛  األمن  االستعامر؛  إزالة  أيضًا:  انظر 
حفظ السالم؛ السيادة؛ عصبة األمم؛  القوى العظمى.

ملزيد من املطالعة:
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Relations, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 
1993), and Paul Taylor, “The United Nations and International Organizations,” in: 
John Baylis and Steve Smith, eds., The Globalization of World Politics: An Introduction 
to International Relations (New York; Oxford: Oxford University Press, 1997)

(Security) من الأ
أن تكون آمنًا يعني أن تكون سلياًم من األذى. بالطبع، ال أحد آمن بالكامل، وال يمكنه 
أن يكون كذلك. فاحلوادث ممكنة واملوارد قد تصبح شحيحة، وقد يفقد الناس عملهم وتبدأ 
احلروب. ولكن األكيد هو احلاجة إىل اإلحساس باألمن قيمة إنسانية أساسية ورشطًا مسبقًا 
لنتمكن من العيش بشكل حمرتم. كام إنه من الصحيح عامة أن الناس الذين يعيشون يف بلدان 
الثالث  العامل  يف  يعيشون  ممن  بكثري  أمنًا  أكثر  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

حيث النزاعات وشح املوارد أكثر انتشارًا.

الدولية. وخالل احلرب  العالقات  للبحث يف حقل  أساسيًا  األمنية جمااًل  الدراسات  تعترب 
ليسوا  الدويل  النظام  يف  الالعبني  أهم  أن  الواقعيون  واعترب  الواقعية.  النظرة  سيطرت  الباردة، 
األفراد بحد ذاهتم، ولكن الدول التي حتمل مهًا أساسيًا وهو محاية سيادهتا. وبام أن الدول، كام يرى 
الواقعيون مشغولة بآفاق احلرب، يكون األمن هو مهها األول. بيد أن حتقيقه ليس باملسألة السهلة. 
وواقع الفوىض يعني أن الدول ال يمكنها أن تعتمد بالكامل عىل الدول األخرى حلاميتها. ستمثل 
بالطبع حتالفات، وتوقع معاهدات وكثريًا ما ستخوض مغامرات التعاون لتعزيز أمنها. ولكن هذا 

ليس بكاف. فإذا كان عىل الدول أن حتافظ عىل بقائها، فيجب أن تؤمن الدفاع عن نفسها. 


