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دراسة حالة الصراع : رواب منظمة األمم املتحدة حيال قضااي الشرق األوسط وأو  لدىازدواجية املعايري "
 "األوكراين -والصراع الروسي الفلسطيين -اإلسرائيلي

 

 ❊عليعبد املنعم 

 رؤية تقدميية:

من مسار تنظيم العالقات بني  تُعز زمنظمة األمم املتحدة وأجهزهتا املختلفة أحد أهم املؤسسات  الدولية اليت  تُعد  
وتعمل األمم  .دولة 193 ، كوهنا تضماألعضاءعدد دولية من حيث  مظل ةوحدات النظام الدويل، خاصة وأهنا أكرب 

 ؛(1على السالم واالستقرار الدويل وصيانة السلم واألمن الدوليني ) تؤث رالصرعات الدولية اليت  من احلد  املتحدة على 
مثل اجلمعية العامة وجملس األمن وحمكمة العدل  ،ب ألجهزهتاتشع  يف ضوء ما تتمتع به منظمة األمم املتحدة من  وذلك

تقوم أبدوار متعددة يف جمال العالقات الدولية والسياسات العاملية  إهناحيث الدولية واجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
 الدول.نية لكافة البي  واألبعاد األمنية واالقتصادية 

 ،للمتغريات الدولية وفقاً بني الدول  حتقيق توازن يف العالقات على ،عاملية مظل ة انطالقًا من كوهنا األمم املتحدةوتعمل 
 ؛ياسية واألمنية وكذلك االقتصاديةالتحدايت السالصراعات املختلفة ومواجهة  حلل  مؤسسة عاملية رمسية وانفذة  وابعتبارها

فقد جاء ميثاقها  .ار العاملياألمن والسلم الدوليني واالستقر  طبيًقا ملبدأتالصراعات املختلفة  حل  تعمل على وهي 
 قاً من مبدأ سيادة الدول.ليضع قواعد عامة يف التعاطي مع القضااي املختلفة دون متييز انطال 1945التأسيسي عام 

واحلاكمة للعالقات الدولية، وابتت هناك حالة  بصورة كبرية عن تلك املبادئ العامة ختل ت وأ تراجعتأن املنظمة  بي د 
 ،السلم واألمن الدوليني ومكافحة اإلرهاب حفظقضااي جتاه املختلفة  تفاعالت املنظمة يف واالزدواجيةالتضارب من 

 محايةاألمم املتحدة يف ميثاقها على  أكدتقد و  استقرارها؛واحملافظة على  الداخليةوبني عدم التدخل يف شؤون الدول 
                                                           

 .باحث في العالقات الدولية ❊

، ص 2021مساعدية، اجلزائر، ، جامعة حممد الشريف 2، العدد 5هشام خبوش، ضرورة إصالح منظمة األمم املتحدة، جملة مدارات سياسية، اجمللد 1))
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 ،الشرق األوسط بقضااي فيما يتعلقذلك   جتل ىو  على أرض الواقع؛ واالزدواجيةوهو ما آل إىل التضارب  ؛تلك املبادئ
 أوكرانيا.احلالية يف  احلربجتاه  الغامضةاألممية السياسات  يف مقابل ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية

 اإلشكالية البحثية 

ففي  .بصورة كبرية ات على مستوى العاملاألمم املتحدة يف قضااي الصراعبعها منظمة تت  التعامل اليت  اسرتاتيجيات تتباين
 القو ةاحلالة األوىل ترفض األمم املتحدة استعمال  أنه يفجند اإلسرائيلي والصراع الروسي األوكراين،  -الصراع العريبحالة 

هة للكيان املوج  اإلدانة  غيابعالوة على  ؛من جانب الفلسطينيني للدفاع عن سيادة أراضيهم وحقوقهم وشرعية دولتهم
وكذلك األمن والسلم  ،ويقع ذلك حتت مبدأ السيادة ؛الفلسطيننيالقمعية والعسكرية جتاه  ابملمارساتالصهيوين 

 ؛دعم األمم املتحدة السيادة األوكرانية وترفض التدخل العسكري الروسيت ،األوكرانية -بينما يف احلالة الروسية ؛الدوليني
 نطاقني ضمن وقواعد ها الدوليةادئها بمع ميف تناقض واضح وذلك حق أوكرانيا يف الدفاع عن نفسها، عن  تدافع وهي

 الغرب.  هو والثاين ،الشرق األوسط هو األول :جغرافيني خمتلفني

فإن اإلشكالية البحثية تتجسد يف تناول "ازدواجية املعايري لدي منظمة األمم املتحدة حيال قضااي الشرق  ،لذلك
 األوكراين". -اإلسرائيلي والصراع الروسي -دراسة حالة الصراع العريب  :األوسط وأورواب

 التساؤالت البحثية

تتفاعل منظمة األمم املتحدة بصورة مغايرة مع مناطق  مدىً "إىل أي هو:  الدراسة يف هذه التساؤل البحثي الرئيسي 
لشرق األوسط عن نظريهتا يف الغرب؟ ويتفرع من هذا مبنطقة اوتتعامل ابزدواجية يف القضااي اخلاصة  ،الصراعات الدولية

 :التساؤل عدة تساؤالت

 ما هي أهداف ومبادئ ومرتكزات منظمة األمم املتحدة؟ -
 اإلسرائيلي؟ -كيف تفاعلت منظمة األمم املتحدة مع قضية الصراع العريب  -
كان لألمم املتحدة دور   مدىً بعة يف سلوك منظمة األمم املتحدة عند اختاذ قرارهتا؟ وإىل أي املت  ما هي آليات العمل  -

 اإلسرائيلي؟ -يف مسألة الصراع العريب 
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األوكراين عن نظريه الصراع العريب  -دة جتاه الصراع الروسي التفاعل اخلاص مبنظمة األمم املتح كيف يتباين -
 اإلسرائيلي؟

 يف منظمة األمم املتحدة؟ العملهل أصبح من الضروري إعادة التفكري يف إصالح آليات  -

 أمهية الدراسة 

 واملتمث ل ،وخاصة حقل العالقات الدولية ،تنبع أمهية الدراسة العلمية يف تناوهلا لواحدة من بني أهم فروع العلوم السياسية
قدرًا من التنسيق بني الدول وإجياد  حتق قواليت  ،يف املنظمات الدولية الرمسية كواحدة من بني دعائم التفاعالت الدولية

ضااي الضوء على التباين يف التفاعل اخلاص ابألمم املتحدة جتاه ق يسل طالبحث  وألن .مساحة للتعاون واحلد من الصراع
إضافة للمكتبة البحثية لتناول أوجه القصور والتناقض، مما  ميث ل، فهو الصراع ما بني دائرة الشرق األوسط ودائرة الغرب

 معاجلة املبادئ املتضاربة لدى املنظمات الدولية. ُسُبليف حبثًا  يتطلب

والتفاعل اخلاص مبنظمة األمم املتحدة على طول اإلسرائيلي  -فإن تناول قضية الصراع العريب  ،لى املستوى العمليعأما 
حول منطق إطالة  شامالً أو تفسرياً حتليالً  يقد م ،األوكراين -املنظمة مع الصراع الروسي تفاعل ومقارنة ،الصراع هذا خط

بوصلة لتوضيح  يُعد  هذا البحث و  ؛ابلرغم من إقرار األمم املتحدة ملسار السالم واالستقرار العاملي ،األزمات والصراعات
 مصاحلهاخلدمة  معي نةدول جمموعة  من ِقبل الكبري تأثريالومبا يؤكد  ،يف التفاعل مع القضااي املتشاهبة األمميةالتناقضات 

 املؤسسات الرمسية الدولية. مظل ةحتت حصراً 

 أهداف الدراسة

عالوة على تسليط الضوء على تفاعل  ؛األمم املتحدة وأجهزهتا ومبادئها وركائز عملها ماهي ةهتدف الدراسة إىل تناول 
 ؛اإلسرائيلي -الصراع العريب  إطاراحلالة الفلسطينية يف  ، من خالل تفاعلها معتلك املنظمة مع قضااي الصراع الدويل

 ،والتضارب يف التعاطي مع امللفات املتشاهبةاألوكرانية، لكشف مدى التناقض  -احلالة الروسية مع  تفاعلها وكذلك
 خمتلفة. ولكن يف مناطق جغرافية 

 منهجية الدراسة 
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منظمة األمم املتحدة  تت بعه لذيا وذلك لوصف احلالة الراهنة وحتليل أوجه التفاعل ،املنهج التارخييتعتمد الدراسة على 
نهج املقارن لتوضيح مواطن املاعتماد عالوة على  انحية؛وكشف القصور اخلاص هبا، هذا من  ،الصراعات العاملية حيال

األوىل تتعلق  خمتلفني؛رافيتني منطقتني جغ متشاهبتني يف لقضيتني منظمة األمم املتحدة  معاجلةالتشابه واالختالف يف 
خلاص من جانب منظمة بيعة التعاطي اطقدرًا من فهم  حيق قفاملنهج التارخيي  .وسط والثانية ابلدائرة األوروبيةابلشرق األ

هم فمن أجل  أيًضا و  ؛1945ميثاق التأسيس عام  تضم نهخاصة يف ضوء ما  ،األمم املتحدة حيال قضااي الصراع
وإسقاط ذلك  ،2022غزة عام  وصواًل حلالة التصعيد اليت شهدها قطاع ،تفاعالهتا حيال القضية الفلسطينية اترخيًيا

 ايل. احل األوكراين –وهو الصراع الروسي  ،آخر للصراع مسرح على األممي التفاعل

 فرضية الدراسة

ختها األمم املتحدة رس  واملبادئ اليت  هناك تناقًضا وازدواجية يف املعايري أنيف "  تتمث لتنطلق الدراسة من فرضية أساسية 
 -حيال الصراع العريب  وج هاملوخاصة فيما يتعلق حبالة الصراع، كما هو احلال ابلنسبة للتفاعل  أتسيسها،يف ميثاق 

 . األوكراين" -اإلسرائيلي والصراع الروسي

من أطراف الصراع وبني أمد  ميكن القول أبن "هناك عالقة ارتباط وثيق بني مدى احنياز األمم املتحدة لطرف ،أيًضا
 . الذي تنحاز إليه" الصراع للطرف هذاُحسم  كل مازاد االحنياز اخلاص بتلك املنظمة   ؛ فكل ماالصراع ذاته

 مفاهيم الدراسة 

على خلفية اإلخفاقات اليت شهدهتا املنظمة  ،1942هي منظمة دولية مت أتسيسها يف يناير عام  األمم املتحدة: -1
دون  أو احليلولةوخاصة فشلها يف وقف الصراعات املختلفة ، عرف ابسم "عصبة األمم"تُ واليت كانت  ،السابقة هلا

 حكوماهتادولة مبواصلة  26وسياق التأسيس جاء على ضوء التعهدات اليت أطلقتها حنو  ؛اندالع احلرب العاملية الثانية
إىل تطبيق مجلة من القواعد وتسعى األمم املتحدة  .خاصة يف ظل تفاقم األوضاع العاملية ،إلعادة إرساء السالمالعمل 

بدأت املنظمة ابنضمام وقد  ؛ى سيادة الدول وضمان األمن والسلم الدولينيالقانونية العاملية اليت تستهدف احلفاظ عل
 (2.)193صل عدد األعضاء داخلها لنحو يو سع دائرة االنضمام لتت   ،دولة 51

                                                           

 .80لنشر والتوزيع، ليبيا، ص ، ترمجة: فؤاد شاهني، دار اجلماهريية ل، األمم املتحدة: الشرعية اجلائرة(ابتريسيو توالسكو، أالن دميس2)
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"حالة من عدم االرتياح أو  :فهو وفقاً لدائرة املعارف األمريكية ؛للصراع حمد دال يوجد إمجاع على تعريف الصراع:  -2
 (3).من رغبات الفرد أو حاجاته"، الضغط النفسي الناتج عن التعارض أو عدم التوافق بني رغبتني أو حاجتني أو أكثر

وكذا االختالف  ،ا ألهدافها وتطلعاهتاالصراع مبثابة تباين واختالف يف دوافع الدول واجلماعات املختلفة وتصوراهت ويُعد  
عل الناجم عن املواجهة والصدام تنازل اإلرادات، وهو التفا إال  وجوهر ذلك الصراع ما هو ؛ يف مواردها وإمكانياهتا

ألكثر بروزاً وديناميكية يف العالقات وهو ا املتنازعة،بني املصاحل واملعتقدات السياسية والربامج وغري ذلك من الكياانت 
 عاون بني وحدات ذلك النظام الدويل.الدولية يف مقابل الت

يكون اهلدف فيه بني املتنافسني هو و  ،واملوارد القو ةيم وعلى القِ "لويس كوسر" الصراع على أنه " تنافس على  ويعر ف
 )4(التنافس. جمر دهو درجة أعلى من و  ،حتييد أو تصفية أو إيذاء خصومهم

على أنه  يُعر فوالذي  ،ا احلال ابلنسبة ملفهوم النزاع الدويلكم  ،وتتداخل مفاهيم أخرى مع مفهوم الصراع الدويل
،خالف بني دولتني على مسألة قانونية أو حادث   .(5)سبب تعارض وجهات نظرهم القانونية أو مصاحلهمبأو  معني 

أي أنه قابل  ؛من الصراع حد ةفالنزاع غالباً ما يكون أقل  حد هتما؛من حيث درجة  بني املفهومنيولكن هناك فرق 
وهو أقل  ،كما أنه يكون ابرزًا وواضح األطراف  ؛إمكانية التوصل إىل حلول بشأنه وحىت ،لالحتواء والسيطرة عليه

كما   .وابلتايل هو درجة أقل من الصراع ؛واملصاحل الِقيمالذي يقوم على أساس وجود تناقض يف و  ،مشواًل من الصراع
 تفاقمهاعلى  ويرتت ب ؛املصلحة القومية يهد دعلى أهنا حدث مفاجئ  عر فتُ يتداخل أيضًا مع مفهوم األزمة الذي 

  .الدخول يف الصراعات
 لعدو ينعلى أنه حالة قانونية تسمح بصورة متساوية  يُعر فجند أن األخري  ،إىل مفهومي الصراع واحلرب نظرانوإذا ما  

بني  مسل حأيضاً على أهنا أعمال عنف  وتُعر ف احلرباملسل حة؛  القو ةابستخدام  ،الستمرار يف صراعهماابأو أكثر 

                                                           

)3(The Encyclopedia Americana International Edition، Danbury، Connecticut: Grolier 
Incorporated , 1992 , p.537. 

ت: شركة كاظمة للنشر والرتمجة والتوزيع، الطبعة ، ترمجة: وليد عبد احلي، بريو النظرايت املتضاربة يف العالقات الدولية( جيمس دوريت، روبرت ابلتسغراف، 4)
 .152، ص.1985األول، 

 .17، ص. 1997الدار الوطنية للدراسات والنشر، ، لبنان: النزاعات الدولية( كمال حداد، 5)
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الصراع مبثابة أرضية أو  ويُعد   ؛فاحلرب هي أكثر أشكال العنف شيوعًا يف الصراعات الدولية .دولتني ذات سيادة
 (6)للدخول يف حالة احلرب. مقد مة

من انتداب بريطاين يف  تبعهعقب وعد بلفور وما  1917صراع نشب منذ عام  هو اإلسرائيلي:-العريب الصراع -3
مما أدخل  ،تمكني اليهود من إقامة وطن قومي هلم يف فلسطنيل مساع  ، وما شهده من 1922املنطقة العربية عام 

وال يزال  ؛1948يف صراع مفتوح مع إسرائيل منذ هزمية عام  ،وعلى رأسها مصر وسوراي وفلسطني ،الدول العربية
 (7)واإلسرائيليني. بني الفلسطينيني مستمراً الصراع 

وخاصة  ،احملسوبة على الغرب نياوأوكراحة بني روسيا يف الشرق مسل  هي حالة تصعيد  :األوكراين -الصراع الروسي  -4
، 2022باشر مطلع عام أهنا دخلت يف طور الصراع العسكري امل إال   ؛2014االحتاد األورويب، بدأت منذ عام 

ضمام إىل حلف الناتو، مما وكذلك مساعي كييف لالن ،على خلفية تطلع أوكرانيا لالنضمام إىل االحتاد األورويب
 ايت املتحدة األمريكية.والوال وأوروابوبني أوكرانيا  ،بني روسيا وحلفائها االستقطاب الدويل حد ةفاقم من 

 الدراسات السابقة:

األوكرانية وتعامل املنظومة  -( الضوء على احلرب الروسية 8()2022يوليو  15طت دراسة الباحث )نبيل اخلوري، سل  
ات من أزم ،ذلك الصراع وتبعات  دت حالة من التناقض يف التعاطي مع مناطق الصراع املختلفةجس  ، واليت الدولية معها

 ،الدول األوروبية مع ابقي دول العامل فيها تتعاطىإنسانية والالجئني وغريها، يف معايري ميكن توصيفها ابالزدواجية اليت 
 ،جرائم احلرب حول مت توأوضح الباحث أن تلك السياسات برزت يف احملاكمات الدولية اليت  .وخاصة الدول اإلفريقية

يف احلرب العاملية الثانية، يف حني أن بريطانيا سبق وأن ارتكبت  ارتِكبتمثلما حدث ضد النازيني األملان يف اجلرائم اليت 
 يربز ازدواجية املعايري الواقعوهذا  ؛أهنا مل ختضع للمحاسبة الدولية يف جرائم ضد احلرب إال   ،جرائم ضد احلرب يف كينيا

  الدولية.

                                                           

سعيدة،  –، رسالة ماجستري، املغرب: جامعة موالي طاهر أثر البعد احلضاري على الصراع يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة( بوكعبان حممد خري الدين، 6)
 https://cutt.us/Exhez، متاح على: 16-14، ص ص. 2015كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

، 2013واالجتماعية، جامعة حممد خيضر،  ، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانيةمنوذًجا 1948الصراع العريب اإلسرائيلي حرب عام (خولة صامري، 7)
 .17ص 

 .2022يوليو  15ولن تنتهي يف أوكرانيا، العريب اجلديد، (نبيل اخلوري، ازدواجية املعايري يف السياسة الدولية مل تبدأ يف فلسطني 8)

https://cutt.us/Exhez
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يف  النظر عن انتهاكات إسرائيل ض  غيف املعايري ما بني  االزدواجيةفقد بي نت الدراسة  ،اليت حنن بصددهااحلالة  ضوءويف 
وبرز  ؛ن سيادة تلك الدولةعمقابل التدخل الدويل الداعم ألوكرانيا يف ضوء مساعيها للدفاع  ،1967فلسطني منذ عام 

جوي فوق قطاع غزة حلماية  ترفض األمم املتحدة فرض منطقة حظر حيث ،فيما يتعلق ابحلالة الفلسطينية مر ةذلك غري 
على مصداقية ونزاهة وقدرة  تؤث ر ويستنتج الباحث أن سياسة الكيل مبكيالني اإلسرائيلي.من القصف  الفلسطينينياملدنيني 

 األمن والسلم الدوليني. هتد داألمم املتحدة يف التعاطي مع القضااي العاملية اليت 

على  رك زالسابقة، حيث يف دراسته جزئًيا مع ما طرحه )نبيل اخلوري( ( 9()2015لباحث ) انجي البشري، ا فقويت  
ي يتم توظيفه خدمًة ك،  احلق الذي وضعته القوى الكربى بعد احلرب العاملية الثانية هذا استخدام وازدواجيةأتثري الفيتو 

سلًبا من جانب الوالايت املتحدة األمريكية  ارتد ت اآللي ةوهذه  ؛وفرض هيمنة تلك القوى على دول العامل ملصاحلها
ضد  يوظ فيف حني كان  ،هذا النقض "الفيتو" وحق   .بعيًدا عن أي سند قانوين وأخالقي ،الشعب الفلسطيين على

  .العوار داخل منظمة األمم املتحدةيكشف ومبا  ؛لدول أخرى خاصةلتحقيق أهداف  يوظ فكان   ،فلسطني

 اليت تنتاب االزدواجيةحالة  بي نت إهناهذا الطرح، إذ ( 10()2010دراسة الباحث )عبد احلسني شعبان، أيد ت وقد 
ضح ذلك يف ضوء ويت   ؛1945التأسيسي عام  ميثاقهااألهداف واملبادئ اليت محلها  وتناقضها معاألمم املتحدة  منظ مة

 الطرف وغض   ،الفلسطينينيقوق املنتهكة حلاإلسرائيلية رسات تعاطي األمم املتحدة مع القضية الفلسطينية وحجم املما
يف دعم حقوق املتحدة  األمم وفشلعن جرائم احلرب اليت تقوم هبا إسرائيل عرب عدواهنا املستمر على قطاع غزة، 

 الكثري من األحيان ترفض موجات اهلجرة يفهي بل  ؛1967إبقامة دولة وطنية هلم على حدود عام  الفلسطينيني
 يتطلب وهذا الواقع ؛املساعدات اإلنسانية لقطاع غزة تقدمي خطط يف صعوابت وتوجد ،الفلسطينينيواللجوء من جانب 

  .وعلى رأسها جملس األمن ،بذل اجلهود املضنية يف سبيل إصالح األمم املتحدة وأجهزهتا املختلفة

 حمدوداً دور األمم املتحدة  عالج ،الدويل ابلقراردها وتفر   ،بعتها واشنطنات  ويستخلص الباحث أن سياسة اهليمنة اليت 
 طبيعة مزدوجة يف التفاعل مع القضااي العاملية ومناطق الصراع املختلفة. وذا وضعيفاً 

                                                           

تري، كلية اآلداب والعلوم، جامعة (انجي البشري، أتثري الفيتو على قرارات جملس األمن الدويل قضية فلسطني منوذجاً، رسالة ماجس9)
 .2015الشرق األوسك، يناير 

قتصادية الدولية، الشركة السعودية املقاييس وسياسة اهليمنة، جريدة العرب اال(عبد احلسني شعبان، ازدواجية املعايري وانتقائية 10)
 2010أكتوبر  7لألحباث والنشر، الرايض، 
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والسيطرة من  اهليمنةيف حالة يكمن  ،مؤسسات األمم املتحدة إحدى ، وهومصدر اخلطر يف جملس األمن الدويل إن  
أكتوبر  26الباحث ) خطاب،  يستنتجه أيضاً وهو ما  ؛وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية العظمى،جانب القوى 

بسياسات الدول  التفاعلوعالقة ذلك الدولية،  مع القضااياألمم املتحدة  منظ مة بني تفاعل مبقارنته (11()2004
 الكربى؛ اخلمس قراراته الدول علىالذي هتيمن و  ،الباحث على دور جملس األمن على وجه التحديد ويرك ز ؛الكربى

 ؛1538بريطانًيا يف العراق عرب القرار  -عسكراًي أمريكًيا  وجوداً جملس األمن  أي د حيث ،يف امللف العراقي وجتل ى ذلك
يف اهلجمات العسكرية اليت قامت  برز كما  ؛املتحدة وهو يعكس أتثري الوالايت املتحدة على توجهات وقرارات األمم

مريكي يف األعسكري ال خلفية الوجود وعلى .تفويض من جملس األمن دونمن  هبا الوالايت املتحدة على يوغسالفيا 
لدعم إسرائيل يف سياساهتا االستيطانية  –حينذاك -واشنطن ضغوطًا على سوراي لالنسحاب من لبنان  مارست ،العراق

السياسة االستعمارية خذ األمم املتحدة أي قرار إلدانة هذا االستيطان و تت  دون أن من داخل فلسطني واملناطق اجملاورة، 
 .اإلسرائيلية

 منطق أن إببرازها ،(12( )2022مارس  29دراسة الباحث  )حممد بوبوش،  عرضته املتناقض األممي هذا املسارو  
حىت على  قائمةهذه ازدواجية املعايري و  ؛الدويل واعد القانونق وفق وليس القو ةالصراعات احلالية ينطلق من مبدأ ومنطق 

ملبادئ  مبوازاة هتميشها وذلك خدمة أهدافها ومصاحلها،يف  القوى الكربى  توظ فهالذي ابتت و  ،مستوى القانون الدويل
 القو ة . النزاعات ابلطرق السلمية وعدم اللجوء أو التهديد ابستخدام  وحل  وقواعد السيادة 

متارسه من سياسات ما خلفية  لىع "إسرائيل" فيها،الدول األعضاء  أو ،األمم املتحدة ُتدنمل  ،ففي احلالة الفلسطينية 
لغربية ودول الناتو اهناك تدخل عسكري واضح وصريح من جانب الدول  كان  ،قابلامليف و  ؛حبق الشعب الفلسطيين

 األوكرانيني، مما يربز حجم جئنيلال  دعم أوكرانيا يف حرهبا ضد روسيا، مع وضع معاملة تفضيلية ل والوالايت املتحدة
 منظمة األمم املتحدة. من ِقبلوخاصة  ،الدولية املنظومةاالزدواجية يف 

                                                           

 .2004أكتوبر  26فاحل خطاب، ازدواجية املعايري.. سياسة دولية أم صناعة أمريكية، اجلزيرة، (11)
 .2022مارس  29األوكرانية، املعهد املصري للدراسات، ( حممد بوبوش، اإلشكاليات القانونية للحرب الروسية 12)
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مع امللف الفلسطيين والتفاعل مع امللف األوكراين، تناولت دراسة  األممي التعاطي يفوإسقاطًا على حالة الدراسة املقارنة 
نها تضم  ( حالة التناقض والتضارب يف املبادئ والقواعد اليت 13( )2022مارس  8الباحث )مزهر جرب الساعدي، 

من والسلم إىل إحداث خلل يف منظومة األ يؤد يوهو ما  ؛القوى العظمى به حتك مخاصة يف ضوء  ،ميثاق األمم املتحدة
إطالة  جلهةالدويل  الدائمون يف جملس األمناألعضاء  يطب قهاالسياسات اليت  وهذا ما تُثبته ؛الدوليني واالستقرار يف العامل

الروسي  اهلجوممنذ بداية ف .األوكرانية -العامل الثالث، ويف احلالة الروسيةدول  مستوىأمد احلروب والنزاعات على 
أوكرانيا ابألسلحة املختلفة والدعم  ملد   وأمريكادول االحتاد األورويب  سارعت دوافعه املعلنة،يف ظل ، يف أوكرانيا العسكري

وفرض عقوابت اقتصادية  روسياالقتناص قرار مجاعي إلدانة  األمم املتحدة وجملس األمن سعتبينما  ،اهلائل املادي
وعدم  ،ابلرغم من التباعد اجلغرايف من انحية ،للعراقخالل الغزو األمريكي  وذلك بعكس ما جرى عليها؛وعسكرية 

 بسببصدر األمم املتحدة قرارًا إلدانة إسرائيل تُ ومل  ابلعراق آنذاك؛اخلاص  النووياملعلومات اخلاصة ابمللف  صح ة
على و  وطنه.وحترير  سيادتهعن  للدفاع  للشعب الفلسطيين نوعي حتر ك أي تنتقد هي بل ؛لفلسطني املستمر احتالهلا

لتناقض الذي اب هذا الطرح  اخلاص ولعل   .بلدهميادة سللدفاع عن  األوكرانيني املتحدة  األمم تدعم ،النقيض من ذلك
مارس  27بدر أبو جنم، ) توافقت معه دراسة الباحث قد  ،وانطالقًا من مناذج مماثلة ،تشهده األمم املتحدة

وذلك  ،تحقيق السلم واألمن الدولينيب  ،على اهلدف من إنشاء األمم املتحدة الضوء سل طتحيث  ،(14()2022
 وحل ها،من الصراعات املتعددة واستخدام الوسائل السلمية السياسية وأساليب التعاون لضبط تلك الصراعات  احلد  عرب 

 ،الفلسطينيةالقضية  حل  وأبرزت الدراسة فشل جملس األمن يف  .أو اختاذ القرارات الرادعة للحيلولة دون اندالع الصراعات
كما ،  الوالايت املتحدة األمريكية هتم  القضااي اليت  حل  يف  دور لهلتوتر اإلقليمي، يف حني كان لواليت أصبحت بؤرة 

 ظل  يف  األزمة حل  تلكدور كبري يف املتحدة  لألممن احيث ك ،(1962)احلال ابلنسبة ألزمة الصواريخ الكوبية كانت
)القدمية من القضااي العديدولكن هناك ؛ والكتلة الشرقية السوفيييتبني أمريكا والغرب واالحتاد  آنذاك احلرب الباردة

حتقيق األهداف اليت  يفاألمم املتحدة  شلف تؤكدوهي  ،اليت من شأهنا أن تزعزع األمن واالستقرار الدويل واملستجدة(
 من أجلها. أنِشئت

                                                           

 .2022مارس  8لقدس العريب، ا( مزهر جرب الساعدي، النظام العاملي: ازدواجية املعايري على قاعدة الكيل مبكيالني، جريدة 13)
 .2022مارس  27لسياسيني العرب،  ابدر أبو جنم، دور األمم املتحدة يف حل األزمة الكوبية إابن احلرب الباردة، ملتقي الباحثني(14)
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الكاشفة  األداة( أن األزمة األوكرانية كانت مبثابة 15()2022مارس  15السقاف،  عليدراسة الباحث )حممد  وتوضح
واليت تطرح تساؤاًل حول التزام الدول   ،يف سياساهتا اخلارجية العظمىيم اليت تستخدمها الدول والقِ الزدواجية املعايري 

هل هي اثبتة وواحدة أم أي  ؛وحقوق اإلنسان ودعم الدميقراطية قواعد القانون الدويل ومبادئ ميثاق األمم املتحدة
اءت جقد  حمد دة، وِقيمنه ميثاق األمم املتحدة من قواعد تضم  وما  والِقيم،الباحث أن تلك املبادئ يوضح وهنا ؟ متغرية

وبرز  ؛اجليوسياسية واالقتصاديةأو املهيمنة،  مصاحل الدول الكربىيف ضوء  وهي تتبد لمتناقضة وذات طبيعة مزدوجة، 
 ،ومادايً القت دعماً عسكراًي واليت  ،دفاًعا عن سيادهتا العسكرية  القو ةعلى صعيد الساحة األوكرانية اليت تستخدم ذلك 
من فرضية إطالة األزمة ويطيح مببدأ  يعز ز وهذا ما .على املصاحل الغربية للحفاظلروسيا  املقر رة اسرتاتيجية الردع ضمن

وهذا  .عدم اللجوء للقوة العسكرية أو استخدامهامبدأ تناقض حول ال ويربز ؛الصراعات ابلطرق السلمية والسياسية حل  
دراسة عليه   رك زتوهو ما  ؛العامليةالعدالة  وحيق قومبا يتوافق مع ميثاق أتسيسها  ،يتطلب إجراء إصالح لألمم املتحدة

التعامل املزدوج من جانب املنظومة الدولية حيال الصراع الروسي  جلهة ،(16( )2022أبريل  1الباحثة )زها حسن، 
منذ اللحظة األوىل  أك د، حيث وجدت الدراسة أن اجملتمع الدويل الفلسطينية احلالةاألوكراين وإسقاط ذلك على  -

الدول على اختاذ إجراءات  حث  عالوة على  ؛على أمهية املقاومة األوكرانية مبختلف أشكاهلا الروسي للغزو العسكري
وقفت أمام املبادرات الدبلوماسية والقانونية يف األمم املتحدة إلهناء  األمريكيةمضادة، يف حني أن الوالايت املتحدة 

  .ل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةاالحتال

 من حيث ،(17( )2202مايو  3دراسة الباحث )عصام عبد الشايف،  تضم نتهويتماشى طرح تلك الدراسة مع ما 
األوكرانية  -احلرب الروسية  أن وترى الدراسة  .أمناط التفاعالت الدولية وتوازانت النظام الدويل القائم ومساراته املستقبلية

 ؛وضعية االستقطاب واحملاور اليت مت االستناد إليها منذ احلرب الباردة وحىت الفرتة الالحقة هلا والفرتة الراهنة كشفت
بني التفاعل مع املتغريات العاملية واإلقليمية املختلفة ، أمام مأزق حقيقي فيهاوهو ما جيعل األمم املتحدة والدول األعضاء 

األوكرانية حشد  -الصراعات املختلفة حتقيًقا ملبدأ السلم واألمن الدوليني، حيث أبرزت األزمة الروسية حل  وفشلها يف 

                                                           

 .2022مارس  15، 15813(حممد علي السقاف، ازدواجية املعايري يف احلرب األوكرانية، جريدة الشرق األوسط، العدد 15)
 .2022أبريل  1(زها حسن، وأخرون، ما تعنيه احلرب الروسية يف أوكرانيا ملنطقة الشرق األوسط، مركز كارنيفي للشرق األوسط، 16)
 .2022مايو  3األوكرانية ومستقبل النظام الدويل، مركز اجلزيرة للدراسات،  الدوحة،  –عصام عبد الشايف، احلرب الروسية (17)
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وعلى رأسها  ،املؤسسات والشركات التابعة للمنظومة الغربية يف مواجهة السياسات الروسيةمن اهليئات و  العظمىاألغلبية 
 األمم املتحدة.

 قراءة يف األدبيات السابقة:

ولكنها يف  ،داخل منظومة األمم املتحدة يف تعاملها مع القضااي املتشاهبة خلالً أن هناك مما ورد آنفًا ستنتاج اال ميكن
مناطق متباينة، مثلما هو احلال ابلنسبة للقضية الفلسطينية وأي قضااي أوروبية مماثلة، واليت تربز خالهلا سياسة الكيل 

الوازن داخل األمم املتحدة وأجهزهتا وخاصة جملس  احلضورما بني دعم أحد القوى واألقطاب العاملية ذات  مبكيالني،
 .مبا يدعم حقوق شعوهبا حوهلاالشرق أوسطية وحسم اخلالفات  القضااياألمن، وما بني غض النظر عن 

هي  –أحد أهم مؤسسات األمم املتحدة  –حق الفيتو أو النقض يف جملس األمن  توظ فأبرز تلك القوى اليت  ولعل   
واليت ال تستخدمه واشنطن يف سبيل انتزاع قرار للضغط على  ،األوكراين -الصراع الروسي الوالايت املتحدة، يف إطار

 حيث ،الفلسطينية القضية تفاعالت مع الدويل التعاطي فيما خيص مستمربشكل  الفيتوبينما يتم توظيف هذا  ؛روسيا
خطورة املشكلة وقصور أداء األمم املتحدة يف  يكشفمما ، الشعب الفلسطيينإسرائيل انتهاكات جسيمة حبق  متارس

نه ميثاق التأسيس من العديد من املبادئ القائمة على تضم  رغم ما  ،نصاف وعدلوإتعاطيها مع مناطق الصراع مبساواة 
العسكرية  القو ةوكذلك مبدأ احللول السلمية للصراعات وعدم استخدام  ؛احرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا

ألوكرانيا يف صراعها مع روسيا،  الغريب بشكل كبري يف ضوء الدعم العسكريخيتلف  وهذا الواقع ؛ل تلك الصراعاتحل
 الدفاع عن أنفسهم. ممارستهم حق يف حالة الفلسطينينيحبق  الواسعة اإلداانت الدولية تصدريف حني 

األوكراين واملسرح الفلسطيين  -املصادر اليت تربط بني املسرح الروسي  قل ةوابلرغم من  –كما أتيت الدراسات السابقة 
قواعد شاملة  تبين  وضرورة  ،وإصالح األمم املتحدة تغيريتوضح حتمية  أهنا إال  حلداثة األول، وذلك  ،اإلسرائيلي –

 اجلغرايف.  الدول تلك النظر عن موقع وبغض   ،على كافة الدول تطب قوعامة 

 الصراعات املسلحة يف ضوء مبادئ األمم املتحدة مواجهة أواًل:

 وتسهم .أحد أهم املؤسسات الدولية اجلامعة بني وحدات النظام الدويل املتمثلة يف الدول منظمة األمم املتحدة  متث ل
غالبية تها مظل  خاصة وأهنا املنظمة الوحيدة اليت جتمع حتت  ،تلك املنظمة بصورة كبرية يف حتسني العالقات بني الدول

 . دولة 193 ؛دول العامل
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 لألمنة للصراعات حتقيًقا قد دعمت مسارات احللول السلمي ،ميثاق أتسيسها رس خهويف ضوء ما  ،املنظمة هذه ولعل  
 وتعد د ،ة واملوارد املالية اخلاصة هباوكذلك لتطبيق السالم واالستقرار الدويل، يف ضوء القدرات اللوجستي ،والسلم الدوليني

وحمكمة العدل الدولية  األمنة وجملس كما هو احلال ابلنسبة للجمعية العام،  ا الداعمة ملبادئ امليثاق وتطبيقاً هلاأجهزهت
 علىالتعاون  لغة وتغليبلدولية قدًرا من تكامل مساعيها لرتابط الوحدات ا حيق قواجمللس االقتصادي واالجتماعي، مبا 

 الصراع.لغة 

تراجع قدرة عصبة األمم السابقة يف حتقيق  خلفيةوعلى  ،عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية األمم املتحدة  لقد نشأت
إنشاء  وتطل ب الوضع .مبا يؤكد عدم جدوى عصبة األممو  ،نشبت احلرب العاملية الثانية بعدما ،الدوليني واألمنالسلم 

دولة إلنشاء منظمة  26 تطل عيف ضوء ، 1943عاماملتحدة  أتسيس األممفكرة  حيث وِلدت ،منظمة فاعلة وبديلة
 ،تلك النشأة جاءت مدعومة من جانب الوالايت املتحدة األمريكية ولعل   .التعاون بني الدول وتوث قاألمن اجلماعي  حتق ق
تطبيق ، ولحلرب العاملية الثانية، وذلك بغية إعادة اإلعمار من انحيةايف وقتها من أكرب وأقوى الدول املنتصرة  ُعد تاليت 

ليتم اإلعالن  1945عام اليف  عِقد لذي اوجاء مؤمتر ايلطا أخرى؛  من انحية واعد السلم الدويل واحلد من الصراعات،ق
 (18دولة حينذاك.) 51من جانب  التأسيسيويتم التصديق على ميثاقها  ،عن تلك املنظمة

ما ك  ،على تذكيتها ودعم حتقيقها جيب العمل وضع ميثاق تلك املنظمة الوليدة العديد من األهداف واملساعي اليتوقد 
الصراعات  وحل  أمهية العمل على حتقيق مبدأ السلم واألمن الدوليني  حولنته املادة األوىل تضم  هو احلال ابلنسبة ملا 

وكذلك من بني مبادئها عدم التدخل يف شؤون الدول الداخلية واملساواة يف السيادة وعدم التدخل  ؛ابلطرق السلمية
ها ابلطرق السلمية، وحل  حة املسل  التأثري يف سيادة الدول، مع االلتزام ابختاذ كافة التدابري ملنع الصراعات أو النزاعات و 

وصوالً حلالة من االستقرار والسالم  ،املختلفة األطرافتلك الصراعات وإزالة عوامل التوتر بني  حلل  مع اتباع هنج استباقي 
 (19قف العدوان العسكري.)العاملي، وخطوات إجرائية لو 

وذلك وفًقا ملا  ،لعمل على إجياد سبل حلل مصادر التوتر وتنمية وتوطيد العالقاتاجيب  ،األمم املتحدة وحتت مظل ة 
تعزيز العمل السياسي والدبلوماسي واالقتصادي ودعم حقوق اإلنسان  توجباليت و  ،يف فقرهتا الثانية األوىلاملادة  ورد يف

                                                           

ص ليبيا، ابتريسيو توالسكو، أالن دميس، األمم املتحدة: الشرعية اجلائرة، ترمجة: فؤاد شاهني، دار اجلماهريية للنشر والتوزيع، (18)
80. 

إصالح منظمة األمم املتحدة يف ظل تطور النظام الدويل، رسالة ماجيستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة شور عصام، اع( 19)
 .21، ص 2014عبد احلميد ابن ابديس، اجلزائر، 
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ترسيخ مبدأ املساواة  ،وفًقا مليثاق التأسيس ،املتحدة األممعلى  يتعني   ،وانطالقاً من هذا اجلانب .وتفرقةبدون أي متييز 
والتأكيد من جانب الدول على االلتزام بكافة  ؛مع مبدأ حسن النوااي ،تهامظل  يف السيادة بني الدول املنضوية حتت 

 أو القو ةحة واستخدام املسل  العسكرية  للقو ةولة دون اللجوء مبادئ التسوية السلمية وخفض التصعيد العسكري واحليل
 التهديد هبا جتاه أي دولة أخرى.

د النزاعات وتوطي حلل  أعلى جهازين يف األمم املتحدة  وجملس األمن  العامةاجلمعية  شك لتفقد  ،وحتقيقاً لتلك املبادئ
من خالل احلوار  ،األمن اجلماعي وتطبيقمن الصراعات  احلد  يف  اجلمعية العامة تسهمالعالقات بني الدول، حيث 

فاجلمعية  وحل ها؛القضااي احلرجة  يف خمتلف لتداولوذاك ل ،قادة العامل مبشاركة واملؤمترات والندوات والدورات املختلفة
ناقش كافة التوصيات تحيث وتعقد بصورة دورية دورة عادية كل عام،  ،اهليئة العليا داخل األمم املتحدة العامة هي

 (20) بصورة كبرية من جماالت التعاون والشراكة بني وحدات النظام الدويل. وتعز زاخلاصة حبفظ األمن والسلم، 

احلقيقية الختاذ القرارات اخلاصة  املنص ة ،أعضاء دائمني مخسة بينهممن  عضواً، 15من  واملكو ن ،جملس األمن فيما ميث ل
التفويض للقيام بعمليات عسكرية، خاصة وأنه يف إطار املادة اخلامسة والعشرين من ميثاق  ومينح ،ابلتصعيد العسكري

وخاصة النووية  ،من انتشار األسلحة وحيد  السلم  وحيق قابحلفاظ على األمن العاملي معنياً األمن  جملسيُعد  ، التأسيس
 الكربى؛ حق النقض أو الفيتو الذي تستخدمه الدول اخلمس ،ومن بني التحدايت اليت تواجه عمل األمم املتحدة .منها

أن تتم ابإلمجاع يف القضااي  بد  قرارات اجمللس ال  إنوهنا يتم توظيف تلك اآللية وفًقا ملصاحل تلك الدول، حيث 
 (21مبوافقة الدول اخلمس الدائمني.) إال   متر راملوضوعية اليت ال 

الصراعات  حل   مسار والدفع يف ،وعدم التدخل يف شؤون الدول ،الدولينينستخلص أن مبدأ السلم واألمن  وعليه،
التهديد ابستخدامها، وخفض  وأ القو ةعدم استخدام و  كذلك املساواة يف السيادة وعدم املساس هبا،و ابلطرق السلمية، 

يف  إليهام املتحدة اليت تستند األم من أبرز ركائز ودعائم ومبادئ كل ها  ،التصعيد وتفعيل الدبلوماسية واألدوات السياسية
 تعاطيها مع القضااي املختلفة.  سياق

                                                           

عهد ، رسالة ماجيستري،  م2012حىت عام  1991(زايد عطا العرجا، دور األمم املتحدة يف تنظيم العالقات الدولية منذ عام 20)
 .25، ص2013بيت احلكمة، جامعة آل البيت، عمان، 

(على يوسف شكري، املنظمات الدولية واإلقليمية واملتخصصة، دراسة يف عصبة األمم واألمم املتحدة واجلامعة العربية ومنظمة 21)
 .122، ص 2004لطباعة والنشر والتوزيع، الوحدة اإلفريقية ومنظمة الصحة العاملية ومجعية اهلالل األمحر اللييب، الطبعة الثانية، ايرتك ل
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قواعد حل  ،(38، 37، 36، 35، 34، 33املواد ) يف ،يف الفصل السادس منه ،ميثاق األمم املتحدة تضم نلقد 
( من الفصل السادس لتؤكد على التزام أطراف النزاع العمل على 33املادة ) جاءتفقد  .املنازعات ابلطرق السلمية

والعمل يف قالب املؤسسات  القضائية،هذا النزاع ابملفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية  حل  
 أقر   34ويف املادة القو ة.  دون اللجوء للعنف أو استخداممن  ،والتنظيميات اإلقليمية عرب القنوات والوسائل السلمية

 .والسلم الدوليني للخطر األمن تعر ض أنامليثاق جمللس األمن حق فحص النزاعات أو املواقف املختلفة اليت من شأهنا 
أن جملس األمن له احلق يف أي مرحلة من مراحل النزاع أن يوصي مبا يراه مالئًما من إجراءات وطرق   36املادة  وورد يف

ويف حال  .مع العمل على توجيه املنازعات القانونية حملكمة العدل الدولية ،النزاعات حلل  التسوية واختاذ التدابري املختلفة 
فيجب أن يتخذ اجمللس  ،أو أبحد الطرق املنصوص عليها ،اسيةالصراع بوسيلة سياسية أو دبلوم حل  إخفاق الدول يف 

 . (22حفظ السلم واألمن الدوليني للخطر. ) يعر ضالنزاع دون أن  حلل  يراه مالئًما من شروط  ما

عمليات  هتد دعات الصرا خاصة أن ،من بني مقاصد األمم املتحدة هو واحدحفظ السلم واألمن الدويل هدف إن 
ملية محاية وتعزيز حقوق اإلنسان ع ولعل   .وق اإلنسان وانعدام األمن الغذائيقحإىل انتهاك  وتؤد ي ،التنمية املستدامة

يت تدعم حقوق اإلنسان يف ضوء ومن ّث  فإن هذا األمر يتطلب حالة من مقارابت السالم واألمن ال ؛أداة وقائية تشك ل
ذ التدابري الالزمة حيال اختا ،يف ضوء اختصاصات جملس األمن ،عت األمم املتحدةوض  ،ويف سبيل ذلك .سالم مستدام

تدشني املفوضية السامية حلقوق  عالوة على ؛الوقائية وكذلك االستباقية اإلجراءاتويتطلب هذا  ؛قضااي الصراع املختلفة
 مُتزجوعادة ما  ؛إلنسانز حقوق اواليت تعمل على جهود حفظ السالم وصناعة السالم لتحقيق مبادئ وركائ ،اإلنسان

 انتهاكرتبط ابلصراعات يكما   ؛الالجئني والنازحني ظاهريتيف  خصوصاً  تتمثل ،الصراعات أببعاد وتداعيات خمتلفة
 رات الدول وشعوهبا.ومقد  انفذة الستنزاف املوارد  وهي تُعد   ؛الوطنية للدول السيادة

وهي  ؛واليت زادت بصورة غري مسبوقة ،من املناطق املختلفة العديدالدولية يف  املسل حةلقد انتشرت الصراعات والنزاعات 
وإذا ما كانت  .تشهد الكثري من االنتهاكات لقواعد القانون الدويل اإلنساين وقواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 ؛اإلسرائيلي من انحية -كما هو احلال ابلنسبة للصراع العريب  ،أن هناك نزاعات ممتدة اترخيًيا إال   ،غالبية النزاعات داخلية
األوكراين الذي شهدته املنظومة الدولية مطلع عام  - الصراع الروسي مثل ،جذور لديهاوهناك بعض الصراعات اليت 

                                                           

 الفصل السادس: يف حل املنازعات حالً سلمًيا، ميثاق األمم املتحدة، األمم املتحدة.(22)
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نزع  رأسها ، وعلى1945، مما يضع جملس األمن أمام املسؤوليات املختلفة اليت رمسها ميثاق األمم املتحدة عام 2022
  .السالح والعمل على إهناء الصراع ابلطرق السلمية وفق مقاصد امليثاق وإعادة االستقرار إىل مناطق الصراع

على مفاهيم السلم واألمن  تؤث را الدولية، ومجيعه املسل حةغري الدولية والنزاعات  املسل حةمن النزاعات  نوعانوهناك 
 حالةوأهنا تنطبق على دراسة  خاصة ،خل واالخنراط املباشر هو النزاعات الدوليةينطبق على حاالت التد وما الدوليني.

 ؛شأ بني دولتني يف كل مسرح تشابكنهذا النزاع  إناألوكراين، حيث  -الفلسطيين والصراع الروسي  -الصراع اإلسرائيلي 
 اليت تُعد  الدولة فقط هي  ألن ،دويل مسل حفالدولة هي الطرف الوحيد الذي إبمكانه إعالن احلرب والدخول يف نزاع 

بني دولتني أو جمموعة من  ل حمسالدويل هو نزاع  املسل حفالنزاع  .من أشخاص القانون الدويل وفق النظرية التقليدية
يف التوجهات والقضااي  تالتناقضا بسببوذلك  ،على خصمها ابلقو ةض إرادهتا لى فر كل واحدة فيها تعمل عو  ؛الدول

  .املختلفة

ممارسة  ، هناكوأيًضا قانونياً؛أو  إيديولوجياً قد يكون سياسًيا أو اقتصاداًي أو ف ؛والنزاع ميكن أن تتنوع مظاهره وأشكاله
 (23كأشكال من النزاع.)واملساومة،  الضغط واحلصار والعقاب والتفاوض 

لدويل حلقوق اإلنسان، وذلك االقانون  تطبيقميثاق األمم املتحدة يف ديباجته واجبات األمم املتحدة حنو  تضم نلقد 
ا يضمن وقف هتديدات السلم ومب ،على حقوق اإلنسان تؤث راملتحدة مع الصراعات املختلفة اليت  األمميف ضوء تعاطي 
 .واألمن الدوليني

الشؤون واليت أوضحت أمهية عدم جواز التدخل يف  ،من امليثاق 7فقرة  2وعلى الرغم من اإلشارة الواضحة يف املادة  
من خالل احلفاظ على  ،ذا التدخلهل أهنا وضعت مربرًا كافًيا  إال   ،الداخلية للدول من جانب املنظمة او أحد أجهزهتا

اجلهاز  هو وملا كان جملس األمن .ذلك على السلم واألمن الدوليني يشك لهحقوق اإلنسان والتهديد الذي ميكن أن 
عت حتت وضِ مبوجب امليثاق، فقد  فيهااحليوية  لألنشطةوحمرًكا رئيسًيا  ،املتحدةالتنفيذي األكثر فاعلية يف بنية األمم 

كافة الصالحيات مع    ؛على األمن الدويل تؤث رآليات التعامل مع الصراعات والنزاعات املختلفة اليت  تصر فه
وهو السلم واألمن الدوليني، وذلك ابختاذ  ،والسلطات الداعمة ملسار احلفاظ على مبدأ االمم املتحدة واالختصاصات

 وحث  واليت تعطي للمجلس احلق يف حلحلة األزمات املختلفة  ،الوسائل السلمية املتاحة مبوجب الفصل السادس

                                                           

(عياد حممد مسري،  حماضرات يف مقياس: حتليل النزاعات الدولية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، اجلزائر، 23)
 .5-4، ص 2018
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ويف  املسل حة.والتوصية ابلتسوية العادلة والسلمية للصراعات  ،على نزع السالح والعملالتصعيد  األطراف على خفض
من أجل حل  ،التفويض للتدخل العسكري أومن بينها العقوابت و  ،كن للمجلس اختاذ كافة التدابريمي ،حال الفشل

حيث يُهيمن  ،وإحالة جرائم احلرب إىل احملكمة اجلنائية الدولية ،قوات حفظ السالم الدويل يف تلك املناطق ونشرالصراع 
 (24.)جملس األمن على سلطيت اإلحالة واإلرجاء للنزاعات املختلفة

 األوكراين -والصراع الروسي يلياإلسرائ -ز واسرتاتيجية تفاعل األمم املتحدة مع الصراع العريب : ركائاثنًيا

 ،الرامي إىل إقامة وطن قومي لليهود، وعقب تدشني منظمة األمم املتحدة 1917عقب الفرتة الالحقة لوعد بلفور عام 
ه األمم املتحدة توج   أن إال  والداعم حلق الشعوب يف تقرير مصريها،  ،وعلى الرغم من التوجه العام حينذاك لدى املنظمة

فيه  ويؤي دالذي يؤكد ، 1947لسنة  171ذلك يف القرار رقم  وجتل ى ؛دعم إقامة وطن لليهود مظل ةابت يكمن حتت 
 25وبني اليهود الوافدين. ،شعب فلسطني ،تقسيم فلسطني بني السكان األصليني

وحالة  ،1948أبرز شواهد الضعف والعجز هو فشل جملس األمن يف إجياد حل للقضية الفلسطينية منذ عام  ولعل  
وحقوق الدولة يف ممارسة سيادهتا الكاملة وفًقا  ،اإلغفال املتعمد عن االنتهاكات اخلاصة حبقوق اإلنسان يف فلسطني

 (26لقرارات الشرعية الدولية.)

مقايضة للحق مبثابة القول أبهنما  ابلنظر إليهماميكن  ،قرارين ،ة يف جملس األمن الدويللممث   ،لقد اختذت األمم املتحدة
احلصول على السالم  شرط وفيهما ،1973لسنة  338قرار وال ،1967لسنة  242يف القرار  ويتمث الن ؛الفلسطيين

حالت تلك القرارات دون إمتام . وقد أبنه مبدأ " األرض مقابل السالم" والذي ُعرف ؛مقابل احلصول على األرض
ابلرغم من كوهنا  ،خاصة يف ضوء عدم االعرتاف لفرتة زمنية طويلة مبنظمة التحرير الفلسطينيةيف فلسطني، عملية السالم 

يف التسعينيات، واليت مل تنجح  مت ت اليتللشعب الفلسطيين يف مفاوضات السالم وقواعد اتفاق أوسلو  املمث لالطرف 

                                                           

عدالة اجلنائية الدولية بني طموح حتقيق أمحد مبخوته، وأخرون، النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية: دراسة حتليلية لواقع ال (24)
لثانية والستون،  جامعة أمحد بن حيي االعدالة ومعقوات املمارسة العملية، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، العدد األول، السنة 

 .429ص  2020سي، اجلزائر، يناير الونشري
ام، رسالة دكتوراه، جامعة عني حممد إساعيل علي، مدى مشروعية السيادة اإلسرائيلية يف فلسطني يف إطار القانون الدويل الع(25)

 .241-128، ص ص 1974مشس، 
ة النزاعات املسلحة غري الدولية، رسالة ملعاجل( قاسم إبراهيم متعب اجلنايب، دور جملس األمن يف تفعيل اآلليات الدولية السلمية 26)

 .17،ص 2017ماجستري، كلية احلقوق، جامعة الشرق األوسط،  
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ودة الالجئني الفلسطينيني، ابلرغم من مشاركة عوكذلك  ،فيما يتعلق ابلقدس الشرقية حق هعب الفلسطيين يف إعطاء الش
  .من خارج املنطقة كامل  كعضو  1992املتحدة يف تلك املفاوضات وعملية السالم منذ عام  األمم

وابلرغم من  .املتحدة اخلاص يف األراضي احملتلة األممق منس  عمدت األمم املتحدة على إقامة مكتب  ،ويف سبيل ذلك
 (27)وفًقا السرتاتيجية االستيطان الفعلي. القو ةابت يستخدم  اإلسرائيليأن االحتالل  إال   الشكلية،تلك اإلجراءات 

خت رس  فهي  ؛لى فلسطنيسلبية ع ، تركت تداعيات1993تلك االتفاقية )اتفاق أوسلو( اليت مت التوقيع عليها عام 
شكيل جيش تع االتفاق وكذلك من ؛يف دخول الضفة الغربية وقطاع غزة بدون أي سابق تنسيق "إسرائيل"شرعًيا حق 

 احتل تهان األراضي اليت م% 78يف إعطاء احلق إلسرائيل يف التوسعات االستعمارية على حنو  وساهم ،قومي لفلسطني
 . 1948من فلسطني منذ عام 

ومل حيصل الشعب الفلسطيين على  ،ةقراراهتا اخلاصة ابلقضية الفلسطيني تنف ذاملتحدة مل  ألمماوعلى هذا املسار جند أن 
الطبيعة العسكرية جتاه  يذيشهد ضغوطًا متعددة األبعاد من حيث الضغط اإلسرائيلي والعنف املمنهج إنه بل  حق ه؛

ويف "، إسرائيل"ولية الرامية إىل دعم وما بني الضغوطات الد ،فها األمم املتحدة ابإلرهابيةتصن  ليت ااملقاومة الفلسطينية 
على تلك  "إسرائيل"يادة كما عملت على االعرتاف بس  ؛القلب منها أمريكا اليت دعمت نقل سفارهتا للقدس الشرقية

  .ابملبادئ الدولية يف هذا الشأن خيل  املنطقة وعلى اجلوالن مبا 

، اقتصر دور األمم املتحدة على اخلطوات الشكلية أو 2022 العام فلسطني يفويف احلرب اإلسرائيلية األخرية على 
من حيث انعقاد اجلمعية العامة والدعوة لتهدئة أطراف الصراع واحليلولة دون تصعيد املوقف يف قطاع غزة،  اإلجرائية،

ن عقد اجتماع مغلق جمللس األم ، إىلوكذلك اإلمارات والصني وفرنسا وإيرلندا والنرويج ،ندوب فلسطنيودعوة كل من م
الوضع  حد ةمن أتثري على األمن اإلقليمي وتفاقم  هلاحالة التصعيد ملا  رفض والذي ،لبحث تصعيد املوقف يف قطاع غزة

 (28)لزم بذلك إلسرائيل.مُ يكون هناك مشروع قرار  أنولكن دون  ؛اإلنساين

                                                           

املتحدة،  (، األمم2000- 1989(اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين، أصول مشكلة فلسطني وتطورها اجلزء اخلامس )27)
 .4-3، ص ص 2014نيويورك، 

، موقع األمم األمم املتحدة، جملس (28) األمن يستمع إىل التطورات يف غزة وإسرائيل: وقف إطالق النار ساري املفعول لكنه هش 
 .2022أغسطس  8املتحدة، 
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 ،األممية العام والقرارات الدويل التوجهمنذ البداية  برز األوكراين، –وفيما يتعلق ابلصراع الروسي  اجلانب اآلخر،على 
املتحدة جلسة لألمانة العامة  األممقدت عحيث  ،عملية العسكرية الروسية داخل األراضي األوكرانيةلا حولوأمهها القرار 

لدعوة ملطالبة موسكو امع  ،أوكرانيادولة على قرار يدين الغزو الروسي على  141بتصويت لتقر ر  ،لس األمنجممع هلا 
انتهاكاً لقواعد  يعد   ، مباالعسكرية القو ةابستخدام  وند د القرار ؛اهتا العسكرية من األراضي اليت سيطرت عليهاقو  بسحب 

التهديد  أواخلالفات بني الدول  حل  يف  القو ةوكذلك مليثاق األمم املتحدة الذي حيظر استخدام  ،القانون الدويل
 29ابستخدامها.

ماليني  4بنحو ُقد ر عددهم  والذين تداعيات،ال األمم املتحدة حتم لتفقد  ،من أوكرانيا لى مستوى الالجئنيعأما 
مع  األممي التعامل وهو ما يتباين مع ؛يف تقدمي التسهيالت الستضافة الالجئني األوروبيةامهت الدول سفيما  ؛شخص

 يورومليار  30فإن جهود اإلغاثة تتطلب حنو  ،ووفًقا لتقديرات األمم املتحدة .وفلسطني األوسطالالجئني من الشرق 
فقط، حيث يتم توظيف األمم املتحدة الداعية لالنسحاب الروسي حنو ممارسة مزيد من الضغوطات  احلايل خالل العام

ومبا خيدم املصاحل األمريكية  ،وسيةوحشد األغلبية العظمى من الدول األطراف يف مواجهة السياسات الر  ،على موسكو
 (30والغربية.)

 أوكرانية،وعقب عملية ضم روسيا ألربع مناطق  ،األوكراين –ويف ضوء تطورات املشهد الروسي  السياق، هذا وتكامالً مع
وزابوروجيا أقاليم دونيتسك ولوهانسك وخريسون عقب عملية ضم  ،املتحدة "أنطونيو غوترييش" األممأعلن أمني عام 

وأي ضم  ألراضي  ،على أن امليثاق واضح وشد د، إدانتها واعتبارها غري قانونية مع ،لتلك اخلطوة ، عن رفضهاألوكرانية
هو انتهاك ملبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون  ،أو استخدامها القو ةدولة أخرى نتيجة التهديد ابستعمال  ِقبلدولة من 

 (31.)الدويل

 -إلسرائيلي والصراع الروسي ا -أوجه التشابه واالختالف يف تفاعل األمم املتحدة مع الصراع العريب  اثلثًا:
 األوكراين

                                                           

مارس  2قرار األمم املتحدة بشأن أوكرانيا: كيف صوتت دول الشرق األوسط، معهد واشنطن لدراسات الشرق األدين، الدوحة، (29)
2022. 

 .10جع سابق، ص (عصام عبد الشايف، مر 30)
أوكرانيةليسلهقيمةقانونيةوتصعيدخطرييستحقاإلدانة: (األمينالعام31)  .2022سبتمرب  29، موقع االمم املتحدة، قرارروسيابضمأراض 
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 .األوكراين –الصراع الروسي  نمملوقفها  الفلسطيين مغايرًا -لقد جاء موقف األمم املتحدة حيال الصراع اإلسرائيلي 
العسكرية من  القو ةاستخدام  واملغايرة نسبًيا حلالة كلية،الشدانة اإلميكن احلديث عن مشرتك واحد يتمثل يف  ولكن

لثابت لدى األمم املتحدة ا التوجه هو  هذاكن القول أبن ومي .جانب الطرفني واحلث على دعوة األطراف لضبط النفس
وذلك يف  ،ةكلي  ا وإجرائًيا بصورة  التفاعل األممي مع الصراعني مغايرًا موضوعيً  يبقى ولكن ؛يف الكثري من مواطن الصراع

 ضوء النقاط التالية:

 تعاملفإن  ،الفلسطينيةحلالة ابلنظر إىل او الصراعني. يف  مشرتكاً  ملفاً موضوع ضم األراضي  مُيث ل ضم األراضي: -
 فهي ؛ل هو تعامل هش وضعيفمن جانب إسرائي املت بعحيال الضم املستمر واالستيطان  وإجراءاهتااألمم املتحدة 

 ؛ي حنو احلد من تلك املمارساتإجراء حقيق اختاذابلقرارات الدولية دون أي  فقط تلتزم يف حاالت التصعيد ابلتذكري
الايت املتحدة بنقل سفارهتا املتحدة موقًفا داعمًا خلطوة الو  واألممشهدت املنظومة الدولية  ،عالوة على ذلكو 

التوسعات  علىحدة صمت األمم املت عن انهيك ؛للقدس وضم إسرائيل للقدس الشرقية ضمن األراضي احملتلة
أعلنت احلكومة و  سبق يثح ،سواء يف اهلضبة السورية )هضبة اجلوالن( منذ اندالع الصراع السوري ،اإلسرائيلية

م املتحدة يف قرارها رقم أدانته األم قدوالذي كانت  ،إليهااجلوالن  عن ضم   1981ديسمرب  14اإلسرائيلية يف 
مية حتول دون ممارسات التوسع قرارات إلزا عن املنظ مةدر صتومل  ،لتطبيقل سبيلهأن هذا الرفض مل جيد  بي د؛ 497

 ورفض أممي ،روسية يف أوكرانيا، يف حني أن هناك رفض وإدانة من جانب األمم املتحدة حبق التوسعات الاإلسرائيلية
مت به الوالايت املتحدة تقد  مبوجب مشروع قانون  وذلك أوكرانيا،يا لعدد من املناطق واملقاطعات يف روس لضم  

  .والصني روسيا ابستثناء ،األعضاء الدول ووافقت عليه غالبية
اإلسرائيلية  واهليمنةعن اجلرائم التوسعية  التغاضيتربز حجم  الصراعاتمع  األممي هذه االزدواجية يف التعاملإن 

دونيتسك عملية الضم الروسي ملناطق  متاماً املتحدة  األمم ترفض على األراضي الفلسطينية والسورية، يف حني
عمت يف ضوء ذلك عقد جلسة طارئة ملناقشة هذا القرار دهي بل  .ولوغانسك وزابوروجيا وخريسون إىل روسيا

 (32ورفضه.)
عمليات  تصن فاألمم املتحدة  أنجند  ،مقارنة ابألوضاع الفلسطينية العسكرية أو التهديد هبا: القّوةاستخدام  -

مبنظمة التحرير الفلسطينية دون ابقي اجلماعات  إال  وال تعرتف  ،املقاومة الشعبية واملقاومة الفلسطينية ابإلرهابية
                                                           

 .2022أكتوبر  9إبراهيم عبد اجمليد، هل هناك حد فاصل بني الضم واالحتالل، اندبيندينت عربية، (32)
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كما جاءت اتفاقية   ؛ائيلإسر  أبمن يضر  أن  شأنهللحالة السياسية واألمنية الفلسطينية، وتدين أي حترك من  املكو نة
املتحدة لتحول دون وجود جيش فلسطيين وتعطي احلق للممارسات العسكرية وعمليات  األممأوسلو مبشاركة 

  .العنف املمنهج إلسرائيل حبق فلسطني دون  أي إدانة
 م املقاومةهناك حشد عاملي لدعم أوكرانيا ودع كان  ،األوكراين -ويف ضوء الصراع الروسي األخرى،على الناحية  -

يف ضوء سباق التسلح  ،واحلشد العسكري األوكراينعم اجليش د، مع الدفاع عن السيادة اخلاصة هبا بعنوان فيها،
الداعمة ألوكرانيا  الدولية بل واملشاركة ؛والتسليح املستمر للجيش األوكراين األوكرانية -يف احلالة الروسية  احلاصل

الصراعات ابلطرق  حلل  التهديد هبا وأمهية التوجه  أو القو ةمع مبدأ استخدام  يتناىفيف عملياهتا العسكرية، وهو ما 
ودعمها عسكراًي يف مواجهة روسيا، ترفض  األوكرانية الدولة يادةس احرتام إىلاملتحدة  األمم فبينما تدعو .السلمية

وخاصة تلك املتعلقة مببدأ   ،ااي املتشاهبةذلك يف احلالة الفلسطينية، مما يربز حالة االزدواجية يف التعاطي مع القض
 األمن والسلم الدوليني.

مع قضااي الصراع الدويل اليت تنشأ بني ميكن القول أبن األمم املتحدة غري منصفة أو عادلة يف تعاملها  وعليه،
أوكرانيا بني صراع العن حيادها يف التعاطي مع  وخرجت حينما احنازت ألوكرانيافهي  .وحدات املنظومة الدولية

 ؛الدفاع عن السيادة واالستقالل السياسي واألمينو  ،كالشرعية،  وروسيا، أجحفت حق فلسطني يف القضااي املماثلة
ووقف اهلجمات االستيطانية   عن إدانةاملتحدة  عجز األممعالوة على  ؛وكذلك احلفاظ على األراضي الفلسطينية

الدولتني على أساس حدود ما قبل عام  حبلّ وفشلها يف تطبيق القرارات الصادرة عنها فيما يتعلق  ،اإلسرائيلية
 حللّ املنظمة الدولية الرئيسية  تُعدّ خاصة وأهنا  وحيوايً، ضرورايً  أمراً فإن إصالح األمم املتحدة ابت  ،لذا .1967

 .العامليةالصراعات 

 اخلالصة:

من مسارات التعاون  وتعز ز ،املؤسسات الدولية املعنية بتطبيق قواعد القانون الدويل العامأهم  إحدى األمم املتحدة مُتث ل
ولديها  ،دولة 191وحتول دون اندالع الصراعات، حبكم كوهنا أكرب مؤسسة تنظيمية عاملية وتضم قرابة  ،بني الدول

  .األجهزة الكافية ملواجهة التحدايت العاملية

ومنها املساواة  ،مبادئها ومرتكزاهتا الرئيسية وتطب قتكون على احلياد  أناألممية  من املنظ مة ذلك يتطلب ،وبطبيعة احلال
وعلى  ،توظيفها سياسًيا من جانب القوى الغربية  حالولكن يف  .والسلم الدوليني األمنيف السيادة واحلفاظ على 
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يف  فشلت املؤسسة إن تلك بل ؛مغايرًا يصبحوضع فإن الاألورويب، رأسها الوالايت املتحدة األمريكية ودول االحتاد 
وهي  ؛أخرى مر ةاالستقطاب واحملاور الدولية  حالة بصورة غري مباشرة يف إعادة وأسهمتتطبيق قواعد القانون الدويل، 

 ، أماماألوكراين –وآخرها الصراع الروسي  ،الدوليةقضااي القراراهتا وتفاعالهتا املتباينة واملزدوجة مع بسبب  ،فتحت اجملال
 بصورة واضحة ومباشرة. ،العسكرية ابلقو ةالتهديد ولغة  ،تسل ح جديدسباق 

 –واملتمثلة يف الصراع اإلسرائيلي  ،يف دائرة الشرق األوسطاألوىل  ؛صراع حلاليتاملتحدة مغايرًا  األمملقد جاء تعامل 
يف تطبيق مبادئها وقواعدها اخلاصة ابلسيادة واحلفاظ عليها وحق الشعوب يف املتحدة  األمم شلتفحيث  ،الفلسطيين

مع إدانة أي  إسرائيل، عت يف تقييد قدرة الدولة على مواجهة وشر بل  ؛جتاوزت ذلك يف فلسطنيمصريها؛ فهي تقرير 
على  أهنا  يف حني الدولة؛الركن األساسي لقيام وهي  ،حترك عسكري من جانب املقاومة للدفاع عن مبدأ السيادة

 ،مليثاقايف عن كافة القرارات واملبادئ الضامنة  وتغاضت األوكراينللجانب  األوكراين، احنازت –الروسي  مستوى الصراع
 .واحلفاظ على سيادة الدول ،لتهديد ابستخدامهااأو  القو ة وعلى رأسها عدم استخدام 

 ،ألوكرانياالغربية الداعمة  املواقفالنظر عن  وتغض  تدعم أوكرانيا ملواجهة روسيا عسكراًي املتحدة  األمم ،األوىل احلالة ففي 
إعادة النظر على  تفرضفإن تلك االزدواجية  ،لذا .على املبدأ لصاحل أوكرانيا يف مواجهة روسيا تؤكدبينما يف الثانية هي 

 العمل داخل األمم املتحدة. ميكانيزمات

 لنتائجا

 أورواب.و هناك ازدواجية واضحة يف تعامل االمم املتحدة مع املناطق املختلفة للصراع ما بني حاليت الشرق األوسط  -
سياسًيا خلدمة مصاحل أمريكا  املهمةاملنظمة  هذه وظيفت، مع املتحدة األممهناك ضغوطات دولية متارس على  -

 .األخرىالدول صاحل ملمراعاة أي دون ومن  ،والدول األوروبية
وعدلت عن ذلك يف  ،حادت األمم املتحدة بصورة كبرية عن مبادئ ومرتكزات ومقاصد ميثاقها التأسيسي -

 الكثري من الصراعات رغم تقارب وتشابه تلك الصراعات. حل  شلت يف فهي بل  ؛الصراعات املختلفة
بشأن اذ قرار جامع ومانع حيول دون اخت، والذي فيتو(الحق النقض ) بسبب األمنهناك حالة ضعف لدى جملس  -

 صراعات املختلفة.ال
لكنه  ،اإلسرائيليةاحلالة  معاملتحدة واجملتمع الدويل  األممتعاطي  مشروعًا من خاللها ابت وضم  انتزاع األراضي  -

 احلالية.  األوكرانية -الروسية يف احلرب ليس كذلك
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 الفلسطينيةتعامل املقاومة  فيما خيص  يطب قوهو  ،املتحدةنها ميثاق األمم تضم  من بني احملظورات اليت  القو ةاستخدام  -
االنتهاكات اجلسيمة اليت تقوم هبا إسرائيل يف األراضي احملتلة، الرغم من  على ،مع االحتالل وفلسطني بصورة عامة

 حلق الشعوب يف الدفاع عن سيادهتا وأراضيها. أممية حالة دعم تربز األوكرانيةبينما يف احلالة 
 ،ضوء القانون الدويل اإلنساين وعلى كان فاعالً وإجيابياً،  ،ويف العمق منه األمم املتحدة ،التعامل الغريب بصورة عامة -

التعاطي  هذا غاب بينما ،األوكرانية –األزمة الروسية  جر اء األوكرانينيقضااي حقوق اإلنسان والالجئني يف وخاصة 
 اإلسرائيلية خاصة يف ضوء تصاعد العمليات العسكرية ،الفلسطيين –الصراع اإلسرائيلي  إطار كبرية يفبنسبة  اإلجيايب 

 يف قطاع غزة.
ومبا  ،بصورة واضحة يُطب ق ،ضمن مبدأ احلفظ على السلم واألمن الدولينيو  ،احرتام سيادة الدول ووحدة أراضيها -

األمم املتحدة  حتق قا على املستوى الفلسطيين مل بينم ،دعم األمم املتحدة ألوكرانيا فيما خيصللشك  جماالً ال يدع 
 املكاسب الفلسطينية. يفرتض تعظيم ومبا  ،ذكر يف هذا املبدأيُ  تقد م أي

 التوصيات 

 توصي الدراسة ابآليت:

تفاعله مع القضااي  وكذلك يف  ،أكثر عدالة يف التوزيع اجلغرايف وحق التصويت ليصبحأمهية إصالح جملس األمن  -
 وأكثر قدرة على معاجلة حتدايته املشرتكة. ،والتحوالت اليت طرأت على اجملتمع الدويل والتطورات

ووضع الضوابط  ،على أساسها منظمة األمم املتحدة وأجهزهتا املختلفة اليت قامتاملبادئ وتطوير  الرؤىتوحيد  -
 .وآخردون تفرقة أو متييز بني صراع  ،الصارمة يف التعامل مع الصراعات كحاالت واحدة

املتحدة وحالة التوظيف السياسي هلا حتقيًقا ملصاحل تلك  األممالعمل على التخلص من اهليمنة الغربية على قرارات  -
 الدول، وذلك من خالل التساوي يف األصوات انطالقًا من التساوي يف السيادة.

التدخالت الدولية وحق  بسبب مهد داً الذي ابت و  احلايل، حلالة جملس األمن مغايرتدشني جملس أعلى للصراعات  -
، الدوليةلتحالفات اب املرتبطةوغري الدول املستقلة سياسًيا  ضمنمن  على أن يتشك ل ؛النقض داخل األمم املتحدة

مبا يدفعها لتحكيم الصراعات وإصدار القرارات امللزمة، و  الكافية، القانونية والعسكرية واملالية القدراتكون لديها وت
 عضاء مجيًعا بتنفيذ تلك القرارات.ميثاق األمم املتحدة يُلزم الدول األمع وضع بند يف 
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