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قضية

األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،هو أكثر األمناء العامني ً
والء للواليات املتحدة.
هذه املعلومة بات متعارفًا عليها ،غير أن والءه ّ
تحول في الفترة األخيرة إلى إجراءات عملية
ترهن األمم املتحدة بأكملها للرغبة األميركية ،وخصوصًا بعد االتفاق الذي وقعه مع حلف
«األطلسي» ،الذي يضع قوات حفظ السالم في ّ
تصرف الحلف

ّ
قوات األمم املتحدة
ّ
بتصرف «األطلسي»
نيويورك ــ نزار عبود
ف��ي  18ن�ي�س��ان ال �ح��ال��ي ،ووس ��ط ت��وت��ر
شديد في شبه الجزيرة الكوريةّ ،
توجه
األمني العام لألمم املتحدة إلى واشنطن،
ف��ي زي ��ارة ك��ان��ت األول ��ى م��ن نوعها في
ت��اري��خ امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة م�ن��ذ تأسست
ع �ق��ب ال �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة .ق�ص��د
ب��ان ك��ي م��ون وزارة ال��دف��اع األميركية،
ف��ي أول زي ��ارة ي �ق��وم ب�ه��ا األم�ي�ن ال�ع��ام
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة إل ��ى ال�ب�ن�ت��اغ��ون .راف�ق��ه
ف ��ي زي� ��ارت� ��ه وك �ي �ل��ه ل� �ش ��ؤون ع�م�ل�ي��ات
ح�ف��ظ ال �س�لام ،أو وزي ��ر ال��دف��اع األم�م��ي
امل � �س� ��ؤول ع ��ن ال � �ق� ��وات ال �ت��اب �ع��ة ل�لأم��م
امل�ت�ح��دة ف��ي ال �ع��ال��م ،ال�ف��رن�س��ي هيرفي
الدس� � � ��و .ل� ��م ي �ك �ش��ف ال �ك �ث �ي��ر ع� ��ن ت�ل��ك
الزيارة ومآلها سوى أن الوفد األممي
بحث مع وزير الدفاع األميركي ،تشاك
ه��اغ��ل ،وم�س��اع��دي��ه ال��وض��ع ف��ي ك��وري��ا
الشمالية ومالي والصومال وسوريا.
دول خاضعة إما للحصار أو الوصاية
الدولية أو لالثنني معًا.
ب ��ان ك ��ي م ��ون ل �ي��س ع �ق �ي �دًا س��اب �ق��ًا في
ً
جيش ب�ل�اده ،ول��م يكن م�ق��ات�لا ف��ي يوم
م��ن األي � ��ام .ك ��ان وزي ��ر خ��ارج �ي��ة ك��وري��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وع �م��ل دب �ل��وم��اس �ي��ًا ط�ي�ل��ة
حياته املهنية .وهو الشخصية األولى
ف ��ي م�ن�ظ�م��ة ق��ام��ت ع �ل��ى م �ي �ث��اق يعمل
م��ن أج��ل ص��ون السلم واألم��ن الدوليني
وف��ض ال�ن��زاع��ات ب�ين ال��دول بالسياسة
ً
أوال ،ق �ب��ل اس �ت �خ ��دام أب �غ��ض ال �ح�ل�ال،
وه� ��و ال �ل �ج ��وء إل� ��ى ال� �س�ل�اح وال �ع �ن��ف.

واألم ��م امل�ت�ح��دة ب��ره�ن��ت ع�ل��ى م��دى 67
ع ��ام ��ًا أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت ت �ع �م��ل ع �ل��ى أف �ض��ل
وج��ه ع�ن��دم��ا ي�ح��دث ت��واف��ق ب�ين ال��دول،
وال سيما ب�ين ال ��دول ال�خ�م��س ال��دائ�م��ة
العضوية في مجلس األمن الدولي .تلك
ال� ��دول ص��اح�ب��ة ام �ت �ي��ازي ح��ق ال�ن�ق��ض
ً
وبناء عليه فإن بان
والسالح النووي.
يجب أن يتعاطى مع األوضاع الدولية
ب �م��ا ت �ف��رض��ه م �ص��ال��ح ال � ��دول ال�خ�م��س
م �ج �ت �م �ع��ة ،ك �ح��د أدن� � ��ى م� ��ن اإلج � �م� ��اع.
واق��ع ال �ح��ال ب��ره��ن أن ب��ان ،ال��ذي ع��رف
ب��أن��ه أض �ع��ف أم�ي�ن ع ��ام ش �ه��دت��ه األم��م
امل � �ت � �ح� ��دة م� �ن ��ذ ت ��أس �ي �س �ه ��ا وأق ��رب� �ه ��م
ل� ��واش � �ن � �ط� ��ن ،راع � � � ��ى م � �ص ��ال ��ح ال �ب �ي��ت

الجانب الروسي لم يعلم
باالتفاق إال بعد أكثر من
شهر على توقيعه

األبيض ونظرته أكثر من كافة أسالفه.
حدثت زيارته للبنتاغون في وقت كان
العالم يخشى فيه تفجر األوض��اع في
الكورية ،ليؤكد توجسات
شبه الجزيرة
ّ
الكثيرين عندما وقعت األمانة العامة
لألمم املتحدة اتفاقًا سريًا مع منظمة

ح �ل��ف ش �م��ال األط �ل �س��ي ف ��ي  23أي �ل��ول
 .2008االتفاق الذي وقعه بان كي مون
شخصيًا في نيويورك مع األمني العام
لحلف األط�ل�س��ي آن ��ذاك ،ي��اب دي ه��وب
ُ
شيفير ،لم تستشر به بكني أو موسكو.
وف ��اج ��أ ال �ع��اص �م �ت�ي�ن ح �س �ب �م��ا ت �س��رب
بعدها ل��وس��ائ��ل اإلع�ل�ام .وامل�لاح��ظ أنه
جاء بعد شهر ونصف شهر على اندالع
ال� �ق� �ت ��ال ب �ي�ن ج ��ورج� �ي ��ا وروس � �ي� ��ا ع�ب��ر
إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
وج��رى االت�ف��اق بتكتم ش��دي��د ،حتى إن
ال �ج��ان��ب ال��روس��ي ل��م ي�ع�ل��م ب��ه إال بعد
أكثر م��ن شهر على توقيعه ،م��ا أص��اب
وزير الخارجية سيرغي الفروف وقتها
ب �ص��دم��ة .وط �ل��ب ت��وض �ي �ح��ات م ��ن ب��ان
ك��ي م��ون ،لكنه ل��م يحصل ع�ل��ى إج��اب��ة
صريحة.
نص املعاهدة أو االت�ف��اق تسرب الحقًا
إلى بعض وسائل اإلعالم ،وبقي معظم
العالم غير مدرك لحصوله أو ألبعاده.
ي��رح��ب االت �ف��اق ف��ي ال �ف �ق��رة التمهيدية
ب��ال �ت �ع��اون ال� ��ذي ج ��رى ب�ي�ن امل�ن�ظ�م�ت�ين
ع �ل��ى م � ��دى أك� �ث ��ر م ��ن ع �ق��د «ف � ��ي ح�ف��ظ
السلم واألمن الدوليني» .ورغبة منهما
وان� �س� �ج ��ام ��ًا م� ��ع روح � �ي� ��ة ن� �ت ��ائ ��ج ق�م��ة
العالم لعام  2005وض��ع ه��دف االتفاق
«ت��أم�ين إط��ار ن�ح��و م �ش��اورات وت�ع��اون
ّ
موسع بني األمانتني العامتني» .وقرر
األمينان العامان لكل من األمم املتحدة
ومنظمة حلف شمال األطلسي تشديد
ال �ت��زام �ه �م��ا ب �ص �ي��ان��ة ال� �س�ل�ام واألم � ��ن
الدوليني .واستندا في ذلك إلى «تاريخ

الشراكة بني األمم املتحدة واألطلسي بدأت في أفغانستان (مانجونا كيران ــ أ ف ب)

م ��ن ال �ت �ج��ارب امل �ش �ت��رك��ة ال �ت��ي أظ �ه��رت
ق �ي �م��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ف �ع��ال وال �ك �ف��وء ب�ين
املنظمتني» .تنسيق ج��رى ف��ي البلقان
عندما ش��ارك��ت ق��وات األط�ل�س��ي ،خ��ارج
إط��ار مجلس األم��ن ال��دول��ي ،ف��ي ضرب
الجيش اليوغوسالفي وتدمير البنى
األس��اس �ي��ة ل �ص��رب �ي��ا وش ��ن غ � ��ارات في
ك��وس��وف��و ف��ي ت��دخ��ل ف��ي ش ��ؤون دول��ة
ج � � ��رى ت �ف �ك �ي �ك �ه��ا إل � � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن
ال ��دوي�ل�ات ال �ض �ع �ي �ف��ة ،ك �م��ا اس �ت �ن��د في
ب�ن��وده وفقراته إل��ى التعاون ب�ين األم��م
امل �ت �ح��دة واألط �ل �س��ي ف ��ي أف �غ��ان �س �ت��ان.
ح� � � ��رب ش� �ن� �ت� �ه ��ا ال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح ��دة
وح� �ل� �ف ��اؤه ��ا ،وع �م �ل ��ت األم� � ��م امل �ت �ح��دة
كمشرعن لها.
املعاهدة تبني على هذه التجارب التي
ت�ك��ررت الح�ق��ًا ف��ي ليبيا ،وإن بموافقة
صينية وروسية هذه املرة .وهي تهدف
إل� ��ى ت��وس �ي��ع ال �ت �ع ��اون ف ��ي غ �ي��ر ب�ق�ع��ة
م��ن العالم ب�م��ؤازرة منظمات إقليمية،
مثل االت�ح��اد األف��ري�ق��ي وجامعة ال��دول
العربية« ،وفق روحية قمة العالم» .تلك
القمة التي ّ
وسعت ميثاق األمم املتحدة
وأدخ� � �ل � ��ت ق� ��واع� ��د وم� � �ب � ��ادئ ل �ل �ت��دخ��ل

تقرير

أنقرة تمنع الدعاوى ضد الجنود والضباط اإلسرائيليني
علي حيدر
ب�ه��دف قطع الطريق على ع��وائ��ل الشهداء
والجرحى األتراك املعترضني على التسوية
ب�ي�ن ال �ح �ك��وم �ت�ين ال �ت��رك �ي��ة واإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ف � ��ي م � ��ا خ � � � ّ�ص ن� �ش� �ط ��اء س �ف �ي �ن��ة م ��رم ��رة
ال �ت��رك �ي��ة ،ف ��ي ع ��ام  ،2010وب �ه ��دف ت�ق��دي��م
مزيد م��ن الضمانات للطرف اإلسرائيلي،
ن�ق�ل��ت صحيفة «ه ��آرت ��س» ع��ن م�س��ؤول�ين
إس��رائ�ي�ل �ي�ين رف �ي �ع��ي امل �س �ت��وى ق��ول �ه��م إن
االتفاق بني أنقرة وتل ابيب ،على تعويض
عوائل قتلى وجرحى القافلة التركية إلى
غ� ��زة ،س�ي�ت�ح��ول إل ��ى ق��ان��ون ي�م�ن��ع تقديم
دع � � � ��اوى ج �ن��ائ �ي��ة ض� ��د ج � �ن ��ود وض� �ب ��اط
إسرائيليني.
مشكلة رف��ض ال�ع��وائ��ل التركية املعترضة
ع �ل��ى االت� �ف ��اق ال��رس �م��ي ب�ي�ن ال�ح�ك��وم�ت�ين،
سحب دعاويهم التي قدموها في السنوات
ال� �ث�ل�اث ��ة األخ� � �ي � ��رة ،ض ��د ض� �ب ��اط ال�ج�ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي وج � �ن� ��وده ،دف �ع��ت ق��ان��ون�ي��ي

الحكومة التركية إلى ابتكار «إخراج» يهدف
إل��ى حل مشكلة ه��ذه اإلج ��راءات القانونية
في تركيا ،عبر طرح االتفاق أمام الحكومة
ال�ت��رك�ي��ة ،وب�ع��د ذل��ك أم ��ام ال�ب��رمل��ان التركي
كمعاهدة دولية ،وبعد تصديق الحكومة
والبرملان ينال هذا االتفاق مكانة القانون.
ووفقًا للمادة  90من الدستور التركي ،في
وض��ع ك�ه��ذا ،القانون الجديد يتغلب على
ص�لاح�ي��ة امل�ح�ك�م��ة ل�ل�ن�ق��اش ف��ي ال�ق�ض�ي��ة.
وفي املقابل ،أكد مسؤول إسرائيلي أن تل
أبيب ستطرح االتفاق أيضًا أمام الحكومة
ملنحه مكانة اتفاق دولي ُملزم.
ت ��أت ��ي ه� � ��ذه امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب� �ع ��د ج ��ول ��ة م��ن
امل �ب��اح �ث��ات ال �ت��رك �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ال�ت��ي
ستستمر ،بحسب «ه��آرت��س» أي �ض��ًا ،ه��ذا
األس� �ب ��وع ع �ل��ى أن ت �ض��م م�س �ت �ش��ار األم ��ن
ال �ق��وم��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي ي �ع �ق��وب ع �م �ي��درور
وامل��دي��ر ال�ع��ام ل ��وزارة الخارجية السابقة،
يوسف تشحنوفر ،وي��رأس ال��وف��د التركي
امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ت��رك�ي��ة

ف��ري��دون سيني رول��ول��و .وفيما ل��م ُي�ح� َّ�دد
إل��ى اآلن زم��ان جولة املباحثات ومكانها،
اق �ت��رح��ت إس��رائ �ي��ل أن ت �ك��ون ف ��ي ال �ق��دس
املحتلة .ولفتت «ه��آرت��س» إل��ى أن األت��راك
ي��ري��دون تحقيق ت�ق��دم ف��ي االت �ص��االت مع
إسرائيل قبل توجه رئيس الحكومة التركي
رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ� � � ��ان إل� ��ى واش �ن �ط��ن في
السادس عشر من شهر أيار املقبل ،بسبب
توجه رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو
إلى الصني في الخامس من الشهر نفسه،
في زيارة تستمر خمسة أيام.
ولفتت «ه��آرت��س» ،استنادًا إل��ى الصحيفة
التركية  ،Today›s Zamanأن إسرائيل وافقت
في جولة املحادثات األول��ى في أنقرة ،قبل
ن�ح��و أس �ب��وع ،ع�ل��ى ت�ق��دي��م ت�ع��وي�ض��ات ،ال
التسعة ف�ق��ط ،ب��ل أي�ض��ًا لـ
ل�ع��وائ��ل القتلى ُ
 70مواطنًا تركيًا أصيبوا بالجراح خالل
اإلسرائيليني على السفينة
سيطرة الجنود
َّ َ
«مرمرة» .لكن إلى اآلن لم ُيتفق على املبلغ
الدقيق الذي ستدفعه إسرائيل.

ال �خ��ارج��ي ف��ي ش ��ؤون ال ��دول ال��داخ�ل�ي��ة
ت �ح��ت ذري� �ع ��ة «م �س��ؤول �ي��ة ال �ح �ك��وم��ات
في حماية السكان» .وساقت املعاهدة
أم �ث �ل��ة أخ � ��رى ع ��ن ال� �ت� �ع ��اون م �ث��ل دور
األم � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة امل � �س� ��ان� ��د ل �ع �م �ل �ي��ات
«األطلسي» في باكستان ،حيث تشرف
األم ��م امل �ت �ح��دة ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل �س��اع��دات
اإلن�س��ان�ي��ة كما ج��رى ع��ام  .2005وج��اء
في املعاهدة «تعاوننا محكوم بميثاق
األم ��م امل �ت �ح��دة ،وب��امل �ب��ادئ وال�خ �ط��وط
العامة املعترف بها دوليًا ،وبالتشاور
مع السلطات الوطنية».
أما التعاون اإلضافي خارج هذه األطر
ال �ف �ض �ف��اض��ة ال �ح � ّ�م ��ال ��ة ل �ل�أوج� ��ه ،ف�م��ن
ش��أن��ه «امل�س��اه�م��ة الكبيرة ف��ي معالجة
ال �ت �ه��دي��دات وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تتطلب
ردًا م��ن املجتمع ال��دول��ي» ،حسب نص
املعاهدة .وب�ن� ً
�اء عليه ش��ددت املعاهدة
ع�ل��ى «إن �ش��اء ص�ي�غ��ة أو إط ��ار م��ن أج��ل
التشاور والحوار والتعاون» .وتمضي
الفقرة الثالثة من املعاهدة لتؤكد على
تلبية اح�ت�ي��اج��ات املنظمات اإلقليمية
وم��ا يتفرع عنها .منظمات لحكومات
لم تكن يومًا منتخبة ديموقراطيًا ،أو

ما قل
ودل
تجاهل الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند نتائج استطالعات الرأي التي
تشير إلى أن نسبة شعبيته بلغت
 ،%25وهي أقل نسبة شعبية لرئيس
في فرنسا خالل أكثر من نصف
قرن .وقال هوالند في تصريحات إلى
وكالتي «رويترز» و»فرانس برس» إنه
يدرك مدى صعوبة الوضع .وأضاف
أنه سيمضي قدمًا في إجراءات
إلعادة النمو ،مثل إعفاءات ضريبية
للشركات تستهدف خفض تكلفة
العمالة وإصالحات في قوانني العمل
من املنتظر إقرارها في أيار.
(رويترز)

