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قــدم
مؤكــدةً علــى قــوة مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة ،تُ ّ
هــذه النســخة مــن التأمــات الدبلوماســية التــي تصدرهــا أكاديميــة
اإلمــارات الدبلوماســية لدبلوماســيي الــدول الصغيــرة خمســة
ً
واســتنادا إلــى خبــرة األســتاذ محبوبانــي فــي
مقترحــات عمليــة.
مجلــس األمــن ،فــإن النصائــح التــي يقدمهــا تتألــف مــن شــقين؛
األول حــول كيفيــة التعلــم واالســتفادة القصــوى أثنــاء فتــرة
االنضمــام إلــى مجموعــة الــدول األعضــاء الخمســة عشــر؛ والثانــي
حــول كيفيــة تــرك بصمــة دائمــة ،للدولــة وللدبلوماســي نفســه،
فــي نهايــة فتــرة العضويــة الممتــدة لعاميــن).
كل مجــال لــه ســاحة المنافســة األبــرز لــه .ففــي ألعــاب القــوى،
فــإن هــذه الســاحة هــي األلعــاب األوليمبيــة .وفــي كــرة القــدم،
فإنهــا كأس العالــم .وفــي الدبلوماســية ،فإنــه مجلــس األمــن التابــع
لألمــم المتحــدة .لمــاذا؟ ألن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة
هــو أكثــر المنظمــات الدوليــة نفـ ً
ـوذا فــي العالــم؛ فقراراتــه إلزاميــة
وملزمــة قانونـ ًـا لجميــع الــدول األعضــاء الـــ  .193علــى امتــداد فتــرة
خدمتــي التــي بلغــت ثالثــة وثالثيــن عامـ ًـا فــي الســلك الدبلوماســي
فــي ســنغافورة ،فــإن أكثــر عامين إشـ ً
ـاء لطموحي
ـباعا لنفســي وإرضـ ً
كانــا العاميــن اللذيــن شــغلت فيهمــا منصــب ســفير ســنغافورة لدى
مجلــس األمــن فــي  2001و .2002حيــث تعلمــت عن الدبلوماســية
فــي هاتيــن الســنتين مــا لــم أتعلمــه طــوال التســعة وعشــرين عامـ ًـا
التــي قضيتهــا فــي الســلك الدبلوماســي.
ولهــذا فــإن أي دبلوماســي مــن دولــة صغيــرة يدخــل إلــى أروقــة
مجلــس األمــن ينبغــي أن يفعــل ذلــك بشــعور يــراوده مــن الرهبــة
وكذلــك التواضــع .وأســمحوا لــي أن أعــرض عليكــم خمــس نصائــح
عمليــة أتمنــى أن تجدونهــا مفيــدة لكــم.
 .1التحلي الواقعية
نظريـ ًـا ،يتألــف مجلــس األمــن مــن  15عضـ ً
ـوا .عمليـ ًـا ،وكمــا قــال
لنــا دبلوماســي تشــيلي بحكمــة ،يتألــف مجلــس األمــن مــن خمســة
أعضــاء (األعضــاء الخمســة الدائمــون :الواليــات المتحــدة األمريكيــة،

والمملكــة المتحــدة ،وروســيا ،وفرنســا ،والصيــن) وعشــرة مراقبين.
ولهــذا الســبب فإنــه بالرغــم مــن أن مجلــس األمــن هــو بمثابــة
كأس العالــم للدبلوماســية إال أنــه ال يتيــح فرصـ ًـا متكافئــة للجميــع.
فاألعضــاء الخمســة الدائمــون يحــددون االتجاهــات الرئيســية فيــه.
وليســت مجــرد قــوة كل دولــة هــي التــي تفــرض ذلــك ،وإنمــا
االســتمرار فــي هــذه العضويــة يضفــي ميــزة هائلــة علــى األعضــاء
الدائميــن .فــا يوجــد ســواهم لديــه التاريــخ المؤسســي الكامــل
للعديــد مــن القضايــا المعقــدة التــي نناقشــها.
ف األعضــاء الخمســة
وبعــد أكثــر مــن  74عامـ ًـا مــن العضويــةَ ،عـ ِـر َ
الدائمــون الدفــة التــي تــدار بهــا األمــور وعرفــوا األوراق التــي
يســتخدمونها لتحقيــق مصالحهــم .فعندمــا تكــون هنــاك قضيــة
ـا حالة العراق
ذات أهميــة بالغــة ألحــد األعضــاء الدائمين (ولنقل مثـ ً
بالنســبة للواليــات المتحــدة األمريكيــة) فــإن األعضــاء العشــرة
المنتخبيــن يتحــدون األعضــاء الخمســة الدائميــن علــى مخاطرتهــم
الخاصــة .وتاريــخ مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة حافــل باألمثلــة
التــي يتــم فيهــا نقــل ســفراء للــدول األعضــاء غيــر الدائميــن فجــأة
فــي منتصــف فتــرة خدمتهــم فــي مجلــس األمــن .ومهمــا كانــت
األســباب الرســمية التــي يتــم إبداؤهــا ،فــإن الســبب الحقيقــي فــي
معظــم الحــاالت للنقــل هــو أنهــم تعرضــوا لقضايــا حساســة خاصــة
ً
محظوظــا ألننــي أســتمريت
باألعضــاء الدائميــن .أعتبــر نفســي
فــي وظيفتــي بالرغــم مــن أننــي تحديــت ،فــي بعــض األحيــان علــى
المــأ ،األعضــاء الدائميــن .لقــد كنــا الوفــد الوحيــد الــذي تحــدى
ً
عالنيــة الرئاســة األمريكيــة لمجلــس األمــن بطلــب نقطــة نظــام.
وبعدهــا ،اتصــل بــي األميــن العــام لألمــم المتحــدة (آنــذاك) كوفــي
عنــان لينقــل لــي بصــورة خاصــة تحيتــه علــى شــجاعتنا.
ولمــا كان لــم يكــن بمقدورنــا تغييــر التوجهــات الموضوعية لمجلس
األمــن ،فإننــا حاولنــا بأقصــى طاقتنــا تحســين الجوانــب اإلجرائيــة.
وأحــد أبــرز إنجازاتنــا هــو أننــا اســتطعنا تحويــل التقريــر الســنوي الــذي
هائــا
يقدمــه مجلــس األمــن إلــى الجمعيــة العامــة ،والــذي كان
ً
ً
ومكــررا فــي معظمــه ويفتقــر إلــى المضمــون فــي الغالــب ،إلــى
ً
ً
ســهولة فــي االطــاع.
تحليــا وأيســر
تقريــر أشــد إحكامــا وأكثــر
ً
ـاء وافـ ً
ـرا عندمــا نجحنــا فــي ذلــك .مــن بيــن
واثنــى علينــا الجميــع ثنـ ً
اإلنجــازات الهامــة األخــرى (بالتعــاون مــع جاميــكا) هــو وضــع نظــام
جديــد لســحب القرعــة للتحــدث .لقــد قضــى هــذا النظــام الشــفاف
علــى قــدرة صغــار الدبلوماســيين مــن الــدول األعضــاء الدائميــن
علــى هندســة أدوار تحــدث جيــدة خلــف الكواليــس لدولهــم .ومــع
ذلــك فــإن جهودنــا لالســتعانة بشــركة ماكينــزي لالستشــارات
ً
(مجانــا) للمســاعدة فــي إصــاح نظــم العمــل فــي المجلــس
فشــلت؛ ألن الشــفافية وإمكانيــة التنبــؤ لــن يؤديــا إال إلــى تكافــؤ
الفــرص واســتواء أرضيــة الملعــب بيــن األعضــاء الخمســة الدائميــن
واألعضــاء العشــرة غيــر الدائميــن .وكمــا قــال أحــد ســفراء الــدول
الخمســة دائمــة العضويــة فــي رده علــى جهودنــا لالســتعانة بشــركة

ماكينــزي “لمــاذا يحــاول هــؤالء الســياح إعــادة ترتيــب األثــاث فــي
غرفــة معيشــتنا؟”
 .2التحلي بالمثالية
هنــاك خطــر أيضـ ًـا مــن اإلفــراط فــي الواقعيــة .فقــد يــؤدي ذلــك إلــى
أن يصــاب المــرء بالتشــاؤم والســلبية .وهــذا ســيكون بمثابــة إهــدار
فــادح لفرصــة ثمينــة مــن عاميــن لبــذل جهــود لتحســين العالــم.
ً
دائمــا المســاهمة الكبــرى التــي
الــدول الصغيــرة ينبغــي أن تتذكــر
تقدمهــا منظمــة األمــم المتحــدة لهــا .فمنــذ التوقيــع علــى ميثــاق
األمــم المتحــدة فــي  ،1945أصبــح مــن غيــر القانونــي للقــوى
الكبــرى والمتوســطة أن تجتــاح وتحتــل الــدول الصغــرى .وبالتالــي،
وبالرغــم مــن بعــض االســتثناءات ،فــإن معظــم الــدول الصغيــرة
تعيــش فــي ســام .ورغــم الصعوبــات ،ينبغــي أن تســعى الــدول
الصغيــرة دائمـ ًـا لتحســين منظمــة األمــم المتحــدة ومنهــا مجلــس
األمــن.

‘اســتخدام ثالثــة أســلحة فــي األمــم المتحــدة:
العقــل ،والمنطــق ،والجاذبيــة .الجاذبيــة يتــم
التهويــن منهــا بشــدة‘.
أحــد أهــم المســؤوليات لمجلــس األمــن هــي تنظيــم عمليــات حفظ
الســام .وحقـ ًـا فــإن ميزانيــة عمليــات حفــظ الســام المقــدرة بـــ 6.7
مليــار دوالر تتجــاوز الميزانيــة العاديــة لألمــم المتحــدة والمقــدرة
بـــ  5.4مليــار دوالر .وهنــاك مــا يربــو علــى  88,000مــن العامليــن
فــي قــوات حفــظ الســام فــي مختلــف المناطــق .فــي الفتــرة التــي
ســبقت عضويــة ســنغافورة فــي مجلــس األمــن ،كان هنــاك انهيــار
فــي الثقــة بيــن بعــض الــدول المســاهمة بقــوات وبيــن مجلــس
األمــن ،حيــث ســحبت الهنــد واألردن قواتهــا المشــاركة ضمــن
قــوات حفــظ الســام فــي ســيراليون فــي  .2000ولهــذا فإنــه
فــي أول رئاســة لنــا لمجلــس األمــن فــي ينايــر ( 2001وأصبحنــا
رئيــس المجلــس فــي أول يــوم النضمامنــا ألول مــرة إلــى مجلــس
األمــن) ،أطلقنــا حـ ً
ـوارا بيــن الــدول المســاهمة بقــوات وبيــن مجلــس
األمــن .وســاعد ذلــك .وبنــاء علــى مبــادرة مــن ســنغافورة ،تــم إنشــاء
“الفريــق العامــل المعنــي بعمليــات حفــظ الســام التابــع لمجلــس
األمــن” .وزادت وتيــرة التشــاور مــع الــدول المشــاركة بقــوات فــي
عمليــات حفــظ الســام .لقــد تعلمنــا مــن تجربــة ســنغافورة أن
الــدول الصغيــرة ،فــي بعــض المجــاالت ،يمكنهــا أن تُ حــدث فرقـ ًـا
فــي مجلــس األمــن.
 .3العمل بجد
أحــد أعظــم الهدايــا التــي منحهــا األبــاء المؤسســون الرئيســيون
الثالثــة لســنغافورة (وهــم لــي كــوان يــو ،وجــوه كينــج ســوي ،وإس
راجارتنــام) للموظفيــن العمومييــن فــي ســنغافورة هــي غــرس
ثقافــة وعــادةً العمــل بجــد شــديد .فمنــذ اليــوم األول الــذي التحقــت
فيــه بالســلك الدبلوماســي فــي ســنغافورة فــي  ،1971شــعرت
ً
جاهــدا للتميــز.
بضغــط ألســعى
هــذه الثقافــة للتميــز فــي الخدمــة العامــة أثبتــت جدواهــا فــي عملــي
فــي مجلــس األمــن .فقــد الحــظ المندوبــون اآلخــرون بعــد فتــرة
قصيــرة أن الخطابــات التــي يلقيهــا وفــد ســنغافورة فــي مجلــس
ً
ً
ودراســة .وأثنــى أحــد
بحثــا
األمــن كانــت مــن بيــن أكثــر الخطابــات
ـاء وافـ ً
ـرا علينــا.
نــواب الممثــل الدائــم الروســي فــي إحــدى المــرات ثنـ ً
فبعــد مضــي عــام علــى انتهــاء عضويــة ســنغافورة فــي مجلــس
األمــن ،كان ال يــزال يطلــب مــن فريــق عملــه أن يســتخرج ويقــرأ
كلماتنــا وخطاباتنــا .وفــي وجهــة نظــره ،فــإن هــذه الخطابــات

ً
ً
قيمــة .فــي الشــهور الثالثــة األولــى مــن
آراء
كانــت تحــوي
حتمــا ً
( 2001قبــل ســتة أشــهر مــن  11ســبتمبر) أشــرنا إلــى عــدم جــدوى
سياســات مجلــس األمــن إزاء أفغانســتان .وفــي حديــث خــاص،
انتحــى مســؤول أمريكــي رفيــع المســتوى بإحــدى أعضــاء وفدنــا
وأبلغهــا بــأن مخاوفنــا مشــروعة .عندمــا كنــا نتحــدث ،كان األعضــاء
ينصتــون .ومثلمــا هــو الحــال فــي أي منظمــة أخــرى ،فــإن العمــل
بجــد فــي مجلــس األمــن لــه ثمرتــه.
 .4الجاذبية
فــي الفتــرة التــي قضيتهــا كممثــل دائــم لســنغافورة إلــى األمــم
ً
دائمــا أقــول
المتحــدة لمــدة تزيــد عــن عشــر ســنوات ،كنــت
للدبلوماســيين الســنغافوريين فــي فريــق عملــي أننــا ليــس لدينــا إال
ثالثــة أســلحة فــي األمــم المتحــدة :العقــل ،والمنطــق ،والجاذبيــة.
الجاذبيــة يتــم التهويــن منهــا بشــدة.
بوضــوح ،ال يمكــن أن ينجــح أي دبلوماســي مــن الــدول الصغيــرة
فــي مجلــس األمــن إذا كان هــو أو هــي ال يتمتــع بعالقــات طيبــة
مــع ممثلــي الــدول الخمــس الدائميــن .ومــع هــذا فمــن الخطــأ
التحلــي بالجاذبيــة فقــط عنــد التعامــل مــع الــدول القويــة وتجاهــل
ً
وخصوصــا الــدول األعضــاء الـــ  188األخــرى التــي
بقيــة الــدول،
ليســت لهــا عضويــة دائمــة فــي مجلــس األمــن .وحقـ ًـا فــإن أفضــل
فتــرة للتواصــل مــع هــذه الــدول الـــ  188وتوطيــد العالقــات معهــا
هــي الفتــرة التــي توجــد فيهــا الدولــة فــي مجلــس األمــن .فالعديــد
مــن ممثلــي هــذه الــدول الـــ  188يتعطشــون لمعرفــة معلومــات
عــن مجلــس األمــن ،وال ســيما المعلومــات المتعلقــة بالمشــاورات
غيــر الرســمية خلــف األبــواب المغلقــة .وبالمثــل ،فــإن العديــد
مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي تمــارس أنشــطة جيــدة فــي
المجــال (ومنهــا أطبــاء بــا حــدود ،وبرنامــج الغــذاء العالمــي) تحــرص
علــى معرفــة المزيــد عــن مــداوالت مجلــس األمــن .لقــد أدخلــت
ـدا جديـ ً
ســنغافورة تقليـ ً
ـدا وهــو إحاطــة الوفــود األخــرى والمنظمــات
غيــر الحكوميــة بانتظــام .وحقــق لنــا ذلــك ســمعة طيبــة علــى المــدى
البعيــد .قليــل مــن الجاذبيــة يختصــر مســافات طويلــة.
 .5قوة المالحظة
لمــا كانــت القــرارات التــي يتخذهــا مجلــس األمــن لألمــم المتحــدة
لهــا تأثيــرات هائلــة ،فــإن معظم الدول ترســل أفضل الدبلوماســيين
لديهــا للعمــل فــي مجلــس األمــن ،وخصوصـ ًـا األعضــاء الخمســة
ـخصيا ،أكننــت احترامـ ًـا شـ ً
ً
ـديدا وأنشــأت صداقـ ًـة قويـ ًـة
الدائميــن .شـ
مــع ســفراء الــدول دائمــة العضويــة الذيــن عملت معهــم وهم :جون
نيجروبونتــي (والــذي أصبــح فيمــا بعــد مديــر االســتخبارات القوميــة
مــن  2005إلــى  ،)2007وســيرجي الفــروف ،وهــو أطــول وزيــر
خارجيــة خدمـ ًـة فــي روســيا ،ووانــج ينجفــان ،وجيريمــي جرينســتوك،
وجــان دافيــد ليفيــت ،وكان ثالثتهــم مــن الدبلوماســيين رفيعــي
الطــراز .عندمــا كنــت أالحظهــم عــن كثــب ،فإننــي كنــت أتعلــم
دروسـ ًـا قيمــة وقويــة فــي الدبلوماســية.
يتكــرر الســؤال الــذي يطــرح علــي فــي الغالــب وهــو كيــف اســتطعت
أن أنشــر ســتة كتب منذ أن تركت الســلك الدبلوماســي في .2004
الــرد األميــن علــى هــذا الســؤال هــو أن كتاباتــي هــي نتــاج المعرفــة
العميقــة التــي اكتســبتها علــى مــدار العاميــن فــي مجلــس األمــن
والـــ  33عامـ ًـا فــي الدبلوماســية .وإليكــم بمثــال علــى أحــد الــدروس
البــارزة التــي تعلمتهــا .نظريـ ًـا ،تتســاوى المبــادئ فــي درجــة األهميــة
مــع القــوة فــي العالقــات الدوليــة .عمليـ ًـا ،وبحســب مــا شــاهدته
فــي مجلــس األمــن ،القــوة تتفــوق دائمـ ًـا علــى المبــادئ .ومــع هــذا
فــإن القــوة قــد تســتخدم بطريقــة فظــة وذات طابــع اســتبدادي أو
بطريقــة جذابــة ومغريــة .ورأيــت كال النموذجيــن فــي مجلــس األمــن.
العضويــة لمــدة عاميــن فــي مجلــس األمــن ينبغــي النظــر إليهــا
باعتبارهــا فرصــة عظيمــة للتعلــم .فــا تضيعــوا الفرصــة!

حقوق النشر :أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية .2019
عبر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية ،جهة اتحادية مستقلة ،وكذلك ال تعبر عن وجهة نظر
ببيان إخالء المسؤولية :اآلراء الواردة في هذه الوثيقة تُ َّ
.حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة

