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 ماذا بعد تصويت األمم المتحدة؟
 سعيد الحاج  .د

 
سععععععععداا بميعا  بجماي اللمعية العامة لتمم المتحدة يول ممس اللميسر الأي ي   مي 
تغييم على وضععا الجدا الجااواك دمد على اماي المسيس األممي ك اعتراي المدي ة عاةععمة 

عن  35وامت اع  9دولة وي    128اج  سععراية بهدإ إلي،ار بموا جة وايته  "إسععماسي "لعععععععععع
 .التصويت

دان الجماي  عه  ةعععععرعة على وبه تممم ويبما يصعععععت وةعععععره بالتاييلك به مرالغةر ليس 
 جط ألاه ي   الجماي األممي ك ومدااه اااوايا  ودوليا  وحسععععمر ول ن ميألععععا  ألاه متى بعد 

مم المتحدة اي ك هايلك بتسلي  مسماء الدول المؤيدة ت،ديدات تممم وم دوبته  ك األ
لجد ظ،مت زملمات تممم عابزة عن التأثيم المراشعععععععم إلى  .للجماي واطا المعواات ع ،ا

اي  إن ملموع عدد سععع اا،ا   ) ك دول هامشعععية ةعععغيمة لم اسعععما مسعععماء بعألععع،ا اره  
 (.ملف اسمة 87يتلاوز 

عترايإ ةرعة مع وية ل،ملية المسيس األممي ك الأي ماولر اسعد ب،أا الجماي واطمب له با
يتعام  ما السياسة الدولية بم طق المصايعة الحمة والتلايةر الملا ن اللأان عم  ب،ما 

 :ار  ا اتجال للريت األبي ر ول ن ذلك   ي رغك من يلعل ا اغر  عن الحجاسق التالية

طي يةر وإاما ما  عله ماه حال دون هزيمة   يم ن اعتراي الجماي اصما  للجألية الرلس مو  ر

 .مدوية و ألحية دريمة لو استطاع تممم م عه
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ر يا  عامة  ثاا يةر  -دما عمول امايات،ا  -اماي اللمعية ال بة توةععععععع ر وإاما بمثا ليس ملزما 

وبالتالك  غالم الظن ماه سعععععي ألعععععم لسعععععابجيه من الجمايات التك لم ولن ت رأر سعععععيما تلك 
 .لرلسطي يةالمتعلجة بالجألية ا

ر اتيلععة التصعععععععويععت   تع ك بععأن دعع  الععدول الموا جععة على الجماي ملتزمععة بععالحق  ثععالثععا 

ما اماي تممم هو  -فصععوةععا  األويوبية م ،ا  -ر  م شععأ فه ،ا مو مدا عة ع ه الرلسععطي ك
 "مسععععيمة السععععهل"التوايت واللطاب واألسععععلوب وا اع اسععععات السععععلرية المتواعة على 

دولتين الر وإ   إن معظم تلك الدول ملتزمة بح  لمألعععمون بالألعععمويةوليس اللوهم مو ا
وليس مدثم  (ول م من تتليلوا ملمبات،ا المم  ة)و ق ما ترألعععععععك إليه عملية التراو  

 .من ذلك

ر عا  ،ا لجماي تممم ر اتيلة الجماي إيلابية  ياب ل ن مألعععععععمون الجماي ليس دألك بم ألععععععع

التسعععععععوية وإحالته لعدد من الجمايات الدولية وعملية  "الجدا الشعععععععماية"بحديثه عن 
 .السابجة ذات ا اع اسات السلرية على الجألية الرلسطي ية

اه   يم ن  سدة مو م يه -ب  ي رغك  -ل ن ذلك   يع ك من الجماي به  ا ل ن األمم  .الر اء عل
 ".َحَول سياسك"مر ية على إيادة واضحة وليس إلى  "يؤية"يحتاج إلى 

سعععععك هو التوهم بأن الجماي المتلأ اد محمج واشععععع طن مو ضعععععغط علي،ا بما الحول السعععععيا
إلى وضعععععععع،ا السعععععععابق  "إعادت،ا"امايهار وبالتالك الظن ماه من المم ن  عنتمابا  رك للي

مو من يظن الرع  بأن  .ر اآلن مو  حجا  دوسيط  ك عملية التسوية ما ا حتهل الص،يواك
بالمع ى الدايق لل لمةر وبالتالك بحث  "عزل،ا"لى الجماي اد حشعععععععمها  ك الزاوية ومد  إ

بدد على السعععاحة الدولية مث  يوسعععيا مو الصعععينر دما ةعععدي عن  "وسعععطاء"السعععلطة عن 
 .بع  ايادات السلطة
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الحول السياسك يع ك ا تما  سهمة عملية التسوية م أ مدييد ثم موسلو وحتى اآلنر 
،ار ووضعععععععا د  المشععععععع لة  ك اماي تممم ب   مماحل،ا وفطوات،ا والتزامات،ا وااع اسعععععععات

الوسيط األممي ك  جطر با تما  من ذلك مم ن  "استردال"األفيمر بما يع ك من الح  هو 
 .مو ميا  من األطماف يملك الجدية على تحجيجه مةه  

مما المؤية السعععععليمة  تجول إن اماي اللمعية العامة  مةعععععة  لتجان األاراا ي رغك الر اء 
الجماي على مبعاد سععععععياسععععععية واااواية   يم ن شععععععتم  ي .ةععععععحيحة و عالةعلي،ا بطميجة 
وي رغك ا عتماد علي،ار ل ن ليس على ااعدة إةهح ما   يم ن إةهحه مو  ا ست،ااة ب،ا

اات اص الرمةة لتحسين شمون عملية التسوية مو مساومة واش طن على بولة تراو  
 .بديد

السععياسععية واألم ية وسععلو سععطي ية من التزامات ملطة الوط ية الرلالمطلوب هو ترمؤ السعع
بما يلرف من ارألعععععععت،ا األم ية على الشعععععععايع الرلسعععععععطي ك لصعععععععالت ا حتهل من ب،ةر 
والتوبه الصععادو والحجيجك والم ظم احو المؤسععسععات الدولية ااألععماما  ل،ا وتوايعا  على 

الجععدا من بموتودو ت،ععا التك ترتت الرععاب على تلميم ومحععادمععة ا حتهل وتحصعععععععين 
 .ترعات الجماي األممي ك

إن الرع  الميدااك ألهل ا  ك الجدا والألرة تحديدا  هو الجادي على الألغط المراشم على 
مويااا  سياسية  -على ضعر،ا  -ا حتهل وحليره األممي كر دما تملك السلطة الرلسطي ية 

 .  يم ن ا ست،ااة ب،ا
 -  يحسععععععع ،ا الجول على مي حال  -طم بهغية إن األمم   يتعلق بم اويات دهمية مو ف

ي ا العجوبات عن اطاع غزةر ترعي  مساي  :وإاما إلى  فطوات عملية على عدة مستويات
المصعععالحة الرلسعععطي ية الدافليةر تلريف الجرألعععة األم ية عن الألعععرة المحتلةر بما ال   
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ك والسياسك الدولك الرلسطي ك لتجييم المواف وتلطيط المجر ر وترعي  المساي الجااوا
 .به تأفيم

على الجيادة الرلسعععععععطي ية من ت ون ايادة بحق بحيث   تم   ك الجدا طواا  ل لات،ا 
و مةة لتلديد مشموعيت،ا المتآدلة ب  األية ي رغك الد اع ع  ،ا ب   ما مم نر إفهةا  

تمك الملال ووط ية دما ي رغك مو ذداء  وبماغماتية على األا ر وإ   علي،ا من تت حى وت
للشععععم واواإ وتياياته والره وشعععرابه الجاديين على تصعععحيت الروةعععلة وممادمة العم  

 .ال ألالك من مب  الجدا والجألية
د ا إلى تغييم الوسععيطر الد اع الراشعع  عن الجألععية ي رغك من ين لم يج  غسععان د رااك إ

وهأا هو  .  ذلكب  إلى تغييم المدا ا عن الجألعععععععية إذا لم يحسعععععععن الد اع مو لم يمد  ع
المطلوب لمن ما زال دون مسععتو  الحدو والجألععيةر بسععرم عدل يغرته مو عدل اديته مو 

ر وإ   ا حتهل  ك مي إلى باام ااتراضعععة الشععععم /سعععي ون محد مهداف هرة ا ث ين معا 
 .حين

 


