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 ملخص 

ْْمْنداخلْمجلسْاألْْ(الفيتو)تسليطْالضوءْعلىْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْْْْإلىهدفتْالدراسةْْْْْْْ
ْْهيئْةْْيتعلقْبالعربْمنذْنشوءيْقرارْْأوضدْْْْ،سرائيلإمريكيةْلمصلحةْْمنْقبلْالوالياتْالمتحدةْاألْْالدولي

ْْالشعْبْْبحقْْالتيْالْحصرْلهاجرائمهاْْسرائيلْعلىْْإوذلكْلحباطْأيْمحاولةْلمحاسبةْْْْالمتحدة؛ممْْاأل
الخصوْصْْالفلسطيني وجهْ عامة.ْْعلىْ ْْْْوالعربْ الأوقد بعضْْديْ قبلْ منْ الفيتوْ استخدامْ فيْ سرافْ

األفيْْالدائمينْْْْعضاءاأل المتحدةمجلسْ الوالياتْ ْْإْْإلىْْ،منْوخاصةْ ْْاألْْهيئْةصابة المتحدة ْبالشللْ،ممْ
ْ.ْوالصراعْالعربيْالسرائيليْيةفلسطيْنلالقضيةْاْ:وتغيبهاْعنْالوجودْفيْقضاياْجوهريةْمثل

ممْالمتحدةْوقعتْرهينةْالهيمنةْْمجموعةْمنْالنتائجْكانْمنْأهمها:ْأنْاألْْإلىوخلصتْالدراسةْْ
وت خضعهاْلوجهةْْْسيطرتها،شكْتحتْْْْىدنأفأصبحتْدونْْْْالمستحقة،مريكيةْالتيْعطلتْكلْقراراتهاْْاأل

المريكيةْالمنحازةْانحياًزاْْتقاطعْمعْمجملْالسياسياتْاصبحتْسياسيةْهذهْالمنظمةْتأْوْْالسياسية،نظرهاْْ
ممْْاألْْوهيئاتْمنظمةساتْْبناءْوهيكلةْمؤسْْعادةسراعْفيْْإالْْسرائيل.ْوأوصتْالدراسةْبضرورةلاستراتيجًياْْ
لياتْآيجادْْا ْْوْْالعضوية،منْالدوليْعلىْالدولْالخمسةْدائمةْْمجلسْاألْْأعضاءمعْعدمْاحتكارْْْْالمتحدة،

ْوعدمْالكيلْبمكيالينْتجاهْالقضاياْالدولية.ْْْاألممية،ذْالقراراتْنفيلتْجديدةْوقوية

 دولةْمراقبْ.ْْالعامة،الجمعيةْْ،منمجلسْاألْ،حقْالنقْضْالمتحدة،ممْمنظمةْاأل الكلمات الدالة:
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Abstract:  

The study highlights the repeated use of the veto by the United States for 

the sake of Israel and against any Arab decision since the creation of the United 

Nations (UN), in a bid to hamper any attempt to hold Israel responsibility for its 

countless crimes against the Palestinian people and the Arabs in general. The 

excessive use of Veto by the permanent members of the UN’s Security Council, 

particularly the United States, has led to the crippling of the UN and to be away 

from the essential issues such as the Palestinian cause and the Israeli-Arab 

conflict. The study concludes a set of results, the UN has held hostage to the 

United States’ hegemony that disrupted most of its decisions; therefore, the UN 

became, undoubtedly, under the control of the United States. Moreover, the UN’s 

policy became more compatible with the United States’ biased policies towards 

Israel. The study also recommends accelerating the reconstruction of the UN’s 

institutions, bodies and commissions; thereat it asserts the need to find new strong 

mechanisms to execute the UN’s resolutions over the international issues without 

double standards policies. 

Keywords: The United Nation, Veto, Security Council, General Assembly, 

Observer State. 

 مقدمة 

ْاأل ْاألصدرتْعنْمنظمة ْالمتحدةْمنْخاللْمجلس ْالمختلفةْْمم ْالمؤسسات ْأو ْالعامة ْالجمعية ْأو من
سرائيليْلألراضيْالعربيةْومنهاْْْلطالبةْبإنهاءْاالحتاللْاالعديدْمنْالقراراتْالمْْ،التابعةْلهاْمنذْتأسيسها

ْالرابعْمنْحزيران ْاألْْ،1967ْْ)يونيو(ْْفلسطينْعلىْحدود ْلمنظمة ْمواقفْْوكانت ْالمتحدة ترجمتْْْْإيجابية،مم
ْعادْةمااًلْكثيرةْباستأالذيْعقدْعليهاْْْْالفلسطينيمنظومةْمنْالقراراتْالمناصرةْلمجملْحقوقْالشعبْْْْإلى

ْ.ْهذهْالحقوْق

ْْْْورْقوظلتْحبًراْعلىْْْْالتنفيذ،حيزْْْْإلىولكنْهذهْالقراراتْلمْتخرجْْ ْإلزاميةْ،ألنهاْالْتمثلْقوة
ْالمقابلْْبشيء.سرائيلْْإخالقيةْالْتلزمْْأدبيةْْوأوتعتبرْبمثابةْتوصياتْْ ْالمتحدةْحقْْْ:وفي ْالواليات استخدمت

ْاألْْ(الفيتو)النقضْْ ْالصادرةْعنْمجلس ْالقرارات ْتكْْحتىْْ؛منعلىْمعظم ْلتنفيذها.ْْْْإلزاميةونْْال ْإسرائيل ْعلى

ْ

ْ

ْ
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 مشكلة الدراسة: 

مريكيْالمنحازْتماًماْلسرائيلْمنْخاللْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْضدْالموقفْاألفيْضوءْْ
َتعتبرْالوالياتْالمتحدةْنفسهاْراعًياْلعمليةْالسالمْْْْالذيفيْالوقتْْْْالفلسطينية،القراراتْذاتْالعالقةْبالقضيةْْ

ما تأثير استخدام الفيتو يطرحْالتساؤلْالرئيس:ْْْْ،سرائيلإوهيْتكيلْبمكيالينْلصالحْْْْوسط،ألافيْالشرقْْ
ْمم المتحدة على القضية الفلسطينية؟  مريكي في األ األ

ْويتفرعْمنهْالتساؤالتْالفرعيةْالتالية:ْْ
 لياتْاتخاذْالقراراتْفيها؟ْْآهيْْممْالمتحدةْوماماْهيْظروفْنشأةْاأل •
 ؟  مميْةسرائيليةْوتأثيرهاْعلىْالقراراتْاألمريكيةْالاألقاتْالعالْهيْمحدداْتماْ •
وسطْمريكيْعلىْمكانةْالوالياتْالمتحدةْكراعيْلعمليةْالسالمْفيْالشرقْاألهلْيؤثرْالفيتوْاأل •

 وعلىْمستقبلْالقضيةْالفلسطينية؟ْْ
 ممْالمتحدةْ؟مريكيْفيْاأْلماْهيْالبدائلْالفلسطينيةْلتجاوزْالفيتوْاأل •

 ة:فرضية الدراس
أنْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْمنْقبلْالوالياتْْْ:تنطلقْالدراسةْمنْفرضيةْرئيسيةْمفادها

فيْعمليةْالسالمْْْهاالمتحدةْضدْمشاريعْالقراراتْالخاصةْبالقضيةْالفلسطينيةْسوفْينعكسْسلًباْعلىْدوْر
ْسرائيليةْوعلىْالقضيةْالفلسطينيةْبرمتهاْ.الفلسطينيةْال

 همية الدراسة:  أ
يجادْتسويةْْإمنْالدوليْفيْْخاللْقراراتْمجلسْاألممْالمتحدةْمنْْهميةْالدراسةْمنْفشلْاألْأعْْتنب

بسببْاعتمادْحقْالنقضْفيْْْْماْيزيدْعنْستةْعقود؛ْْعادلةْوشاملةْللقضيةْالفلسطينيةْالتيْامتدتْقرابة
ْالفيتوْ،سطينيةْبسببْحقْْمنْلمْيجدْطريًقاْلتنفيذْقراراتهْتجاهْالقضيةْالفلفمجلسْاألْْقراراته،التصويتْعلىْْ

ْخرىْ.ْأزماتْوقضاياْأْقراراتهْتجاهعًضاْمنْْفيْحينْأنهْينفذْْب

ْليستْْإنْْ ْفلسطين ْالمعاناةْْقديمة؛قضية ْبتجدد ْمتجددة ْهي ْالصهيونيةْْزيادةوبْْ،بل واستمرارْْْْ،السطوة
خدامْحقْْمنْخاللْاستْْالعربي،حقيتهْفيْفلسطينْعلىْحسابْشعبهاْْالسرائيليْبأالدعمْوالتأييدْللكيانْْ

ْالذيْْالفي ْاألْْأبرزتو ْالقضيةْْالنوايا ْتجاهْهذه ْتقفْْأمنْْْْالعادلة،مريكية ْْوجودهاْ.سرائيلْوتدعمْْإنبْْاْجْْإلىنها
والتيْبناًءْعليهاْيتمْْْْالسرائيليةمريكيةْْهميةْالدراسةْللتعرفْعلىْمحدداتْالعالقاتْاألْأتأتيْْْْ:ومنْهنا
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الفيتوْلصالحْْ يجادْحلْعادلْللقضيةْْْإوعلىْْْْ،سالماْعلىْعمليةْالمماْيؤثرْسلبًْْْإسرائيل،استخدامْحقْ
ْالفلسطينيةْ.

 
 هداف الدراسة: أ

ْهدافْالتالية:ْْتحقيقْاأْلْإلىالدراسةْْتسعى
 لياتْاتخاذْالقراراتْفيها.ْْْآممْالمتحدةْْونشأةْاألْعلىْظروفالتعرفْ •
   .مميةسرائيليةْوتأثيرهاْعلىْالقراراتْاألال-مريكيةْْالعالقاتْاأْلْمعرفةْمحدداْت •
مريكيْعلىْمكانةْالوالياتْالمتحدةْكراعيْلعمليةْالسالمْفيْالشرقْْمناقشةْوتحليلْتأثيرْالفيتوْاأل •

 وسطْوعلىْمستقبلْالقضيةْالفلسطينية.ْْاأل
 ممْالمتحدة.مريكيْفيْاألاستشرافْالبدائلْالفلسطينيةْلتجاوزْالفيتوْاأل •

 منهجية الدراسة: 

ْْ التاريخي؛ْوذلكْلسردْوتتبعْالظروفْْْمنها:ْْلميالدراسةْعدًداْمنْمناهجْالبحثْالعتستخدم المنهجْ
منْْوالحقائقْالتاريخيةْوالسياسيةْالمتعلقةْبقراراتْمجلسْاألْْالمتحدة،ممْْالدوليةْالتيْهيأتْنشأةْمنظمةْاأل

منْمنطلقْحاجةْالدراسةْْْْْ،علىْالمنهجْالوصفيْالتحليليْْتعتمْدكماْْْْالفلسطينية،الدوليْالخاصةْبالقضيةْْ
مريكيْلصالحْْلفيتوْاأللوتحليلْاالستخدامْالمتكررْْْْ،سرائيليةال-مريكيةْْقاتْاألداتْالعالوصفْمحْدْْإلى

ْالفيتو.ْْهذاْْاستخدامْالمنهجْاالستشرافيْلمعرفةْالسيناريوهاتْالفلسطينيةْالمحتملةْلتجاوزْوسيتمْإسرائيل،

 حدود الدراسة:

ْتحددْهذهْالدراسةْباألبعادْالتالية:ْْت
وحتىْمشروعْالقرارْْْ،1947منْقرارْالتقسيمْلعامْْْْةلدراسةْالفترةْالزمنييْاتغط  إْذالحد الزماني:   •

 ْ.2018عامْفيْبيبْللقدسْْأمريكيةْمنْتلْالمصريْلرفضْنقلْالسفارةْاأل
لمناقشةْمشاريعْالقراراتْالخاصةْْمنْالدوليْوالجمعيةْالعامةْْاجتماعاتْمجلسْاألالحد المكاني:   •

 . بالقضيةْالفلسطينية
 علىْالقضيةْالفلسطينيةْ.ْهأثْرْومريكيْتركزْالدراسةْعلىْحقْالنقضْاأل الحد الموضوعي: •

 القرارات فيها    وكيفية اتخاذمم المتحدة نشأة منظمة األواًل: أ
 مم المتحدة   نشأة األ  .1
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لياتْْووضعتْاآلْْالمتحدةْ،ممْْالعالميةْالثانيةْعلىْتأسيسْمنظمةْاألعملتْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْْ
ْاألأفيْْ ْالمطر ْلمم ْابتداعْماْْْْالدول،فرضْهيمنتهاْعلىْْتحدة ْالذيْيمكنْوصفهْْْْهعليْْأطلقمنها ْالنقص حق
دةْْنكارهاْلجوءْالوالياتْالمتحإومنْالحقائقْالتيْالْيمكنْْْْالعالم،نهْدكتاتوريةْالدولْالكبرىْضدْبقيةْدولْْبأ

تيْارتبطتْبهاْْلحقْالنقضْعندْمناقشةْمشاريعْالقراراتْالتيْتتعارضْمعْمصالحهاْومصالحْالدولْال
ْاستراتيجيا .

حيثْلمْيكنْتأسيسهاْإالْترسيًخاْْْْالمتحدة،ممْْممْالمتحدةْبعدْانهيارْعصبةْاألتمْتأسيسْمنظمةْاأل
يجادْتنظيمْدوليْإفيْفكرةْْْْلالعتقادْالذيْيقضيْبأنْاندالعْالحربْالعالميةْالثانيةْلمْيكنْنتيجةْلعيبٍْ

واألْْ،عالمي السلمْ الدولييْنيقومْعلىْحفظْ القانونيْْْْعيبٍْلولكنْيرجعْْْْالسلمية،بالوسائلْْْْمنْ النظامْ فيْ
ْوالسلمْالدوليينْ.ْمنفيْحفظْاألْهابجانبْفشلْ،للعصبة

يقعْعلىْْْْجديد،تأسيسْكيانْدوليْْْْإلْىاتجهتْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْالعالميةْالثانيةْْْْ:ومنْهنا
ْالسلمْواأل ْالدوليينْبالطرقْْعاتقهْحفظ ْالمساْووتقومْعلىْْْْ،(1ْ)ْْالسلميةمن ْالمحبةْْْْالسيادةاةْفيْْمبدأ ْالدول بين

ْ(2ْ)ْإليها.وتفتحْعضويتهاْلكلْالدولْالمستقلةْالراغبةْفيْاالنضمامْْللسالم،

مرْبشأنْالبدءْبمشاوراتْخاصةْبإنشاءْمنظمةْعالميةْجديدةْحسمْاألْْ،1944ْْوبحلولْمنتصفْعاْم
طارْهذهْوراتْوالمقترحاتْالمختلفةْلمنْخاللْمرحلةْالتفاوضْالفعليْحولْالتصْْ،ممبداًلْمنْعصبةْاأل

وليةْالتيْبلورتهاْمعْْنْيتمْتبادلْالمقترحاتْوالمشروعاتْاألأواقترحتْالوالياتْالمتحدةْْْْ،لياتهاآالمنظمةْْو
نْتلتقيْفيْمؤتمرْْقبلْأْْهْاجانبْْإلْى)الصينْوبريطانياْواالتحادْالسوفيتيْالسابق(ْْْْالدولْالكبرىْالمتحالفْة
مؤتمرْعامْلكلْالدولْالحليفةْلمناقشةْميثاقْهذهْْْْإلىوقبلْأنْيتمْتوجيهْالدعوةْْْْ،لمناقشةْتلكْالمقترحاْت

ربعةْعامْْفيْغربْواشنطنْبينْالدولْالكبرىْاألْْ"دامبرتونْأوكس"عقدْمؤتمرْْْْذلك:وبناءْعلىْْْْ.المنظمة
للمنظمْةحيثْتمْاالتفاقْعلىْاألْْ،1944 العامةْ التنظيميْْْْ،هدافْ لهيكلهاْ العريضةْ ْْْ،اتهاوآليوالخطوطْ

للمنظمة الرئيسيةْ المكوناتْ علىْ والصالحياتْ السلطاتْ األْْ:وهيْْ،وتوزيعْ العامةْْمجلسْ والجمعيةْ منْ
ْ(3ْ)ْالدولية.ومحكمةْالعدلْ

ْ

ْ

 
Wouters ، Jan And Ruys ،(1) Tom (2005) SECURITY COUNCIL REFORM: A NEW VETO FOR A NEW 

CENTURY. ، Royal institute for International Relations (IRRI-KIIB) ، Brussels ، PP. 5    

39ْصْالسكندرية،ْالعارف،منشأةْْْ،اإلقليميةمم المتحدة والمنظمات األْ،(1997)ْالدقاقمحمدْالسعيدْْ(2)
،ْالمجلسْالوطنيْللثقافة1945ْْاألمم المتحدة في نصف قرن: دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام  (،1995ْْحسنْنافعةْ)ْْ)3)

ْْ.76والفنونْواآلداب،ْالكويت،ْص
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 (1)أهداف منظمة األمم المتحدة   .2
 منْوالسلمْالدوليينْ.حفظْاأل •
 الدولْ.نماءْالعالقاتْالوديةْبينْإ •
 نسانيةْ.واالجتماعيةْوالثقافيةْواْلتحقيقْالتعاونْالدوليْلحلْالمشاكلْاالقتصاديةْ •
 عمالْالدول.ْأممْالمتحدةْمركًزاْلتنسيقْاعتبارْاأل •

 مم المتحدة مبادئ منظمة األ  .3
 بينْالدولْكبيرهاْوصغيرهاْ.ْالسيادةالمساواةْفيْ •
 تسويةْالمنازعاتْالدوليةْبالطرقْالسلمية. •
 خرىْبالعملْوفًقاْلمبادئْالمنظمةْ.الدولْاألْإلزام •
 عمالْالتيْتقومْبهاْ.يْاألألممْالمتحدةْفمعاونةْالدولْل •
 تنفيذْااللتزاماتْالدوليةْبحسنْنيةْ. •
 مبدأْحقْتقريرْالمصير.ْ •
 حظرْاستخدامْالقوةْفيْالعالقاتْالدوليةْ. •
 ْ.عضاءعدمْالتدخلْفيْالشؤونْالداخليةْللدولْاأل •

 مم المتحدة الرئيسية لمنظمة األجهزة هم األأ .4
 الجمعية العامة   •

ْالع ْالجمعية ْالمتحدة،ْوالوفق1945ًْْْامةْعامْْأ سست ْاألمم ْلميثاق ْتتا ْبجميعْْي ْاألأختص ْْالمتحدةْ،ممْْنشطة
ْْ،(2)المتحدةْْممْْنسانْوجميعْعملياتْتنظيمْاألبماْفيْذلكْتنميةْالتعاونْاالقتصاديْواالجتماعيْوحقوقْال

ْْالحياتْالْتساوْيإالْأنْهذهْالصْْواألمن،رغمْأنْالجمعيةْالعامةْتتمتعْبصالحياتْواسعةْبالنسبةْللسلمْْ
صدارْالقراراتْوللجمعيةْالعامةْحقْْإوبذلكْيحقْلمجلسْاألمنْْْْالهدف،منْفيْتحقيقْهذاْْسلطةْمجلسْاأل

ولكلْدولةْصوتْْْفيها،ممثلْْممْالمتحدةْْالجمعيةْالعامةْفكلْعضوْفيْاألْْإلىوبالنظرْْْْالتوصيات،اتخاذْْ
ْ(3ْ)التاسعةْمنْالميثاق.ْالمادةوهذاْحسبْْواحد،
 من مجلس األ •

منْالمسؤوليةْالرئيسيةْعنْصونْالسلمْْيقعْعلىْعاتقْمجلسْاألْْالمتحدةممْْطبًقاْلميثاقْمنظمةْاأل
ْأْْالدوليين،منْْواأل ْاألمن ْالمجتمعْْويعتبرْمجلس ْالعظمىْفي ْالدول ْاألرض،ْحيثْيضم قوىْتجمعْعلىْوجه

 

 .  www.un.org؛،ْموقعْاألممْالمتحدةميثاق األمم المتحدةاألممْالمتحدة،ْْ(1)

 (2( Ministry of Foreign Affairs، New Zeeland (2018)، The United States Handbook، 55edition، 

Privaye Bag، Wellington، New Zeeland، P 12.    

ْْ.51صْعمان،ْللنشر،دارْوائلْْ،1طالدوليين،ْمنْتحقيقْالسلمْواألْمنْفيدورْمجلسْاألْ(،2013)ْجمالْمحيْالدينْ(3)
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وبموجبْْْْواحدْ،صوتْْولكلْعضوْْْْدائمين،دائمينْوالباقيْغير5ْْْْعضًواْمنهم15ْْْْويتكونْمنْْ،ْْ(1ْ)الدوليْْ
ويأخذْالمجلسْزمامْالمبادرةْفيْتحديدْوجودْْالمجلس،االمتثالْلقراراتْْعضاءالميثاقْعلىْجميعْالدولْاأل

ْْالسلميةْ،طرافْفيْالنزاعْتسويتهْبالطرقْْالدولْاألْْإلىويطلبْْْْ،(2)العدوانعمالْْْأوْعملْمنْْأتهديدْللسلمْْ
ْلمْد ْبالتناوب ْأعضائه ْالمجلسْكلْمن ْالمجلسْبدعوةْمنْرئيْسْوْْةْشهرْواحد.ويتولىْرئاسة ْاجتماعات ْهت عقد

وللرئيسْأنْيطلبْْْْأسبوعين،تزيدْالفترةْالواقعةْبينْكلْاجتماعيينْعنْْْْأالعلىْْْْمناسًبا،يْوقتْيراهْْأفيْْ
ْْ(3)ْالمتحدة.ممْدولةْعضوْفيْاألْهليإتقدمتْْإذاأوْْعضاءاألْأحْدطلبْذلكْْإذاعقدْالمجلسْ

 من س األليات اتخاذ القرار في مجل آ .5
كونهْالجهازْالتنفيذيْْْالدوليين،منْوالسلمْْالمتحدةْبحفظْاألممْْمنْمنْقبلْمنظمةْاأْلجلسْاألمولْْخْ 

عطتهْالسلطةْفيْاتخاذْالقراراتْْأدامتْالمنظمةْْْْالمتحدة،ْويتومافقوةْهذاْالمجلسْتعتبرْقوةْلألممْْْْللمنظمة،
وتكونْملزمةْللدولْْْ،عْبصفةْااللزاملقراراتْتتمتبدْوأنْتلكْاْْفالْْالدوليين،منْْالتيْتحافظْعلىْالسلمْواأل

ْ(4ْ)ْالدوليين.منْوالسلمْحينماْيكونْهناكْتهديدْلحفظْاألْ،عضاءاأْلأوْالدولْغيرْْعضاءاأل

طرافْلمحاولةْْاألْْإلْىالمجلسْتتعلقْبخطرْتهديدْالسلم،ْيبادرْبتقديمْتوصياتْْْْإلىعندماْترفعْشكوىْْ
ْْْْإلىالتوصلْْ السلمية، بالوسائلْ المجاتفاقْ يقومْ الحاالتْ والوساطة،ْومنْحقْوفيْبعضْ بالتحقيقْ لسْ
للقيامْبمساعْحميدةْْْْ؛مينْالعامْأنْيفعلواْذلكمنْأنْيعيينْممثلينْخاصينْيقومواْبالطلبْمنْاألمجلسْاأل

ْ(5ْ)ْسلمية.جلْتسويةْْألحلْالنزاعْمنْ
ْْْْ:وبذلك وتطورها المنازعاتْ انتظارْحدوثْ عدمْ يجبْْْْ؛صراعاتْمسلحةْْإلىيجبْ ْببلْ اتخاذْْالقيامْ

ممْالمتحدةْأنْتحاولْْفيتوجبْعلىْاألْْالمنازعات،أماْفيْحالْاندالعْتلكْْْْ.جراءاتْوقائيةْتمنعْحدوثهاإ
وبعيًداْعنْمقتضياتْموازينْالقوةْالتيْْْْالدولي،يجادْالحلولْالسلميةْلهاْاعتماًداْعلىْمبادئْالعدلْوالقانونْْإ
ْْالمادْةوليْمنْْطبًقاْللفقرةْاألْْ،(6)ْْالدوليأوْقواعدْالقانونْْْْ،تسوياتْالْتتفقْمعْموازينْالعدالةْْإلىضيْْفت

 
(1) Burleigh، Peter et la، (2005)، America’s Interests in the United Nations، ISD، Georgetown 

University، Washington، D.C. PP.15   

(2(Ministry of Foreign Affairs، New Zeeland (2018)، The United States Handbook، 55edition، Privaye 

Bag، Wellington، New Zeeland، P 90 

ْ.66(،ْالوسيطْفيْالقانونْالدوليْالعام،ْدارْالثقافةْللنشرْوالتوزيع،ْعمان،ْص1997)(ْعبدْالكريمْخضير3ْ)
Misantoni، Martina (2016) The Veto power in Comparative perspective: a comparison between 

Venezuela and United States، general conference university in Prague، September 2016 

البرنامجْْْْمنشورة،رسالةْماجستيرْغيرْْْْالفلسطينية،ممْالمتحدةْالخاصةْبالقضيةْْواقعْتطبيقْقراراتْمنظمةْاألْْ(،2016)ْْيادْهناإْْ(4)
 .47صْغزة،ْياسةْللدراساتْالعليا،والسدارةْكاديميةْالأالمشتركْبينْجامعةْاألقصىْْو

ْْ.منمهام وسلطات مجلس األْ،المتحدةممْموقعْاألْ(5)
(6)  Stephen E. Schlesinger (2004)، Act of Creation: the Founding of the United Nations: A story of 

Superpowers، Secret Agents، Wartime Allies and Enemies، and Their Quest for a peaceful World ، 

Cambridge، MA، Westview، PERSEUS Books Group، p. 123. 
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ممْالمتحدةْاتخاذْالتدابيرْالمشتركةْالفعالةْلمنعْوضحتْأنْعلىْاألأممْالمتحدةْالتيْْولىْمنْميثاقْاألاأل
ْ(1ْ)ْلزالتها.التيْتهددْالسلمْوتسعيْْسباْباأل

ْاأل ْالتصويتْفيْمجلس ْالتيْْأمنْمنْْتعتبرْمشكلة ْالمشاكل ْاألدق ْالمتحدةْمنذْْواجهتها ولعلْْْقيامها،مم
لىتشكيلْالمجلسْأواًلْْوْْإلىالسببْفيْذلكْيعودْْ لىْوْْثانًيا،حقْالفيتوْْْْا  الصالحياتْالواسعةْالتيْيتمتعْْْْا 

ْ(2ْ)ْثالًثا.ممْالمتحدةْجهزةْاألأبهاْهذاْالجهازْمنْبينْ
ْ

غلبيةْفيْالمجلسْليستْاألفْْ،منْالدوليْعنْالجمعيةْالعامةكماْيختلفْنظامْالتصويتْفيْمجلسْاأل
ْالنصفْزائدْواحْد ْأصواتْمنْْْْ؛هي ْأصلْخمسةْعشرْْ،حدْعشرْأصلْْأبلْهيْسبعة ْأصواتْمن ْتسعة ْْْ.ثم

ممْالمتحدةْمواضيعْالتصويتْبالنسبةْلمجلسْْوقدْقسمْميثاقْاألْْاألممولمْتكنْكذلكْفيْمجلسْعصبةْْ
ولعلْهذاْْْالموضوعية،ْاألموْرفهوْْْْسمْالثانْيوأماْالقْْالجرائيةْ،ْْاألمورولْفهوْْالقسمْاأْلْْقسمين،ْْإلىمنْْاأل

أنْهذاْالنظامْإنماْيأخذْمنًحاْجديًداْيتناقضْمعْمبدأْْْْللشك،ْْمجاالًْْْالتقسيمْوالتصنيفْيثبتْبماْالْيدع
وْحقْْهْالدولْالمنتصرةْفيْالحربْالعالميةْالثانيةْوْهتوجْدأهذاْالنظامْالذيْْْْالميثاق،المساواةْالذيْدعاْإليهْْ

ْ(3ْ)ْالفيتو.
أماْالمسائلْْْْعضًوا،جرائيةْموافقةْتسعةْمنْالخمسةْعشرْْبْاتخاذْالقراراتْالمتعلقةْبالمسائلْالطليت

تأييدْتسعةْأصواتْتضمْالخمسةْْ وتمتنعْعنْْْْالدائمين،ْْأعضاءالموضوعيةْفتتخذْالقراراتْبشأنهاْعقبْ
فيْْْعضاءللدولْاألحقْْوْيْْ،وتتمتعْالدولْالكبرىْبحقْالنقْضْْالصراع،التصويتْالدولْالتيْتكونْطرًفاْفيْْ

ْ(4ْ)ْالتصويت.ممْالمتحدةْالمشاركةْفيْمناقشاتْالمجلسْدونْحقْْاأل
وبهذاْشكلتْهذهْْْوالموضوعية،ْْاالجرائيةممْالمتحدةْلمْيضعْمعياًراْللتمييزْبينْالمسائلْْولكنْميثاقْاأل

نْالميثاقْلمْيوكلْهذهْْأكماْْْْ،(5ْ)ْالتصويْتحكامْالمتعلقةْبنظامْْأهمْالعوائقْالتيْتعترضْتفسيرْاألالمسألةْْ
ْلسلطةْمعينةْتتولىْتصنيفْْ ْالحالةْْْاألمن،مماْجعلهاْمنْمهامْمجلسْْْْاألمر،المهمة ْالتصنيفْفيْهذه ألن

حدىْالدولْالخمسةْالدائمةْالعضويةْفيْإبدتْْأماْْْإذاْْفيها،يعدْمسألةْموضوعيةْالْيستساغْصدورْالقرارْْ
ْ(6ْ)ْالفيتو.ْمنْاعتراًضاْعليهاْوالذيْسميْبحقْالنقْضمجلسْاأل

ْ
ْ
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 ممية سرائيلية وتأثيرها على القرارات األاإل-مريكية ثانًيا: محددات العالقات األ

ْوإنْْ الفلسطينيةْ بالقضيةْ المتعلقةْ الدوليةْ القراراتْ المتحدةْتجاهْ الوالياتْ ْْأموقفْ ْْواضحة،بعادها
وتعدْْْْللطرفين،تحالفْالملزمْْسرائيليةْالتيْاتسمتْباْلهذهْالمواقفْانبثقتْعنْطبيعةْالعالقاتْاألمريكيةْالف

،ْفبلغْإجماليْ(1ْ)ْْالثانيْةكبرْالدولْالمتلقيةْللمساعداتْاألمريكيةْوذلكْمنذْالحربْالعالميةْْأإسرائيلْمنْْ
.ْْ(2ْ)ْْأمريكيمليارْدوالر125ْْْْحوالي2016ْْْْعامْْْْإلى1949ْْحجمْالمساعداتْاألمريكيةْلسرائيلْمنذْعامْْ

بالدولتينْْ الخاصةْ العالقةْ ْْواعْْإلىوتعودْ ْْأهملْعدة ْْْأمها: المتحدةإهمية للوالياتْ بالنسبةْ ودورْْْ،سرائيلْ
ونشاطْجماعاتْْْْاألوسط،مريكيةْالسياسيةْواالستراتيجيةْفيْالشرقْْتحقيقْالمصالحْاألْْإطارسرائيلْفيْْإ

ْ(3ْ)ْإسرائيل.مماْيحولْدونْتخليْالوالياتْالمتحدةْعنْدعمْوتأييدْْالصهيوني(ْ،ْاللوبي)الضغطْ

مْْ:وبالتالي افإنْ ْْواقفْ من المتحدةْ الداراتْْألوالياتْ لمواقفْ تخضعْ الفلسطينيةْ القضيةْ بعادْ
سرائيليْمعْالوالياتْالمتحدةْتراجعْْوتحالفهاْمعها؛ْفكلماْتعمقْالتحالفْالْْإسرائيلمريكيةْالمتعاقبةْمنْْاأل

ْْمريكيينْ،األاءْْوعلىْامتدادْالحقبْالتاريخيةْللرؤسْْسياسية.مريكيْبالقضيةْالفلسطينيةْكقضيةْْاالهتمامْاأل
ال الدورْ تزايدْ المشروعةْتحتْرحمةْ الفلسطينيْوحقوقهْ الشعبْ ابقيْ االستراتيجيةْ مريكيةْْألسرائيليْفيْ

ْْ(4)ْأوسطية.الشرقْ

ْْالدوليْ،منْلمْيكنْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْحقْالنقضْضدْمشروعْقرارْكويتيْقدمْلمجلسْاألْو
ْاأل ْللفلسطينيين ْلتوفيرْحمايةْدولية ْتعدْرقمْْْْالفلسطينية،القضيةْْضدْْولْْيدعو ْالمرة ْتستخدمْْْْ(44)فهذه الذي

ْفيْْ ْالفيتو ْاألإفيهْواشنطن ْمجلس ْقرارات ْبالحقوقْْحباط ْتتعلق ْالتي ْفيْسياسيةْواضحةْْْْالفلسطينية؛من وذلك
ْجرائمهْ.ْةسرائيليْوشرعنودعمْصريحْلالحتاللْالْالفلسطينية،ضدْالقضيةْ

كةْْدانةْحْرإْْإلىمشروعْقرارْمضادْيدعوْْْببلْتقدمتْْْْ؛بذلكلمْتكتفْواشنطنْْْْذلك:عالوةْعلىْْ
ْ(5ْ)وعارضتهْثالثْدول.ْعليه،دولةْعنْالتصويت11ْْْْنْامتنعتْْْأنهاْفشلتْفيْتمريرهْبعدْْأغيرْْحماس،

 
(1(Thomas، Michael (2007) ، American Policy Toward Israel، the power and limits of beliefs، 

Routledge، New York، P13.  

(2) Charles D. ‘Chuck’ Freilich ، Can Israel Survive Without America? Survival ، vol. 59 no. 4 ، 

August–September 2017، pp. 135 

ْْماجستيرْغيرْمنشورةْ،رسالةْْْْ،انموذجً من الدولي القضية الفلسطينية  تأثير الفيتو على قرارات مجلس األْْ(،2015)ْْواشناجيْالقحْْ(3)
 ْ.100صْعمان،ْاألوسط،جامعةْالشرقْ

ْبحيرْيْْ؛باروديْْْىليلْْ)4) ْاألْْ(،1984)ْْمروان ْاألالسياسة ْالشرق ْفي مؤسسةْْْْدراسات،سلسلةْْْْريغان،ْْكارتر،ْْفوردْ،ْْنيكسون،وسط:ْْمريكية
ْْ.161صالفلسطينية،ْالدراساتْ
Zanotti، Jim (2018)، Israel: Background and U.S. Relations، congressional research service،  July 31، 

2018 

 ْْ"فيتوْأمريكيْضدْمشروعْقرارْيدعوْلتوفيرْحمايةْدوليةْللفلسطينيين"،ْموقعْفرنسا24ْ،ْ)2018(؛ْ)5)
 https://www.france24.com/ar/20180601   

https://www.france24.com/ar/20180601
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إنْالرؤيةْاألمريكيةْلسرائيل،ْكانتْومازالتْعلىْأنهاْقاعدةْاستراتيجيةْالْيمكنْمقارنةْالعالقةْ
ْأخرْى ْدولة ْبأية ْالسرائيلية؛ْْْْفإنهْالولذلكْْْْ؛بها ْاالستراتيجية ْاألمريكيةْعن ْاالستراتيجية ْفصل ْبأيْحال يمكن

ْ(1ْ)ْالْأمنْوسالمةْإسرائيلْفيْالمنطقةْيضمنْاستقرارْالمصالحْاألمريكيةْفيها.

ْْالفلسطينيْ،سرائيلْفيْعداءْالشعبْْإتقدًماْعلىْْْْأكثرمريكيةْمواقفْْتخذْالوالياتْالمتحدةْاألتْْلذلك
ْْ ليالمواقفْْوهذه بلْفيْتحميلْالفلسطينيينْمسؤوليةْماْْْْالفيتو؛سْفقطْفيْاستخدامْحقْالنقضْْتمثلتْ

ْسرائيليةْعلىْالشعبْالفلسطيني.إيحصلْمنْاعتداءاتْ

إنْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْلحقْالنقضْضدْمشروعْالقرارْالمقدمْمنْالكويتْلتوفيرْالحمايةْْ
نهاْعادتْكلْشعوبْْأجلْالتاريخْْسوسْيْْياساتها،ْسبأنْهناكْعزلةْتلحقْْْْعلىْْيؤشْرْْالفلسطينيْ،للشعبْْ

ْ(2ْ)ْالقرار.العالمْوليسْالشعبْالفلسطينيْفقطْبتفردهاْباستخدامْالفيتوْضدْ

يةْْْأمريكيْفيْْنهْالْيمكنْالتعويلْعلىْالموقفْاألإ"ْْ:بوْالعنينأويقولْالمحللْالسياسيْسامرْْ
ْالْْتسوية،عمليةْْ ْالموقف ْتتبني ْاأْلْْإلْىمشيًراْْْْ"،سرائيليْكاماًلْباعتبارها ْالسفيرة ْاألكلمة ْفيْمجلس منْْمريكية

فإنْالمجتمعْالدوليْباتْيدركْْْ:وبالتاليْْلواشنطن،نيكيْهيليْوالتيْتحدثتْوكأنهاْسفيرةْلسرائيلْوليسْْ
ْالسالمْفيْْ ْلعملية ْلمْتعدْوسيًطا ْالدولتين.ْْالمنطقة،أنْواشنطن ْ(3ْ)وفقدتْمصداقيتهاْعندماْتتحدثْعنْحل

سرافْاالتحادْالسوفياتيْفيْْإنظارْأنْالحديثْالذيْكانْيترددْعنْْلتيْتلفتْاألمنْالمفارقاتْاْو
ْالمتحدةْ،يصدقْعلىْالوالياتْْْْأصبحْْالدولية،نشاءْالمنظمةْْإولىْمنْْبانْالسنواتْاألأاستخدامْحقْالنقضْْ

مرة43ْْْْمنهاْْْْمرة،82ْْاستخدمتْالوالياتْالمتحدةْحقْالنقضْْْْْ،1945المتحدةْعامْْْْتأسيسْاألمْمفمنذْْ
ْسرائيلْ.إلحمايةْ

ْالقضيةْْ ْالفيتوْضد ْباستخدام ْتدينْْْْالفلسطينية،فتاريخْواشنطنْحافل ْقرارات ولطالماْرفضتْمشاريع
لكنْالجديدْفيْالفيتوْضدْْْْالمشروعة،بشأنْالجرائمْالتيْترتكبهاْضدْالشعبْالفلسطينيْوحقوقهْْْْسرائيْلإ

نهْجاءْفيْخضمْْأْالقدس،مدينةْْإلىبيبْأْْمشروعْالقرارْالمصريْلمنعْنقلْسفارةْالوالياتْالمتحدةْمنْتل
ْرفضْدوليْوعربيْشاملْلقرارْترامبْوعدمْاعترافْبهْوبأثارهْ.

 
(1( Aruri Nasser،(1993)،U.S. policy towards the Arab Israeli Conflict، the United States and The Middle 

East، A search for new perspectives new year: state university of New Yourk،p2 

ْْ؛ونْالينأموقعْفلسطينْْالفلسطينية"،الفيتوْاألمريكي..ْدعمْلسرائيلْوعداءْللقضيةْ"ْ(،2018)ْربحيْحلمومْ)2)
http://felesteen.ps/article/alfytw-alamryky-dm-lasrayyl-wda-llqdyt-alflstynyt 

  

ْالمرجعْالسابق.ْ)3)
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ْاْلألقدْْ ْمواقف ْاأْلظهرت ْاألْْعضاءدول ْمجلس ْوالجمعيةْْفي ْبوقفْْْْالعامةمن ْالتهديد ْْالمساعدات،رغم
وعْالقرارْالذيْْورغمْأنْمصيرْمشْرْْالقدس؛حجمْالعزلةْالتيْتواجههاْواشنطنْبسببْموقفهاْمنْقضيةْْ

ْْمتوقًعاْ،مريكيْلجهاضهْكانْْكماْأنْالفيتوْاألْْمعروًفا،منْبشأنْالقدسْكانْْدمتْبهْمصرْلمجلسْاألتق
ْاأْل ْالدول ْالعظميْمن ْالغالبية ْالمصريْوالمدعومْمن ْالدبلوماسي ْالتحرك ْأنْهذا ْاألْْعضاءإال منْْفيْمجلس

ترامبْمعزولةْدولًياْفيْْالرئيسْْدارةْْإفيْظلْْْْالمتحدةيْحدْتبدوْالوالياتْْأْْإلْىكشفْْْْالعامة،والجمعيةْْ
ْ(1ْ)ْالقدس.موقفهاْمنْ

وضدْْْْإسرائيل،منْلمصلحةْْالمتحدةْتستخدمْحقْالنقضْداخلْمجلسْاألْْالدراسةْأنْالوالياْتترىْْْو
الكثيرةْْْْاهمسرائيلْعلىْجرائإيْمحاولةْلمحاسبةْْألتحبطْْْْالمتحدة،ممْْاألْْوءيْقرارْيتعلقْبالعربْمنذْنشأ

ْالمسلوبةْ.وْلحرمانْالعربْوالفلسطينيينْمنْنيلْبعضْحقوقهمْأْنيين،الفلسطْيبحقْ

ْالمتحدةالدائمينْوخاصةْالوالياتْْْْعضاءسرافْفيْاستخدامْالفيتوْمنْقبلْبعضْاأْلديْالأوقدْْ
راضيْْفلسطينْواألْْ:وتغيبهاْعنْالوجودْفيْقضاياْجوهريةْمثلْْبالشلل،ممْالمتحدةْْصابةْمنظمةْاألإْْإلى

مرْمتعلًقاْْيكونْاألسرافْفيْاستخدامْالفيتوْعندماْنْيتحملْالأنْالعالمْالْيستطيعْأكماْْ،المحتلةالعربيةْ
ْبقضاياْحيويةْلشعبْمنْالشعوبْكالشعبْالفلسطينيْ.

همْمبادئْْأمعْْْْاتناقًضْْْالفيتوتذةْالقانونْأنْفيْمنحْعددْمنْالدولْامتيازْاستعمالْْاسألقدْوجدْْ
ْوأضعفْْ،ممْالمتحدةفشلْاألْْإلىديْْأمماْْْْالشعوب،ْْقْالمساواةْبينوهوْمبدأْتحقيْْالمتحدة،ممْْهدافْاألأْْو

ْ(2ْ)ْالفلسطينية.يجادْتسويةْعادلةْوشاملةْللقضيةْْإقدرتهاْعلىْتحقيقْمهامهاْوفقْميثاقهاْفيْ

ْاأل ْالديمقراطيْفيْمجلس ْالتوجهْغير ْأثار ْالتيْْوقد ْالعالم ْانتقاداتْكثيرةْمنْقبلْشعوب عربتْْْأمن
وهذاْمنطقيْجًداْفيْظلْْْغربية،تشكيلْهذاْالمجلسْليضمْفيْعضويتهْبلدانْغيرْْْْعادةْإعنْرغبتهاْفيْْ

ْ(3ْ)ْالمراكز.ماْيشهدهْالعالمْمنْتغيراتْجعلتهْمتعددْ

 

 اليوم؛يْأموقعْْرْالعالم"،دكتاتوريةْدولةْضدْبقيةْْاألمريكي.الفيتوْْ"ْ(ْ،2019)ْعبدْهللاْالنمليْ(1)
https://www.raialyoum.com/index.php   

 ْ.625السكندرية،ْصْالمعارف،منشأةْْ،1طالسالم،ْالوسيطْفيْقانونْْْ(،1982)ْمحمدْطلعتْالغنيميْ(2)
رسالةْْْْالمتحدة،ممْْبدائلْدبلوماسيةْفلسطينيةْلمواجهةْالتحدياتْالسياسيةْلالعترافْبدولةْفلسطينْفيْاألْْ(،2013)ْْثابتْْأمجدْْ(3)

 .66صْغزة،-األزهرْجامعةْْة،منشوْرماجستيرْغيرْ
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مماْْْْوالحضاري،عدالةْالتوزيعْالجغرافيْْْْإلىنْمنحْامتيازْحقْالنقضْلدولْمعينةْقدْافتقرْْأكماْْ
ترتيبْالمجلسْبجديةْْْْعادةْإبدْمنْدراسةْْْْالْْأخرى:ْْومنْجهة(1)ْْالحق.يحرمْدولْكثيرةْمنْالتمتعْبهذاْْ

ْ(2ْ)وفًقاْللقانون.ْعضاءيتمْاالتفاقْعليهاْبينْاأْلْ،فيْحاالتْمحصورةْالفيتوعبرْتوسيعْوتقيدْاستعمالْ

وسط والقضية  مريكي على مكانة الواليات المتحدة في عملية السالم في الشرق األ الفيتو األ   أثرثالًثا:  
 الفلسطينية 

حيثْلمْتحظْْْْالمتحدة،ممْْمساحةْمنْفعالياتْمنظمةْاألْْأكبرالقضيةْالفلسطينيةْتحتلْْنْْأْْكالْش
ْالقضيةْْ ْالمتحدةْمنذْقيامهاْمثلْماْحظيتْبه ْاالمم ْباهتمام ْالعالم ْاألْْالفلسطينية،منطقةْمنْمناطق ممْْولكن

مْعلىْالمصلحةْماْْائلْقوكانْللتواطؤْاْْالقائمة،المتحدةْخضعتْدائًماْللحساباتْالسياسيةْوموازينْالقوىْْ
ْْإلْىبينْالصهيونيةْالعالميةْوالقويْاالستعماريةْعاماًلْرئيًساْوفعااًلْفيْتحقيقْالبرنامجْالصهيونيْالراميْْ

ْ(3)ْوالدولة.الفلسطينيينْحقهمْباالستقاللْْمنحوعدمْْفلسطين،نشاءْدولةْلليهودْفيْإ

بعدماْتعرضتْمركزيةْاألوزادْاأل المتحدةْحيالْامرْسوًءاْ لتغييرْْممْ عقبْسقوطْْْْجذرْيلصراعْ
فهيْالساحةْالتيْْْ؛ممْالمتحدةْوكأنهاْمنظمةْتابعةْللوالياتْالمتحدةحيثْبدأتْاألْْالقطبية،النظامْثنائيْْ
ْ(4ْ)ْدولية.بلْوشرعيةْْشاماًل؛كسابْالسياسياتْالدوليةْالتيْترسمهاْواشنطنْقبواًلْدولًياْإيجريْفيهاْ

ْاألوترىْْ ْأنْ ْْواجالدراسة ْالمتحدة ْاالمم ْالعديدْمن ْالصادرةْْهت ْالقرارات ْتنفيذ ْفي نتقاداتْحولْدورها
مامْْأممْالمتحدةْعاجزةْْوالغريبْأنْاألْْ،منْالدوليجهزتهاْوخاصةْقراراتْالجمعيةْالعامةْومجلسْاألأعنْْ

سرائيلْوتنكرهاْلجميعْْإوذلكْبسببْتعنتْْْْ؛عاجًزاْْأيًضامنْْكماْوقفْمجلسْاألْْ،عمالهاْأسرائيلْْوإجبروتْْ
ْالجمعيةالقرارا ْالصادرةْعن ْالدولية ْاألْأالعامةْْْْت ْمجلس ْاألْْ،منوْعن ْبالمظلةْوالحماية ْتمتعها ْْْ؛مريكيْةبسبب

يْمنهاْاستناًداْللفصلْأنهْلمْيصدرْْإ؛ْفالسرائيليفمنْخاللْمراجعةْجميعْالقراراتْالصادرةْبحقْالكيانْْ
ْالعربيةْ.ْصبحْالفصلْالمخصصْحصرًياْللدولأمْالمتحدةْالذيْْمالسابعْمنْميثاقْاأل

ْْعدة،ْْسباْبوذلكْألْْبآخروْْأوالبعدْالقانونيْمغيبْبشكلْْْْالسرائيلي،منذْبدايةْالصراعْالفلسطينيْْْو
ْالدوليْ،ورفضْاالحتكامْللقانونْْْْالدولية،فإسرائيلْلديهاْموقفْثابتْومستمرْبرفضْتنفيذْقراراتْالهيئاتْْ

ْْإسرائيلْ،رضْالتيْتحتلهاْْبعةْعلىْاألطباقْمعاهدةْجنيفْالراعليهْالمجتمعْالدوليْبانْْجمعأوترفضْماْْ
ْالمحكمةْالجنائيةْ.ْإلىوترفضْاالنضمامْ

 

 ْ.109صالحقوقية،ْبيروت،ْالحلبيْْت،ْمنشورا1طالدولي،ْمنْودورهْفيْحمايةْالسالمْاألْس(،ْمجْل2012)ْمحمدْالمجذوبْ(1)
ْْالرؤيةْاألْْ(،2006)ْْباسلْمحسنْمهناْْ(2) المتحدةْبعدْعام ْْْْدولية،مجلةْدراساتْْْْ،2001مريكيةْلألممْ ،41ْْْالعدْدْْالكوفة،جامعة

ْْ.113ص
 ْ.87ص،ْلندن،1ْطفلسطين،ْمنشوراتْْقرن،القضيةْالفلسطينيةْفيْنصفْْ(،1999)ْحمدْعبدْالحيأْ(3)
ْ.88صالسابق،ْالمرجعْْ(4)
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وفقطْفيْالفترةْاالخيرةْْْْ،أماْالفلسطينيينْفلمْيولواْاالهتمامْالكافيْللصراعْفيْحلبةْالقانونْالدولي
وغيرهاْمنْْْْوفيماْيتعلقْبالوالياتْالمتحدةْْ.سرائيلإعهمْمعْْبدأواْمحاوالتْاستخدامْالقانونْالدوليْفيْصرْا

ْْالقانونْ،فإنهاْبانحيازهاْلسرائيلْتحاولْدائًماْالبحثْعنْحلولْسياسيةْوسطْبعيًداْعنْْْْاألوروبية؛الدولْْ
ْمنْْ ْالكثير ْفيه ْيحاول ْالذي ْالوقت ْالديمقراطيةْواحترامْحقوقْْْْأطرافوفيْهذا ْتعزيز ْالدولي ْْالنسانْ،المجتمع

الفيتوْفيْمجلسْْت باستخدامْ المتحدةْ الوالياتْ هذهْْْْالرابعة،منْوبكلْصراحةْضدْمعاهدةْجنيفْْاألقومْ
ْْ(1ْ)ْقانوني.المعاهدةْالتيْنصتْعلىْأنْاالستيطانْغيرْ

ْاألْو ْالموقف ْالمنحازْكلًياْْفيْضوء هلْمعنيْذلكْْْْ:نْنتساءلأيجدرْبناْْْْإسرائيل،جانبْْْْإلىمريكي
األ دورْ ْْأنْ المتحدةْهوْفقطْملء أنْوظيفتهاْهيْْْْالفراغ،ممْ قراراْتْإبمعنيْ انطباْْصدارْ بأنْْتعطيْ ًعاْ

اكتملتْْ قدْ احتدامْْْ،ركانهاأالشرعيةْ بسببْ عملًياْ الشرعيةْ لتطبيقْ وسيلةْ ايجادْ هناكْعجزْعنْ دامْ ماْ
ممْْزماتْالتيْتطرحْعلىْطاولةْاألوالواقعْأنْهذاْالتحليلْيطرحْفكرةْالكيلْبمكيالينْتجاهْاألْْ"؟الصراع

ْ(2ْ)ْإسرائيل.لوالياتْالمتحدةْلصالحْالمتحدةْبسببْاالستخدامْالمتكررْلحقْالنقضْمنْقبلْا

وترىْأنْْْيدها،ّصرْالوالياتْالمتحدةْعلىْاحتكارْالقضيةْالفلسطينيةْوابقائهاْرهينةْفيْْتْ:معْذلك
باعتبارهاْالمرجعْْْْلقراراتها،الشرعيةْالدوليةْالملحةْبإيجادْحلْلهاْوفًقاْْْْإلىيْْأْْ،ممْالمتحدةاألْْإلىإعادتهاْْ
سرائيلْلمنعْالفلسطينيينْمنْممارسةْحقْْإاْاستخدمتهاْلمصلحةْْنْورقةْطالميفقدْواشنْطْْالصالح،الوحيدْْ

ْْ(3)ْحقوقهم.تقريرْالمصيرْواستردادْ

( 4) مريكي:من الدولي وجوبهت بالفيتو األ مجلس األ  نوقشت في أهم مشاريع القرارات التي
 

 تفاصيل القرار التاريخ   رقم القرار
344ْ
ْ

منْيطالبْإسرائيلْباالنسحابْمشروعْقرارْفيْمجلسْاأل1973ْْ/26/7
األ احتلتهامنْ التيْ العربيةْ حقْْْْ،راضيْ علىْ ويؤكدْ

ْالفلسطينيين.ْْ
األ1976ْْ/11940ْ26/1 مجلسْ فيْ قرارْ الشعبْْمشروعْ حقْ علىْ وينصْ منْ

قامةْدولةْْإوفيْْْْ،الفلسطينيْفيْممارسةْحقْتقريرْالمصير
اأْل لميثاقْ وفًقاْ المتحدةمستقلةْ بانسحابْْْ،ممْ ويطالبْ

 

ْالطرفْْاآلْْ(،2011عيسىْ)شوقيْْْْ(1) ْالدوليْومسئولية ْبالقانون ْااللتزام ْلضمان ْالمتوفرة ْالقانونية ْالْْالثالث،ليات ْللديمقراطيةْْمركز نسان
 .4صلحم،ْْبيتْالنسان،حقوقْ

ْ.89عبدْالحي،ْمرجعْسابق،ْص(2ْ)
 ْ.2014شبكةْرايةْالعالمية،ْ"،ْا"الموقفْاألمريكيْللقضيةْالفلسطينيةْليسْجديدًْ(3ْ)
ْممْالمتحدة،ْ"قراراتْمجلسْاألمن؛موقعْاألْ(4)

ْhttps://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopt  ed-security-council-1973  

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopt%20%20ed-security-council-1973
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األْْسرائيلإ ْْمنْ عام المحتلةْ ْْْْ،1967راضيْ قامةْْإويدين
ْالمحتلةْ.راضيْالمستوطناتْفيْاأل

ْقرار1976ْْْْ/12022ْ25/3 ْيطالبْْاألْْفيْمجلسمشروع ْباالمتناعْعنْْإمن سرائيل
ْراضيْالمحتلةْ.يْاعمالْضدْالسكانْالعربْفيْاألأ

مشروعْقرارْيؤكدْعلىْحقوقْالشعبْالفلسطينيْفيْتقرير1976ْْْ/12119ْ29/6
ْ.السيادةوحقهْفيْاالستقاللْْوْ،وطنهْإلىمصيرْوالعودةْال

يدعو465ْ1/3/1980ْْْ قرارْ المستوطناتْْإمشروعْ بتفكيكْ للقيامْ سرائيلْ
فيْْْ،القائمة وبنائهاْ للمستوطناتْ التخطيطْ عنْ والتوقفْ

ْراضيْالعربيةْالمحتلةْبماْفيهاْالقدسْ.األ
تيالْرئيسْبلديةْْسرائيلْفيْمحاولةْاغإمشروعْقرارْيدين14943ْ2/4/1982ْْْ

ْلسْبسامْالشكعة.ناب
ْقصْىمشروعْقرارْيدينْحادثةْالهجومْعلىْالمسجدْاأل1982ْْ/14985ْ20/4
ال1985ْْ/17459ْ13/9 الممارساتْ يدينْ قرارْ ضدْمشروعْ القمعيةْ سرائيليةْ

ْالفلسطينيينْ.
وسياسية1987ْْْْ/19434ْ20/2 الحديديةْ القبضةْ سياسةْ يستنكرْ قرارْ مشروعْ

ْاأل ْاالنتفاضةْْتكسيرْعظام ْالحجارةْخالل ْيرمون ْالذين طفال
ْاالولي.ْْ

19466ْ1/2/1988ْْْ يطالب قرارْ عملياتإمشروعْ منْ بالحدْ االنتقامْْْسرائيلْ
ْراضيْالمحتلةْ.سرائيليْضدْالفلسطينيينْفيْاألال

19780ْ15/4/ْ1988ْْْ يدين قرارْ القبضةْْإمشروعْ سياسيةْ الستخدامهاْ سرائيلْ
األ االنتفاضةْ تجاهْ األلْوالحديديةْ فيْ المحتلةيْ ْْْ،راضيْ
ْوطردهاْلثمانيةْفلسطينيين.

21326ْ31/5/ْ1990ْْْ دولية لجنةْ بإرسالْ يقضيْ قرارْ راضيْْاألْْإلْىمشروعْ
الممارساتْ حولْ الحقائقْ لتقصيْ المحتلةْ الفلسطينيةْ

ْسرائيليةْضدْالشعبْالفلسطينيْ.القمعيةْال
يطالب1995ْْْْ/394ْ17/5 قرارْ بمصإمشروعْ قراراتهاْ بوقفْ ْْسرائيلْ 53ْْادرة

األ منْ فْيدونًماْ العربيةْ مدينْةْْراضيْ منْ الشرقيْ ْْالقسمْ
ْالقدسْ.

سرائيلْبوقفْنشاطهاْاالستيطانيْفيْْإمشروعْقرارْيطالب199ْ7/3/1997ْْ
ْالقدسْالمحتلة.ْالقسمْالشرقيْمنْمدينة

بناء1997ْْْْ/241ْ21/3 يدينْ قرارْ فيْإمشروعْ اليهوديةْ للمستوطناتْ سرائيلْ
ْْْةْالقدسْالمحتلة.بوْغنيمْشرقْمدنيأجبلْ

قوة2001ْْْْ/270ْ27/3 بإنشاءْ يسمحْ قرارْ لحمايةْْمشروعْ دوليينْ مراقبينْ
ْالفلسطينيينْفيْغزةْوالضفةْالغربية.
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بانسحاب1199ْ14/12/2001ْْْ يطالبْ قرارْ األإمشروعْ منْ راضيْْسرائيلْ
ْويدينْالتعرضْللمدنيين.ْ،الخاضعةْللسلطةْالفلسطينية

سرائيليةْعدًداْمنْموظفيْقواتْاليدينْقتلْالمشروعْقرار1385ْ20/12/2002ْْْ
ْالمتحدة.ممْاأل

ْالعازلْالذيْتبني2003ْْ/891ْ14/9 ْالجدار سرائيلْإْْهمشروعْقرارْيطالبْبإزالة
ْراضيْالمواطنينْالفلسطينيين.أوالذيْينتهكْ

مشروعْقرارْلحمايةْالرئيسْالفلسطينيْياسرْعرفاتْعقب980ْ14/10/2003ْْ
ْيْبالتخلصْمنه.ئيلسراقرارْالكنيستْال

حمدْْأسرائيلْعلىْقيامهاْباغتيالْالشيخْإمشروعْقرارْيدين2004ْْْْ/240ْ25/3
ْياسينْمؤسسْحركةْحماسْ.

783ْ5/10/ْ2004ْْْ يطالب قرارْ شمالْإمشروعْ علىْ عدوانهاْ بوقفْ سرائيلْ
ْقطاعْغزةْواالنسحابْمنْالمنطقةْ.

ْال2006ْْ/508ْ13/7 ْالجندي ْبإطالقْسراح ْيطالب ْقرار جلعادْْْْسرائيليمشروع
ْقبلْحماسْمقابلْْْْشاليط ْاألْْإطالقالمحتجزْمن سرىْسراح

ْالفلسطينيينْ.
في1967ْْْْمشروعْقرارْيدينْعملياتْاالستيطانْمنذْعام2011ْْْْ/24ْ18/2

غيرْْ ويعتبرهاْ والقدس،ْ الغربيةْ ويدعوْالضفةْ شرعية؛ْ
وقفْاألنشطةْاالستيطانية،ْويعتبرْاالستيطانْْإلْىإسرائيلْ

ْ.عقبةْرئيسيةْأمامْتحقيقْسالمْعادلْودائم
916ْ30/12/2014ْْْ يدعو قرارْ نهاْْإلىمشروعْ وا  الفلسطينية،ْ الدولةْ ءْْإعالنْ

 .االحتاللْخاللْعامين
مريكيْدونالدْترامبْْعالنْالرئيسْاألْإمشروعْقرارْيرفض2393ْ18/12/2017ْْْ

14ْْالقرارْالذيْحازْعلىْتأييدْْْْلسرائيل،القدسْعاصمةْْ
ْْ.15ْأصْلدولةْمنْْ

نشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين إروع قرار حول شم516ْ1/6/2018ْ

تقدمت به دولة الكويت بعد استشهاد العشرات من  

ل تظاهرات الفلسطينيين برصاص الجيش اإلسرائيلي خال

نقل الواليات المتحدة   أثرسرائيل إعلى الحدود بين غزة و

  .القدس إلىلسفارتها 

 

 

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/18_2_2011.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/30_12_2014.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/S-2018-516.pdf
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 (1)الفلسطينية: مريكي على القضيةهم تأثيرات الفيتو األ أ
األ • الفيتوْ استخدامْ علىْ األترتبْ مجلسْ قراراتْ )مريكيْضدْ ْْْ،1199/2001ْْ،270/2001منْ

كمقدمةْلتمزيقْالوحدةْالسياسيةْوالقانونيةْْْ،(ْفصلْقطاعْغزةْألًياْعنْالضفةْالغربية783/2004
 والجغرافيةْألراضيْالدولةْالفلسطينيةْ.

سرائيلْْإاستمرارْْْْ(،891/2003ْ)منْرقمْْرْمجلسْاألمريكيْضدْقراترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاأل •
ْوضوح،يْاالستشاريْلمحكمةْالعدلْالدوليةْبكلْْأدانهْالْرأوقدْْْْالعنصري.فيْبناءْجدارْالفصلْْ

ويدمرْبصورةْمنهجيةْْْْالفلسطينية،فرضْحدودْالدولةْْْْإلىمنيةْترميْْْأجراءْسياسيْبحججْْإوهوْْ
 معازلْمنفصلة.ْإلىلضفةْالغربيةْولْاويحْ،سسْالتواصلْالجغرافيْللدولةْالفلسطينيةأ
األ • الفيتوْ استخدامْ علىْ األترتبْ مجلسْ قراراتْ ضدْ ْْممريكيْ ْْ،1995ْ/394ْْْ،1980ْ/465)ن

ْالديموغرافيْْ،(241/1997ْْ،199/1997 ْالقدسْوتغييرْطابعها ْْإلْىفشالْمستقبلْتحولهاْْا ْْوْْ،عزل
ْالقدسْ،الْلحملةْهويةْْإينةْْمرْالمستمرْمنذْتمْمنعْدخولْالمْدوهوْاألْْالفلسطينية،عاصمةْللدولةْْ

قامةْمنْْوسحبْالْْ،وتهجيرْسكانهاْْ،حياءْالعربيةوكذلكْفيْتوسيعْاالستيالءْعلىْالبيوتْفيْاأْل
يْْأوالسعيْلطمسْْْْ،قصىعمالْالحفرياتْالمتواصلةْفيْمحيطْالمسجدْاألْأفضاًلْعنْْْْمواطنيها،

 مظهرْفلسطينيْلهاْ.
األ • الفيتوْ استخدامْ علىْ ْْترتبْ العديد فيْ التيْْمريكيْ المسائلْ األمنْ مجلسْ علىْ ْْْ،مْنعرضتْ

ْالك ْاالستيطانيْوتكثيفهْبتوسيع ْالتوسع ْاالستيطانيةْْواستمرار ْاستمرارْْْْالمستوطنين،عددْْْْزيادةتل مع
 جزاءْالضفةْالغربيةْ.أ%ْمنْمساحةْبقية28ْغوارْالتيْتمثلْحواليْالسعيْلعزلْمنطقةْاأْل

يةْْأسرائيليْالكاملْعنْْالتنصلْالْْاألمنْ،سْْمريكيْضدْقراراتْمجلترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاأل •
ْْالفلسطينيةْ،تعلقْبالسكانْالذينْباتواْمسؤوليةْالسلطةْْسواءْفيماْْيْْاحتالل،مسؤولياتْبوصفهاْدولةْْ

 وْسواءْماْيخصْالجوانبْاألخرىْمنْمسؤولياتْدولةْاالحتاللْ.أ
تطبيقْااللتزاماتْْلْعنْْسرائيإتخليْْْْاألمن،مريكيْضدْقراراتْمجلسْْترتبْعلىْاستخدامْالفيتوْاأْل •

تجاْه الدوليةْ المواثيقْ فيْ عليهاْ ْْاأْلْْالمنصوصْ الخاضعة والمناطقْ وأحالتْْْْلالحتالل،راضيْ
ْالفلسطينيةْوالمجتمعْْ ْالسلطة ْكافةْعلى ْاألْْالدولي،المسؤوليات ْالسيطرةْعلىْغالبية راضيْْفضاًلْعن

ْْ،قامةْالحواجزْالعسكريةا ْْوْ،راْدْفوالتحكمْفيْحركةْالبضائعْواألْ،والسيطرةْعلىْالمعابرْ،الفلسطينية
 فةْوالقدس.ومنعْالتداولْالتجاريْبينْغزةْوالض

ْ
ْ
 

 

ْْ.110-109سابق،ْصمرجعْْالقحواش،ناجيْْ)1)
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 مم المتحدة مريكي في األرابًعا: البدائل الفلسطينية لتجاوز الفيتو األ

مريكيْباعتبارْالقدسْْهناكْمساراتْمتعددةْيمكنْللسلطةْالفلسطينيةْأنْتسلكهاْلدانةْالقرارْاأل
الدوليْْالمسؤوليْةْْولتحميلهاْْ،عاصمةْلسرائيل القانونْ لخرقهاْ أنْْْْ.القانونيةْ الدوليْ القانونْ خبراءْ ويرىْ

القرارْالمصريْفيْمجلسْاأل الفيتوْضدْمشروعْ مامْمرحلةْْأمنْيفتحْالطريقْْاستخدامْالوالياتْالمتحدةْ
خبيرْْيثْيقولْالحْْ؛جلْالسالم"أنهاْ"االتحادْمنْْاعنْوْْ،مريكيسرائيليْاألجديدةْفيْالصراعْالفلسطينيْال

منْيمكنْللسلطةْالفلسطينيةْاللجوءْإليهاْْنْهناكْخياراتْفيْمجلسْاألإْْ:قانونْالدوليْمعتزْقفيشةفيْال
الرئيسْاأل القدسلدانةْقرارْ ترامبْحولْ النقْضْْ،مريكيْ تمكينْواشنطنْمنْاستخدامْحقْ وذلكْْْ،دونْ

طيْاستثناءْبعدمْاستخدامْْيْتعالتْْ(27)ْْةالماْدممْالمتحدةْفيْْالفصلْالسادسْمنْميثاقْاألْْإلىباالستنادْْ
وفيْهذهْالحالةْيجبْْْ،خرْىأوبناءْعلىْطلبْدولةْْْْ،منْضدهاذاْكانْالقرارْالمقدمْفيْمجلسْاألإالفيتوْْ

ْأنْتمتنعْالدولةْالمقدمْضدهاْالمشروعْعنْالتصويتْ.

وتقديمْْْالمتحدة،الجمعيةْالعامةْلألممْْإلىمريكيْالتوجهْْوتستطيعْالسلطةْالفلسطينيةْبعدْالفيتوْاأل
ْاألمنْ،وفيْهذهْالحالةْيكونْالقرارْموازًياْلقوةْقرارْمجلسْْْْ"،جلْالسالمأمشروعْقرارْوفقْبندْ"االتحادْمنْْ

يْالعامْْألحشدْالْرْْترامب،لزامي؛ْوفيْهذهْالحالةْفقطْتحتاجْالسلطةْالفلسطينيةْلدانةْقرارْالرئيسْْإأيْأنهْْ
ْالتصرف ْالسالمأ"االتحادْمنْْْْاميْوفقْبنْدزْلإوفيْحالْصدورْقرارْْْْاألمريكي،ْْالدوليْضد فإنْتنفيذهْْْ"،جل

ْ(1ْ)ْْفيتو.قرارْدونْْإلىمنْيحتاجْومجلسْاألْاألمن،قرارْمنْمجلسْْإلىيحتاجْ

يمكنْللفلسطينيينْاالنضمامْللبروتوكولْاالختياريْالتفاقيةْفييناْللعالقاتْالدبلوماسيةْلسنةْْْْكذلك
يْدولةْأمكانيةْلمقاضاةْْحيثْيتيحْهذاْالبروتوكولْالْْ،ْتلزاميْلحلْالمنازعاالمتعلقْباللجوءْالْْ،1961
شرطْأنْتكونْالدولتانْالمدعيةْْبْْ،خلتْباتفاقيةْالعالقاتْالدبلوماسيةأذاْْإْْ،مامْمحكمةْالعدلْالدوليةأطرفْْ

ْفييناْوالبروتوكولْمًعا ْاتفاقية ْفي ْبالبروتوكولْْ،والمدعىْعليها ْليستْطرًفا ْباالتفاقيةْولكنها ْ.وفلسطينْطرف
وفيْهذهْالحالةْفإنْفلسطينْْْْوالبروتوكول،سرائيلْهماْطرفْباالتفاقيةْْاْ فإنْالوالياتْالمتحدةْْوْْ:وفيْالمقابل

ذا وربماْضدْْْالمتحدة،ماْانضمتْللبروتوكولْفإنهاْتستطيعْالذهابْلمحمةْالعدلْالدوليةْضدْالوالياتْْْْوا 
ْ(2ْ)ْمثاًل.فيْموضوعْنقلْالسفارةْْأيًضاسرائيلْإ

ْال ْتستطيع ْالفلسطينيكذلك ْاللجوءْْسلطة ْالدوليةْْإلىة ْالعدل ْاالحتاللْْْْ،محكمة ْوضع ْفتوىْحول لطلب
ْ(3ْ)ْاألمد.سرائيليْلألراضيْالفلسطينيةْطويلْال

 

ارةْوالسياسةْدكاديميةْالأْْواالستراتيجياتْ،مركزْغزةْللسياسياتْْْْ"،منالفلسطينيينْبعدْالفيتوْاألمريكيْفيْمجلسْاألهيْخياراتْْْْما"ْْ)1)
ْْ.12ص(،2017ْ)ْالعليا،للدراساتْ

ْ.المرجعْالسابقْ(2)
 ْ.3-2صهللا،ْرامْْالنسان،تقريرْالهيئةْالمستقلةْلحقوقْْفلسطين،مامْعضويةْْأخمسةْخياراتْ(،2011ْ)ْمرفتْصادقْ(3)
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 الخاتمة:

ْفيْْلقدَْسلْب ْالفلسطينيْحقه ْالشعب ْالنقضْمن ْتمتعتْْْالمصير،العودةْوتقريرْْْْحق ْالذي ْالحق هذا
ْقدْجعلهاْتبْد ْالمتحدة ْالواليات ْالقضيةْْوانفردتْبه ْالمشكلةْوالحلْعلىْحدْسواءْفيْهذه ْالدوامْوكأنها وْعلى

بلْكانْْْْفقط؛مريكًياْْأولمْيكنْْْْالسرائيليكيْدوًراْمهًماْفيْالصراعْالعربيْْيمْرفلقدْلعبْالفيتوْاألْْالمصيرية.
للوالياتْْكيْيعدْبمثابةْأداةْلخضاعْالعربْْيفحقْالفيتوْاألمْرْْتغير،كْدونْْوماْزالْكذلْْإسرائيليا،كًياْْيمْرأ

ْيْشكوىْخوًفاْمنْسطوةْالفيتوْاألمريكي.ْأبامتناعهمْعنْتقديمْْ،المتحدة

بلْهيْتأكيدْعلىْْْْمفاجئة؛منْليستْْمريكيةْضدْالشعبْالفلسطينيْفيْمجلسْاألالمواقفْاألإنْْ
ْاالستراتيجيْبينهاْوبينْْ ْالتحالف ْالمراتْْْوأكبرْْإسرائيل،مدي ْاستخدامهاْحقْالنقضْعشرات دليلْعلىْذلك

ْاألأيْْف ْلصالحْْروقة ْالمتحدة ْلوْْْْإسرائيل،مم ْالقرتْوطْ أْ وكمْمنْمشاريع ْالعربي ْالصراع ْسرائيلي.ْْبقتْألنهت

ْمجموعةْمنْالنتائجْوالتوصياتْكالتاليْ:ْإلىخلصتْالدراسةْْو

  : النتائجأوالً 
المنظمةْْْالعضويةْفيْاألممْالمتحدةْوعلىْرأسهاْالوالياتْالمتحدةْاالمريكيةْتعتبرْأنالدولْالدائمةْْ .1

 ماْهيْإالْأداةْلتنفيذْسياستهاْوخدمةْمصالحهاْ.
توضحْبأنْالمنظمةْلمْْْاليوم،ْحتىالقراراتْالصادرةْمنْأجهزةْمنظمةْاألممْالمتحدةْوالتيْلمْتنفذْ .2

وهذاْيزيدْمنْحالةْالتشاؤمْمنْإمكانيةْْْْالدوليين،مْْدورهاْالطبيعيْفيْحفظْاألمنْوالسلْْإلىتصلْْ
 ْ.إصالحهاْوتعديلْميثاقها

ممْالمتحدةْمنْمبادئْالمساواةْوالتكافؤْبينْالدولْقرهْميثاقْاأْلأحقْالنقضْيتعارضْمعْماْْإنْْ .3
 .عضاءاأل

 الدولْاستخداًماْله.ْأكثروهيْمنْْْ،الوالياتْالمتحدةْتستخدمْحقْالفيتوْطبًقاْلمصالحهاإنْ .4
ْتدعمْْإنْْ .5 ْالمتحدة ْالفيْتْْجانبهاْْإلىسرائيلْوتقفْْإالواليات ْاستخدامْحق ْاألمنْخالل ْفي ْالمتحدْةو ْْْ،مم

 منْعرضْالحائطْ.قراراتْمجلسْاألْبذلكْتضرْبوهيْ
 سلًباْبالقضاياْالعربيةْعامةْوالقضيةْالفلسطينيةْخاصة.ْأضرمريكيْقدْالفيتوْاألإنْ .6
7. ْْ كثيرةإن دوافعْ الفلسطينيْةْْهناكْ القضيةْ المتحدةْلسرائيلْضدْ الوالياتْ دعمْ معظمهاْفيْْْوراءْ

 الجانبْالسياسيْ.

 وصيات ثانًيا: الت
 .عضاءالمساواةْبينْالدولْاألْلمبدأممْالمتحدةْطبًقاْصالحْميثاقْاألاْ تعديلْْو .1
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2. ْْ عربي موقفْ ْوْْأكثروجودْ المتحدةْ الوالياتْ تعاملْ طريقةْ تجاهْ وقوةْ القضيةْْاْ وحدةْ تجاهْ سرائيلْ
ْالفلسطينيةْ.

3. ْْ الْرضرورة الفلسطينيةأحشدْ بالدولةْ الرسميْ العالميْنحوْاالعترافْ العالمْ للتأْْ،يْ ثيرْعلىْْوذلكْ
 قفْالوالياتْالمتحدةْتجاهْالقضيةْالفلسطينيةْ.مْو

مريكيْضدْمشاريعْْلمحاولةْتجاوزْالفيتوْاألْْ،لممكنةعلىْالسلطةْالفلسطينيةْاستخدامْكافةْالبدائلْا .4
 القراراتْذاتْالعالقةْبالقضيةْالفلسطينيةْ.

ممْْفيْاأليلْالفلسطينيْْدعمْقوةْالتمثلوتوحيدْالجهودْالسياسيةْْْْ،نهاءْاالنقسامْالفلسطينيضرورةْإ .5
 .ْْهاالمتحدةْومؤسسات
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