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 هوستلر قاعة في 5102 مارس/آذار 52 فيه الواقع الخميس الفلسطينية الدراسات مؤسسة نظمت
 للتنمية العربي والصندوق التعاون مؤسسة مع باالشتراك ،بيروت في ميركيةاأل الجامعة في وديتوريومأ

 مماأل مقرر فولك، ريتشارد الدكتور لقاهاأ التي السنوية زريق قسطنطين محاضرة واالجتماعية، االقتصادية
 في النظر عادةإ" عنوان تحت ،المحتلة يةالفلسطين راضياأل في نساناإل حقوق بشأن الخاص المتحدة
 ".الدولتين على جماعاإل من بعدأ :فلسطين مستقبل

 
 مؤسسة تأسيسل الخمسين السنوية الذكرى في جاءت اكونه العام هذا خاصة هميةأ المحاضرة هذه اكتسبت
 الصراع جوانب مختلفل الجدي كاديمياأل البحث مهمة عاتقها على خذتأ التي الفلسطينية الدراسات
 .الفلسطينية والقضية سرائيلياإل - العربي

 
 ثم ،بالضيف مرحبة ةكلم بيروت، مكتب - الفلسطينية الدراسات مؤسسة مديرة نصولي، منى اآلنسة لقتأ

 المؤسسة تقيمها التي بالمحاضرة معرفا   عقل، باسل ستاذاأل المؤسسة، مناءأ مجلس رئيس نائب تالها
 التعريف في سهبأو  زريق، قسطنطين المرحوم منائها،أ لمجلس اريخيالت الرئيس شرف على سنويا  

 عنو  ،المتحدة مماأل كنف في الطويلة الخدمة عوامأ خالل نجازاتهإ عن متحدثا   االستثنائي بالضيف
 .الغياب من عاما   21 من كثرأ بعد للبنان فولك بها يقوم التي الزيارة لهذه االستثنائية هميةاأل
 

 هميةأ على مشددا   الفلسطينية، للقضية حل يجادإ سبل على المحاضرة في فولك تشاردري الدكتور ركز
 لزيادة الطرفين بين مفاوضات لىإ تؤدي أن شأنها من التي (pre-conditions) المالئمة األوضاع يجادإ

: خطوات ثالث عبر تمر األوضاع هذه لتهيئة السبيل نأ واعتبر. نتيجة لىإ ولالوص فرض احتماالت
 الالجئين أوضاع تحسين ؛الدولي العام الرأي باستمالة سرائيلإ مامأ" الشرعية حرب" سماه ما كسب

 مركزية زعامة تحت همتوحيد لىإ ضافةباإل غزة، فيو  االحتالل تحت والذين المعيشية، الفلسطينيين
 .جامعة



 
 يعتمدها التي لميةالس المقاومة مثال فولك ضرب ذكرها، لىإ تىأ التي" الشرعية حرب" هشرح لدىو 

ضرابو  الداخل، في وأ الغربية الضفة في الفلسطينيون  عن سرائيليةاإل السجون في الفلسطينيين سرىاأل ا 
 الدولي العام الرأي تعاطف وكذلك ،سرائيلإ مواجهة في شرعية الفلسطيني الطرف يكسب ما وهو ،لطعاما

 .الفلسطينيين معاناة يرى واآلن ،تالهولوكوس سببب سرائيلييناإل مع متعاطفا   لعقود كان الذيو  ،قضيته مع
 
 عارضا   ،تالتفصيال في يكمن الشيطان نأ فولك الدكتور اعتبر فقد الدولتين، حلب يتعلق فيما ماأ

 باراك ميركياأل لرئيسل ا  ونموذج رييفنأ يوري سرائيلياإل لكاتبل ا  نموذج الحل، هذا لتطبيق نموذجين
 سيادة في الدولتين من كل حق ؛0691 سنة حدود لىإ سرائيلإل كاملال ابنسحالا" يحتم ولاأل. وباماأ

 واالعتراف المستوطنات زالةإ ؛لفلسطين عاصمة ةيالشرق القدس ؛وفلسطين سرائيلإ في وكاملة متساوية
 قوات وجود يتطلب ما وهو ،فقط سرائيلإ منأ ضمان" على فيقوم الثاني اأم   ".الفلسطينيين الالجئين بحقوق

 غموضال على المحافظة مع للحدود، جذري تعديلو  المستوطنات، بعض زالةا  و  ردن،األ غور في ائيليةسر إ
 ".التسوية نحو مضيال في سرائيلإ تلكؤ عن والتغاضي القدس، مستقبل لياح
 

 ربعينأ لمدة برنستون جامعة في الدولي للقانون الفخري ميلبانك .ج لبرتأ كرسي ستاذأ كان الذي فولك،
 على الساحقة كثريةباأل المتحدة مملأل العامة الجمعية بتصويت تحقق يالذ نجازاإل ةهميأ من قلل عاما ،

 فلسطين الدولي القانون نظر وجهة من نأ معتبرا   المتحدة، مماأل في عضو غير دولة فلسطين تكون نأ
 الخروق ضد ىشكاو ب تقدمال صالحية يملكون الفلسطينيون بات ،التصويت بعد لكن ،كدولة صال  أ موجودة

 لمرحلة خرقا   يشكل قد الذي األمر ،دولي قضائي جسم يأ وأ ،الدولية الجنائية المحكمة مامأ سرائيليةاإل
 .زمةاأل تاريخ في( status-quo) المراوحة

 
 في لبنان على العدوان" الدولي، لقانونا رائيلإس خرقل الراهنة ثلةماأل برزأ من نأ فولك الدكتور اعتبرو 

 باخرة على االستيالء حادثة جانب لىإ ،5101 وسنة 5112 سنة في غزة على االعتداءو  ،5119 سنة
 خارجة دولة هااعتبار  لىا  و  ،دوليا   سرائيلإ عزلة تصاعد لىإ دىأ ما وهو ،"5101 سنة في مارمارا مافي
 .الدولي القانون عن
 
 باربرا، سانتا في كاليفورنيا جامعة في والدولية العالمية العالقات قسم في المتميز الزائر ستاذاأل فولك، كدأو 
 كبرأ دعما   تركيا ظهارإ" لىإ يادأ سرائيلبإ عالقاتها وتدهور التركية الخارجية السياسة في التغيير نأ

 ،"أعوام ةخمس منذ غزة في الحصار تحت شونييع الذين فلسطيني مليون 0،1 لـلو  ،الفلسطيني للنضال
 مع تتجاوب حكم آلية لىإ حين بعد سيؤدي الديمقراطية لىإ جيبالتدر  العربي الملعا انتقال أن لىإ الفتا  

 .ينطينيسالفل لحقوق المؤيدة الشعوب تطلعات


