
  

  

    

 

 

 كميل منصور

  

 يف التطورات ظل يف للتطبيق قابالً  242 رقم األمن جملس قرار زال ما هل   -1
 وملاذا؟ املنطقة؟

 يونيو/حزيران صدر بعد أشهر قليلة من حرب 242أن القرار بر يذكالتيف البداية ال بد من 
لدى  بريطاينال رئيس الوفد هاصاغ واشنطن وموسكومساومة بين  بمثابة نوكا ،1967
عدم جواز االستيالء  :ئ متالزمةدامبثالثة  يراعت كونها، اللورد كارادون ،املتحدةاألمم 

؛ حق احتلت خالل احلرب) وليس كل األراضي(االنسحاب من أراض  ؛على أراض باحلرب
ا مل رائيل ألنههذه الصياغة ملصلحة إسجاءت بطبيعة احلال، . سالمبالعيش يف كل دولة 

الذي يجيز ( يثاق األمم املتحدةمل الفصل السابع أساسعلى أي انسحاب تفرض عليها 
وبالتايل أي  حتدد،لن  احلدود الدولية نأعنت ضمناً ألنها و ،)بالقوة التنفيذ فرض

يف ظل التأييد األميركي  .طرافبين األ التفاوض من خاللإال انسحاب إسرائيلي لن يتم، 
القرار  ىتماً أن يبقكان حم ،على حالهاإلقليمي الكامل إلسرائيل وطاملا أن ميزان القوى 

كان  املعنيةالدول العربية  قبول بالتفاوض من قبلحبراً على ورق، خاصة وأن أي 
  .ثابة استسالم بعد الهزيمة النكراءبم

  
 سوريةو عد جهد عسكري متواصل من مصرب ،1973 أكتوبر/ثم جاءت حرب تشرين األول

يبدو ما جعله و .242للقرار  رضٍمُتطبيق كرد منطقي على استحالة  وبمبادرة منهما،
، ليس منطوقه، إنما الهزة 1979-1977يطبق على اجلبهة املصرية يف كأنه 

جنازات العسكرية املصرية يف بداية احلرب، مع اإل(تيجية التي أحدثتها احلرب االسترا
، وتوجه الرئيس السادات إىل إبرام اتفاق منفصل على حساب )وصمود اجلبهة السورية

  .ات العربية األخرى وعلى حساب املطالب الفلسطينية التي كانت قد تبلورت حينئذاجلبه
  

يف تشرين  242صدر قرار عندما  .املوضوع الفلسطيني هذا يقودين إىل التطرق إىل
مل تكن منظمة التحرير الفلسطينية قد اكتسبت بعد صفة تمثيلية  ،1967 نوفمبر/الثاين

 - الصراع العربي معاجلةبالقرار  اكتفىف .مناضل لشعب فلسطينيشاملة متبلورة و
مصر واألردن (القائمة فحسب املتحاربة أي الدول يعني الدول  كصراع اإلسرائيلي

 ،قطاع غزة والضفة الغربية كإقليم فلسطيني مميز مل يتعامل معو ،)وإسرائيل ةوسوري
 تسوية عادلةأشار بإبهام إىل احلاجة إىل و، الفلسطينيجتاهل احلقوق الوطنية للشعب و
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ألمور يف ة زمام ام، ومع تسلم التنظيمات املقاوِمن سنةولكن بعد أقل  .جئينالشكلة المل
تسوية جوانب بالنسبة إىل  ذي صلةغير أصبح  242 قرارتبين أن منظمة التحرير، 

  . اإلسرائيلي - لصراع العربيية من اجوهر
  

أنه وبين أي ادعاء ب 242 قرارالقد تفاقم هذا االبتعاد بين منطوق ، ف1973غداة حرب  أما
كان من النتائج إذ  .لصراعا جوانب تشمل جميع  تسويةل يشكل املرجعية املالئمة

باتت تمثل الشعب الفلسطيني، ليس فقط منظمة التحرير الفلسطينية أن  السياسية للحرب
بل أيضاً ، ي قطاع غزة والضفة الغربيةفلسطينيكتعبير ذاتي من قبل فلسطينيي الشتات و

لكن و .يف نظر الدول العربية كافة، ويف نظر أكثرية دول العامل، باستثناء الواليات املتحدة
وفق (ة مطلوبكآلية  األطراف املعنيةبين تفاوض ال اعتبارمن نتائج احلرب أيضاً كان 

 242لتطبيق القرار  )1973 ربمفون/تشرين الثاين 22بتاريخ  338قرار جملس األمن رقم 
يف تلك الظروف جدول أعمال أية مفاوضات  أننظراً إىل و. يف إطار مؤتمر دويل للسالم

مَن يفاوض : برز التساؤل الكبير، 1967املناطق احملتلة يف حرب سيتضمن مصير كان 
مصير الضفة الغربية وقطاع غزة؟ هل األردن للمنطقة األوىل ومصر للمنطقة على 

الثانية؟ أم منظمة التحرير بالنسبة إىل املنطقتين معاً؟ بغض النظر عن صواب أو عدم 
مل (يف التفاوض بشأن الضفة الغربية  منافسة األردنصواب موقفها، اختارت املنظمة 

يف جتلى هذا التوجه ، و)اع غزةبخصوص قطتكن حتتاج إىل منافسة مصر 
برنامج النقاط العشر القاضي بإقامة  لس الوطنياجملتبنى عندما ، 1974 وينوي/حزيران

 ربوتكأ/ن األول، ومن ثم يف تشريسلطة وطنية على أي جزء من فلسطين يتم حتريره
  .األردن حساب منظمة التحرير على إىل جانبت قمة الرباط وقفعندما  1974

  
منظمة التحرير حلصول ال التأييد العربي وال التأييد الدويل الواسع كانا كافيين غير أن 

 مشاركة املنظمة يف املفاوضاتإذ كانت  ،الدخول إىل قاعة املفاوضات" تذكرة"على 
، مل بطبيعة احلال .242اعتراف منظمة التحرير بالقرار  وهو أميركي،شرط  تلبية تطلبت

يف تشرين ( عاماً 14بعد حوايل إال  ثمنهذا ال ن تدفعأل تكن املنظمة جاهزة
على قيام دولة فلسطين اجلزائر  اجمللس الوطني يف أعلن، عندما )1988 ربمفون/الثاين

وعبر عن استعداد املنظمة حلضور مؤتمر دويل للسالم  1947لتقسيم لسنة أساس قرار ا
الذي جرى ترداده يف حينه هو بما أن فلسطين أصبحت اآلن  التبريرو .242قرار الوفق 

الفلسطينية  الدولة أن تقوم من فلم يعد هناك مانع وبما أن القرار يخاطب الدول، ،"دولة"
خاصة وأن املنظمة استعادت  بالتفاوض حول االنسحاب اإلسرائيلي من أراضيها، املعلنة

يف  يف األراضي احملتلةالشعبية التي كانت قد اندلعت االنتفاضة  قوتها وزخمها من جراء
   .1987نهاية سنة 
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كرّت باُملفّرق يجف، حتى  242مل يكد حبر اإلعالن عن قبول منظمة التحرير بالقرار 
تلبية فلسطينية  جديد كلما تمتشرط وضع أي اإلسرائيلية،  – األميركيةمسبحة الشروط 

القبول بحكم ذاتي خالل نبذ اإلرهاب، التخلي عنه، (حتى يومنا هذا سابق، وذلك  شرطل
، "التحريض"عدد من مواد امليثاق الوطني، وقف  لية، االعتراف بإسرائيل، إلغاءفترة انتقا

تعديل القانون وقف العنف، احترام حقوق اإلنسان،  ،عتقالإبقاء عناصر حماس رهن اال
، إصالح املؤسسات، عدم التصالح مع حركة حماس، وإنشاء منصب رئيس وزراء األساسي

 242تطبيق القرار  ومع ذلك، مل يجر). ...وقف االستيطان دون ستمرار بالتفاوضاالوأخيراً 
متناع عن واحلبل على اجلرار، كما يقال، إذ دائماً ما تبرز شروط جديدة، كاال .حتى اآلن

إبقاء اجليش اإلسرائيلي على طول فقة على وااللجوء إىل األدوات القانونية الدولية، أو امل
  .االعتراف بيهودية دولة إسرائيل وأنهر األردن، 

  
 اإلسرائيلية؟ – الفلسطينية املفاوضات جمرى على القرار هذا يؤثر أن يمكن كيف   -2

 

ومن املفارقات أن القيادة . املرجعية القانونية 242، يبقى القرار الراهنةيف املفاوضات 
 –كالمياً  –الذي تقبل به الوحيد  السند القانوينه يشكل اآلن، ألن به تتمسكالفلسطينية 

احلدود حول أن نقطة انطالق التفاوض  سمح باالدعاءألنه يواليات املتحدة وإسرائيل، وال
غير أن مرجعية  .1967التي كانت سائدة عشية حرب يجب أن تستند إىل اخلطوط 

لى فرضه على القيادة الواليات املتحدة وإسرائيل عما تتوافق هي  العملية املفاوضات
  .الفلسطينية

  
 العامل يف للنزاعات حلول إيجاد يف الدويل األمن جملس دور بتراجع رأيك وما   -3

 ؟الفلسطينية القضية مستقبل على ذلك وتأثير
  

عندما إال به  ةبما يتماشى مع املهمة املنوطال يلعب دوراً حقيقياً وفعاالً جملس األمن  إن
دائمة  إحدى الدول تسقط يكفي أنلكن و. على قرار معينجميعها  األعضاء تتوافق الدول

ينشلّ عمل جملس األمن يف   حتى "الفيتو"إىل  قرار معين بلجوئها العضوية مشروع
حظي إذا  دوراً إيجابياً دائمة العضويةالذي تلجأ إليه دولة  الفيتو قد يؤدي .املوضوع

نتصار أكثرية قد تكون خاضعة حال دون او جوهريٍ من الرأي العام العامليبتأييد جزءٍ 
ضد العضوية  دولة دائمةدوراً سلبياً إذا أُستعمل من قبل وقد يؤدي . دولة عظمىلضغط 

مل يعد  يف كلتا احلالتين، من الواضح أن ولكن .األعضاءتصويت إيجابي من قبل سائر 
ويف منحه  يف تركيبته، ويف تمييزه بين أعضاء دائمين وأعضاء موقتين،( جملس األمن
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يمثل جممل القوى الفاعلة يف عامل اليوم إن على الصعيد  )حق الفيتو لألعضاء الدائمين
  .االستراتيجي أو على الصعيد االقتصادي، ومل يعد يعبر عن حصيلة الرأي العام العاملي

تي، تكاثرت األصوات ا، أي منذ انهيار االحتاد السوفيبداية التسعينات على األقل ومنذ
وجرى تشكيل جلان رسمية لهذا الغرض، ولكن هذه جملس األمن،  املطالبة بإصالح

اجلهود مل تثمر حتى اآلن، ومن غير املتوقع أن تثمر يف الواقع الدويل احلايل بسبب 
ا يخص القضية أما فيم. وهذا أمر متوقع. معارضة الدول اخلمس دائمة العضوية

عجزها عن تبنى املوقف اإلسرائيلي بسبب الفلسطينية، فما دامت الواليات املتحدة ت
، ال أمل يف أن يلعب س األميركيالكونغريف جماعات الضغط املؤيدة إلسرائيل تخطي 

  .جملس األمن دوراً إيجابياً

 


