
  

  

    

 

 

 إلياس خوري

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

 

أو ما يسمى العملية التفاوضية، " التسوية"هذا السؤال مرتبط بمسار ما يسمى 
ألسباب عديدة منها الرفض اإلسرائيلي ملبدأ االنسحاب وهذا املساران مقفالن 

، والرفض اإلسرائيلي لتطبيق قرارات 1967من كل األراضي التي احتلت سنة 
 .األمم املتحدة املتعلقة بالالجئين الفلسطينيين

هو االنسحاب من أراض وليس من كل  242طبعاً التفسير اإلسرائيلي للقرار 
أي  1967لتجربة التاريخية منذ صدور القرار سنة األراضي وهذا تفسير مطاط وا

عاماً تشي بأن املكان الوحيد الذي طبق فيه القرار هو سيناء، وكان  46منذ 
تطبيقاً فرضته موازين القوى بعد حرب تشرين، ومع أن سيناء اآلن غير حمتلة 

  .ولكنها ليست جزءاً كامالً من السيادة املصرية
تطبيق مثل هذا القرار يرتبط إذاً بموازين القوى، ومن الواضح أن اجملتمع الدويل 

إىل بالدهم، أما يف املوضوع ) الكوسوفار(مثالً يف كوسوفو أعاد الالجئين 
اإلسرائيلي وبسبب العجز  –الفلسطيني فهو مشلول بسبب التحالف األميركي 
  .تهاألوروبي عن جتاوز الزمن الكولونيايل بكل تبعا

قد دفن واملفاوضات جتري اآلن من دون مرجعية  242لذلك أنا أعتبر أن القرار 
الذي  242القرارات الدولية وبالتايل الوضع أسوأ مما كنا نعتقد بعد صدور القرار 

لكن . ال يأتي على ذكر فلسطين وال على حق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير
أن الشعب الفلسطيني مصر أن يتمسك  اجلدوى املبدأية من هذا القرار تبقى

بالقرارات الدولية كونها تعطيه حقاً قانونياً السترجاع أرضه على الرغم من عدم 
  .قدرته على ترجمته اآلن

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

 

توضيح من ال يوجد أي  املفاوضات التي جتري حالياً يكتنفها الغموض الشديد،
لكن هناك كالم عن ضغط . ما يجري يف الغرف املقفلةأي طرف من املفاوضين ع

أميركي على إسرائيل، بينما الضغط االميركي الفعلي يمارس على اجلانب 
للرئيس الفرنسي عن مقايضة وقف " العجيب"ثم جاء الكالم . الفلسطيني



2 

 

فاوضات جتري يف ظل اختالل كبير هذه امل. االستيطان بالتخلي عن حق العودة
يف ميزان القوى يعبر عن نفسه يف االستيطان املتوحش الزاحف يف الضفة 

الغربية إىل درجة تدفع املرء إىل التساؤل هل حل مع دولة فلسطينية مستقلة هو 
حل فعلي أم جمرد كالم يقصد به بناء جمموعة معازل يف حال تم التوصل إىل 

التسليم الكامل ك، ألين أشك بقدرة املفاوض الفلسطيني على اتفاق وأنا أشك يف ذل
سرائيل منه توقيع صك اندثاره، كما أشك بقدرة املفاوض اإلسرائيلي على بطلب إ

  .تقديم شيء
  

من جهة أخرى، التقارب الروسي املصري متعلق بالصراع احملتدم يف املشرق 
يستقيم دون مصر وبالتايل العربي بين السعودية وإيران، والتوازن العربي ال 

السعودية قررت دعم مصر من أجل شراء سالح روسي ألن السالح األميركي بات 
  .عرضة للقيل والقال يونيو/حزيران 30منذ 
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 الفلسطينية؟ القضية مستقبل على ذلك وتأثير

 

س األمن املتعلقة بقضية فلسطين مل تنفذ أساساً، أما فيما يتعلق قرارات جمل
بالوضع السوري، فما من قرار تم التوافق عليه سوى ذلك املتعلق باألسلحة 

من الواضح أن . أميركي –الكيميائية والذي كان نتيجة اتفاق مسبق روسي 
جملس األمن هو أداة بأيدي الدول الكبرى وقراراته ال تصدر إال بعد توافق بين 

طبعاً نحن يف زمن خمتلف عن زمن احلرب الباردة، نحن يف زمن . هذه الدول
قطبية أحادية، الواليات املتحدة هي القوة األكبر ولكنها تواجه صعوبات يف كل 

... )BRICS( قوى أخرى كروسيا والصين ودول البركسمكان ال سيما مع صعود 
فمن الواضح أن الواليات املتحدة حتاول عقد صفقات مع هذه الدول للحفاظ على 
مصاحلها وكي ال تتورط يف أي حرب يف الشرق األوسط بعد جتربتيها البائستين 

  .يف العراق وأفغانستان

 


