
  

  

    

 

 

 ماهر الشريف

 

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

تدعو إسرائيل إىل االنسحاب الوثيقة الدولية الوحيدة التي  هو 242إن قرار جملس األمن رقم 
من الصحيح أن احلكومات . 1967 يونيو/من األراضي العربية التي احتلتها يف حزيران

اإلسرائيلية املتعاقبة قد استغلت االلتباس يف صياغة البند اخلاص بانسحابها من هذه 
 ،1967 نوفمبر/يف تشرين الثاين ،اتفق عليهكان قد األراضي، وهو التباس مقصود 

 ةيف الصيغآرتور غولدبرغ، عندما أشير ود كارادان راللو كي،ريواألم طاينالبري اناملندوب
بحسب الصيغة " كل األراضي"وليس من ، "انسحاب إسرائيل من أراضٍ"إىل نكليزية للقرار اإل

االستيالء عدم جواز "الفرنسية، إال أن مقدمة هذا القرار كانت واضحة كل الوضوح بتأكيدها 
  ". األراضي عن طريق احلربعلى 

 

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

   
إن التمسك بهذا القرار، أو التخلي عنه، سيترك تأثيراً مباشراً على نتائج املفاوضات 

، التي تعتبر أن األراضي التي احتلتها يف فاحلكومة اإلسرائيلية. اإلسرائيلية-الفلسطينية
دة هي أراضٍ متنازع عليها، ال تريد أن يكون هذا القرار قاع 1967 يونيو/حزيران

بينما ينبغي على املفاوض الفلسطيني أن يتمسك به كقاعدة وحيدة للمفاوضات، 
 يونيو/باالنسحاب إىل حدود الرابع من حزيرانهو وحده الذي يلزم إسرائيل ألنه  ،للمفاوضات

1967.  

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

 الفلسطينية؟ القضية مستقبل على ذلك وتأثير

اإلسرائيلي،  -يشغل أي صراع يف العامل هيئة األمم املتحدة كما شغلها الصراع العربيمل 
فلسطينية، وهو ما تؤكده مئات القرارات اخلاصة بهذا الصراع التي صدرت وجوهره القضية ال

. تنفيذها حبراً على ورق بسبب رفض إسرائيلهذه املنظمة الدولية، والتي ظل معظمها عن 
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 اطب الواحد بزعامة الواليات املتحدة، قد ساهمقوكانت نهاية احلرب الباردة، وقيام نظام ال
أدت عملية السالم التي ، ثم يف إيجاد حلول للنزاعات يف العاملجملس األمن دور يف تهميش 

إخراج هيئة األمم املتحدة، بصورة  إىل انطلقت يف مدريد، وانتهت بالتوصل إىل اتفاق أوسلو،
الوسيط "ها فكية، التي صارت تبرز بوصرياألماإلدارة كلية، من هذه العملية ووضعها يف أيدي 

 ،، على الرغم من انحيازها الثابت إلسرائيلةاإلسرائيلي - ينيةيف املفاوضات الفلسط" النزيه
يبدو اليوم، مع تراجع الدور و. جوالت هذه املفاوضات املتعاقبةفشل أالذي االنحياز وهو 
ويف مقدمها روسيا والصين، أن " الدول الصاعدة"كي على الساحة الدولية وتصاعد دور رياألم

األبواب قد فتحت أمام قيام نظام متعدد األقطاب وأمام إعادة تفعيل دور املنظمة الدولية، 
، كيرياألم" الوسيط"دور تتوقف عن الرهان على أن األمر الذي يفرض على القيادة الفلسطينية 

رعية شوأن تعود إىل جملس األمن وإىل طرح فكرة املؤتمر الدويل للسالم على قاعدة قرارات ال
  . الدولية

  
 

 


