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

 

حتالل يف طبيعة طبيق بسبب التغيير الذي أحدثه االقابالً للت 242مل يعد القرار 
حتالل على فقد أوشكت سلطات اال. نحو نصف قرنكان على مدى ساألرض وال

القدس الشرقية، وانتشرت يف خمتلف أرجاء الضفة مدن وقرى استكمال تهويد 
. إسرائيل على جزء كبير من األرض واملياه يهودية يصعب اقتالعها، واستولت

أحدهما يضج باحلياة : ويف عمق تفكير احملتل أن يحول الضفة إىل قسمين
 واالزدهار والتقدم، واآلخر أرضه تتصحر وموارده تنضب وسكانه يتقهقرون إىل

  .البداوة والفقر، يرحل شبابهم ويجف شيوخهم
  
 اإلسرائيلية؟ – الفلسطينية املفاوضات جمرى على القرار هذا يؤثر أن يمكن كيف   -2

  
حتقيق احلل ) ولن يكون ذلك ممكناً يف أي وقت / ومل يكن(مل يعد باإلمكان 

موازين العادل للقضية الفلسطينية عن طريق املفاوضات وحدها، دون تعديل يف 
وهذا . الدويل ثالثاً /ربي ثانياً، واإلقليمي عالقوى على الصعيد الفلسطيني أوالً، وال

احلل غير ممكن يف هذه احلقبة بالذات حيث االنقسام الفلسطيني املدمر، وانعدام 
يف اجملتمع احلق والعدل وحقوق اإلنسان الوزن العربي، والغياب املشين لقيم 

الدول العظمى والدول وتغليب املصالح على املبادئ يف سياسات الدويل 
 .اإلقليمية الكبرى

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

 الفلسطينية؟ القضية مستقبل على ذلك وتأثير

  
وظلت وستظل حبراً على ورق ما  1967و 1947القرارات الدولية موجودة منذ 

وهذه . ال يملكون عناصر القوة التي تفرض احللدام الفلسطينيون والعرب 
ال احلناجر وال  احلرة العناصر هي التي تصنعها العقول وإرادة الشعوب

 .الصواريخ
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. لسطيني والشعوب العربيةالشعب الف :أصحابها مستقبل القضية الفلسطينية ملك

وبقدر ما يتقدم هؤالء على طريق امتالك إرادتهم وثرواتهم ووضعها يف خدمة 
مستقبل الشعوب وقضاياها العادلة، بقدر ما تقترب القضية الفلسطينية من 

إن أي حل ينبثق اليوم عن أية مفاوضات سيكون مبتوراً ومشوهاً ما . صاراالنت
صفر  والثاين األوراق،" كل"ن على الطاولة يملك دام أحد الطرفين املتفاوضي

 .اليدين

 


