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  احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني - ٣٤

  
ــداو   ــات  املــــ ــيت دارت يف اجللســــ  ٤٨٩٥الت الــــ

ــودة يف ٤٩٢٧و  ٤٩١٢ و ــانون  ١٦ املعقـــــ كـــــ

آذار/مـارس   ١٨ط/فرباير و شـبا  ١٨ الثاين/يناير و

  التوايل  على ٢٠٠٤

ــارس       ــاير إىل آذار/مـ ــانون الثاين/ينـ ــن كـ ــرة مـ يف الفتـ
، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة شــهرية بشــأن   ٢٠٠٤

احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضـية فلسـطني، قـدمها    
وكيل األمني العام للشؤون السياسية، واملنسق اخلـاص لعمليـة   

الشــرق األوســط، واألمــني العــام املســاعد للشــؤون  الســالم يف
  . ومل يدلَ بأي بيانات أخرى خالل اجللسات.  )١(السياسية

ويف اإلحاطات اإلعالميـة، أفيـد بـإحراز تقـدم بسـيط        
 إسـرائيل بالتزامهـا بإزالـة مجيـع      يف عملية السالم حيث مل تـف

اء البؤر االستيطانية. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت إسـرائيل بنـ  
جدار حـول الضـفة الغربيـة، وقتـل الفلسـطينيني خـارج نطـاق        
ــن.      ــز األم ــانون، فيمــا فشــلت الســلطة الفلســطينية يف تعزي الق
وذُكر أن أعمال العنف استمرت ممـا تسـبب يف إحلـاق أضـرار     
ــة    ــدهور احلالـــ ــطيين وأدى إىل تـــ ــاد الفلســـ ــة باالقتصـــ فادحـــ

إضـافة   اإلنسانية. وعالوة على ذلـك، فـإن فتـور مهـة املـاحنني،     
إىل قيـــام إســـرائيل بعرقلـــة إيصـــال املســـاعدة اإلنســـانية، دفـــع 

  السلطة الفلسطينية إىل حافة اإلفالس.

غـري أن املــتكلمني الحظــوا أن إمكانيــة حتقيــق الســالم    
ال تزال قائمـة. ورحبـوا، علـى وجـه اخلصـوص، بقـرار رئـيس        
ــزة       ــن غ ــل شــارون، باالنســحاب م ــوزراء اإلســرائيلي، أريي ال

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١(  
، انظر الفصل السادس، اجلزء الرابع، الفـرع بـاء،   ٤٨٩٥اجللسة 
  قة بني جملس األمن وحمكمة العدل الدولية.بشأن العال ١٨احلالة 

ــاره إ ــة    باعتب ــاء الثقــة وفرصــة ســاحنة الســتئناف عملي جــراء لبن
ــتم االنســحاب يف ســياق     الســالم، رغــم تشــديدهم علــى أن ي
تنفيذ خريطة الطريق القائمـة علـى األداء مـن أجـل السـالم يف      

، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ومبسـاعدة  )٢(الشرق األوسط
لة مــن اتمــع الــدويل. ودعــوا أيضــا اتمــع الــدويل إىل مواصــ 

ــة     ــة الرباعي ــوا اللجن ــة الســالم وحث ــى  )٣(مشــاركته يف عملي عل
  جتديد التزامها مع الطرفني وعلى جتديد حيويتها.  

  
 ٢٠٠٤آذار/مـــــــــارس   ٢٥املقـــــــــرر املـــــــــؤرخ    

  ): رفض مشروع قرار٤٩٣٤  اجللسة(

موجهــة   ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٢٣يف رســالة مؤرخــة    
يــة  ، طلــب ممثــل اجلماهرييــة العرب   )٤(إىل رئــيس جملــس األمــن  

ــد جلســة      ــة، عق ــدول العربي ــة، بصــفته رئيســاً موعــة ال الليبي
فوريـة للمجلــس للنظــر يف قيــام إسـرائيل بإعــدام زعــيم حركــة   
محـاس، الشـيخ أمحـد ياسـني، خـارج نطـاق القـانون يف مدينـة         
ــد     ــكرية ضـــ ــا العســـ ــرائيل هجماـــ ــعيد إســـ ــزة ويف تصـــ غـــ
ــدد.    ــذا الصـ ــرورية يف هـ ــدابري الضـ ــاذ التـ ــطينيني، والختـ الفلسـ

يف  ٤٩٢٩لـــب، عقـــد الـــس جلســـته اســـتجابة لـــذلك الطو
  .)١(وأدرج الرسالة يف جدول أعماله ٢٠٠٤آذار/مارس   ٢٣

وتكلم يف تلك اجللسة مجيع أعضـاء الـس باإلضـافة      
ــي األردن،  ــرائيإىل ممثلـ ــاراتل، وإسـ ــة واإلمـ ــدة العربيـ ، املتحـ

 باسـم ( وأيرلنـدا )، اإلسـالمية  - مجهورية( وإيران، وإندونيسيا

ــونس، والبحــرين)، األورويب االحتــاد ــة، وت ــة واجلماهريي  العربي
__________ 

  )٢(  S/2003/529.املرفق ،  

تتألف من الواليات املتحدة واالحتـاد الروسـي واالحتـاد األورويب      )٣(  
  واألمم املتحدة.

  )٤(  S/2004/233.  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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، أفريقيـــا وجنـــوب، الســـورية العربيـــة واجلمهوريـــة الليبيـــة،
، وماليزيـــا، ولبنـــان، والكويـــت ،وكوبـــا ،وقطـــر، والســـودان

، والنـــرويج الســـعودية، العربيـــة واململكـــةرب، واملغـــ، ومصـــر
 الـدائم  راقـب وامل لفلسـطني،  الدائم واملراقب واليمن،، واليابان

 الشـعب  مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  ورئيس العربية، الدول جلامعة

  .)٥(للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين

ووجـه الـرئيس (فرنسـا) انتبـاه الـس أوالً إىل رسـالة         
ــب الـــ   ــن املراقـ ــة مـ ــة  موجهـ ــطني مؤرخـ  آذار/ ٢٢دائم لفلسـ

  .)٦(تدين قتل الشيخ ياسني ٢٠٠٤  مارس

ــل ف    ــة    وأعــرب ممث ــة الدولي ــديره لإلدان ــن تق لســطني ع
ــعة للجرميــة، ولكــن أبــدى أســفه ألن الــس مل يتخــذ        الواس
موقفا عاجال علـى شـكل بيـان رئاسـي، وأعـرب عـن أملـه يف        
أن يــتمكن الــس مــن اعتمــاد مشــروع قــرار قدمتــه اموعــة  

الــــيت  “سياســــات مكافحــــة اإلرهــــاب”العربيــــة. وقــــال إن 
اإلرهـاب يف واقـع األمـر، وـدف     تنتهجها إسرائيل إمنا تغذي 

إىل التهرب من تنفيـذ التزاماـا مبوجـب خريطـة الطريـق، مـن       
قبيل إاء االحتالل والقبول بدولة فلسـطينية مسـتقلة. وانتقـد    
خطط إسرائيل املعلنة لفك االرتبـاط يف غـزة باعتبارهـا إجـراء     
أحــادي اجلانــب ودعــا إىل إزالــة اجلــدار التوســعي اإلســرائيلي   

  .)٧(لقانوين يف األرض الفلسطينية احملتلةغري ا

وأعرب ممثـل إسـرائيل عـن أسـفه ألن الـس مل يـدن         
 شــنها املقــاتلون الفلســطينيون   قــط اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت   

حىت أنه مل جيتمع للنظـر فيهـا رغـم أـا أودت حبيـاة املئـات        أو
 من املدنيني اإلسرائيليني األبرياء. وقال إن الشيخ ياسـني قاتـل  

__________ 

  حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٥(  

  )٦(  S/2004/231.  

  )٧(  S/PV.4929 ٥-٣، الصفحات.  

دبر الكـثري مـن الـتفجريات ودعـا إىل تكثيـف الكفـاح املسـلح        
ضــد اإلســرائيليني واليهــود يف كــل مكــان. وذكــر أن العمليــة   
اإلسرائيلية تشكل خطـوة هامـة إىل األمـام يف مسـرية إسـرائيل      

  .)٨(ملكافحة اإلرهاب

ــال الشــيخ ياســني        ــا اغتي ــتكلمني تقريب ــع امل وأدان مجي
ــوا  ــة أن   خــارج نطــاق القــانون، وأعرب عــن قلقهــم مــن إمكاني

ــه     ــى وجـ ــاع. وعلـ ــدهور يف األوضـ ــن التـ ــد مـ ــؤدي إىل مزيـ تـ
األعمال املماثلـة لتلـك الـيت    ”اخلصوص، رأت ممثلة إسبانيا أن 

ارتكبت باألمس تؤدي إىل انتزاع الطابع القانوين عن الكفـاح  
وشدد ممثـل فرنسـا علـى أن االغتيـال ميكـن       )٩(“ضد اإلرهاب

. وأدان )١٠(علـــى الصـــعيد السياســـيأن يـــأيت بنتـــائج عكســـية 
معظم املتكلمني أيضا األعمال اإلرهابية ومجيع أعمـال العنـف   

  األخرى ودعوا إىل تنفيذ خريطة الطريق.  

وفيمــا ســلم ممثــل الواليــات املتحــدة بــأن قتــل الشــيخ    
ياســني أدى إىل إعاقــة اجلهــود املبذولــة الســتئناف التقــدم حنــو  

م منظمــة إرهابيــة أعلنــت الســالم، قــال إن الشــيخ ياســني زعــي
ــى مــدنيني وكــان      ــاعتزاز مســؤوليتها عــن شــن هجمــات عل ب

ي للمجلـــس معارضـــا لوجـــود دولـــة إســـرائيل. وبالتـــايل ينبغـــ 
  .)١١(يؤيد املبادرات اليت تتجاهل هذا الواقع  أال

ــة        ــتكلمني أيضــا أســفهم إزاء سياس ــدى معظــم امل وأب
خــرى. االحــتالل اإلســرائيلية واملمارســات غــري القانونيــة األ    

__________ 

  .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٨(  

  .١٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٩(  

  .١٩ املرجع نفسه، الصفحة  )١٠(  

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
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ودعا ممثل تـونس مـن جانبـه إىل نشـر قـوة فصـل يف األراضـي        
  .)١٢(الفلسطينية من أجل محاية الفلسطينيني

 آذار/ ٢٥املعقــــــــــــودة يف  ٤٩٣٤ويف اجللســــــــــــة   

، اجتمـع الـس للنظـر يف مشـروع قـرار قدمتـه       ٢٠٠٤ مارس
اجلزائر واجلماهريية العربية الليبيـة، يـدين الـس فيـه، يف مجلـة      

الشيخ ياسني؛ ويدعو إىل الوقف الكامـل لعمليـات   أمور، قتل 
القتــــل خــــارج نطــــاق القــــانون؛ ويــــدين أعمــــال اإلرهــــاب 
واالسـتفزاز والتحـريض والتـدمري، ويـدعو مجيـع األطـراف إىل       
ــع التــدابري غــري القانونيــة وإىل        ــا؛ ويــدعو إىل وقــف مجي وقفه
احترام القـانون اإلنسـاين الـدويل؛ و يـدعو الطـرفني إىل الوفـاء       

ــق   با . )١٣(اللتزامــات املفروضــة عليهمــا مبوجــب خريطــة الطري
ــه مل يعتمــد بســبب       ــرار للتصــويت ولكن ــرح مشــروع الق وط
ــت       ــات املتحــدة. وامتنع ــب الوالي ــن جان التصــويت الســليب م

  أملانيا ورومانيا واململكة املتحدة عن التصويت.  

، وأدىل ببيانــــات ممثلــــو كــــل مــــن االحتــــاد الروســــي  
واجلزائـر، ورومانيـا،    ملانيـا، والربازيـل،  وإسبانيا، وإسـرائيل، وأ 

 املتحـــدة، والواليـــات املتحـــدة، وشـــيلي، وفرنســـا، واململكـــة

  .لفلسطني الدائم واملراقب

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة إنــه مل يكــن    
أحـادي اجلانـب وغـري متـوازن      بوسع بلده تأييد املشروع ألنـه 

نيعة حيــــث إنـــــه يصـــــمت عــــن األعمـــــال اإلرهابيـــــة الشـــــ  
محـاس وألنـه ال يعـزز أهـداف السـلم واألمـن يف        ترتكبـها  اليت

مشــروع القــرار ال يعــاجل    . وذكــر ممثــل أملانيــا أن  )١٤(املنطقــة
ــالن الصــادر       ــع اإلع ــة مناســبة وال يتمشــى م ــاب بطريق اإلره

__________ 

  .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  

  )١٣(  S/2004/240.  

  )١٤(  S/PV.4934 ٣و  ٢، الصفحتان.  

االحتاد األورويب. وأعرب عن شواغل مماثلة كل مـن ممثـل    عن
رأى، علـى   إسـبانيا  ، ولكـن ممثـل  )١٥(رومانيا واململكة املتحـدة 

ــذي       ــف ال ــع املوق ــك، أن املشــروع يتمشــى م ــن ذل العكــس م
  .)١٦(اختذه االحتاد األورويب

ومـــن جهـــة أخـــرى، أبـــدى ممثلـــو اجلزائـــر واالحتـــاد     
الروســي وشــيلي أســفهم لعــدم متكــن الــس مــن االســتجابة     
لتطور األحـداث يف األراضـي الفلسـطينية الـذي أعقـب مقتـل       

أعرب ممثل فلسطني عن أسـفه أيضـا   . و)١٧(الشيخ أمحد ياسني
ــى الســلم     ــام مبســؤولياته يف احلفــاظ عل لعجــز الــس عــن القي
واألمـــن الـــدوليني، وشـــدد علـــى أن املشـــروع تضـــمن إدانـــة   
واضــحة جــدا جلميــع اهلجمــات اإلرهابيــة. ودعــا الواليــات       

كثــر حيــادا وموضــوعية وإنصــافا،  املتحــدة إىل اختــاذ مواقــف أ 
ا الطبيعـــــي كـــــراع بـــــدوره ميكّنـــــها مـــــن االضـــــطالع مبـــــا

  .)١٨(السالم  لعملية

وقال ممثل إسـرائيل، مـن جانبـه، إنـه إذا كـان اتمـع         
الــدويل جــادا بشــأن النــهوض بعمليــة الســالم لصــاحل كــل مــن  
اإلســرائيليني والفلســطينيني، ال بــد لــه أن يكــف عــن االدعــاء   

  .)١٩(بأن الرد الدفاعي على اإلرهاب أسوأ من اإلرهاب ذاته
  

__________ 

  .٦و  ٥فحتان املرجع نفسه، الص  )١٥(  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦(  

ــه، الصـــفحة    )١٧(   ــاد الروســـي)؛ والصـــفحة   ٣املرجـــع نفسـ  ٤(االحتـ
  (شيلي). ٦(اجلزائر)؛ والصفحة 

  .٧ املرجع نفسه، الصفحة  )١٨(  

  .٩ املرجع نفسه، الصفحة  )١٩(  
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11-02856 908/1582 
 

املعقـودة   ٤٩٤٥الت الـيت دارت يف اجللسـة   املـداو   

  ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩يف 

ــة    ــودة يف  ٤٩٤٥يف اجللســــــ ــان/ ١٩املعقــــــ  نيســــــ

لطلب قدمه ممثل مصـر   ، اجتمع الس استجابة٢٠٠٤ أبريل
موجهــة إىل  ٢٠٠٤نيســان/أبريل  ١٩ورد يف رســالة مؤرخــة 

 رئيس جملس األمن، للنظر يف االنتهاكات اإلسـرائيلية اخلطـرية  
ــدويل، وال   ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــز     للقـ ــد العزيـ ــدام عبـ ــيما إعـ سـ

الرنتيسي، وهو أحد زعماء محاس السياسيني، يف غـزة خـارج   
  .)٢٠(نطاق القانون

وأدىل ببيانات مجيع أعضاء الس باإلضافة إىل ممثلـي    
 وإندونيســيا، املتحــدة، العربيــة واإلمــارات وإســرائيل، ،األردن

ــران ــة( وإيـ ــالمي - مجهوريـ ــدا ،)ةاإلسـ ــم( وأيرلنـ ــاد باسـ  االحتـ

ــونس، والبحــرين، ،)األورويب ــة وت ــة واجلماهريي ــة، العربي  الليبي

ــة ــة واجلمهوري ــا الســورية، العربي  والســودان، ،وجنــوب أفريقي

ــا، ــان، والكويـــت، وكوبـ ــا، ولبنـ ــر، وماليزيـ ــرب، ومصـ  واملغـ

ــة واململكــة ــا، الســعودية، العربي ــرويج، وموريتاني ــد، والن  واهلن

 الــدائم واملراقــب لفلســطني الــدائم واملراقــب يمنوالــ واليابــان،

 الشـعب  مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  ورئـيس  العربيـة  الدول جلامعة

  قوقه غري القابلة للتصرف.حل الفلسطيين

ووجــه الــرئيس (أملانيــا) انتبــاه الــس أوالً إىل رســالة    
موجهـة مـن املراقـب الـدائم      ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ١٩مؤرخة 

ها إىل أن عجز الس مؤخرا عـن إدانـة قتـل    لفلسطني يشري في
الشــيخ ياســني شــجع إســرائيل علــى مواصــلة ارتكــاب أعمــال  

  .)٢١(غري قانونية
__________ 

  )٢٠(  S/2004/303.  

  )٢١(  S/2004/304.  

وأعرب ممثل فلسطني عن أسفه إلخفاق الـس حـىت     
ــة الســكان املــدنيني الفلســطينيني. ورفــض بشــدة    اآلن يف محاي
ســعي إســرائيل إىل فــرض فــك االرتبــاط يف غــزة مــن جانــب    

نــه ال يرقــى إىل أي انســحاب حقيقــي إذ إن إســرائيل واحــد أل
ــة واــال اجلــوي      ــى احلــدود الدولي ســوف تبقــي ســيطرا عل
ــال     ــاه. ودعــا الــس إىل اختــاذ قــرار جديــد ليكفــل االمتث واملي

  .)٢٢(لقراراته، والتقيد بالقانون الدويل

وأكـــد ممثـــل إســـرائيل أن حكومتـــه قـــررت مكافحـــة   
لطة الفلســـطينية التزامهـــا اإلرهـــاب بســـبب عـــدم تنفيـــذ الســـ 

ــه      ــى وجـ ــاد علـ ــة. وأفـ ــية اإلرهابيـ ــل األساسـ ــك اهلياكـ بتفكيـ
التحديد بأن الرنتيسي زعيم إرهـايب كـان مـن املسـتحيل إلقـاء      
القبض عليه لعـدم وجـود أي تعـاون مـن السـلطة الفلسـطينية.       
ــالء       ــة إىل إخــ ــده الراميــ ــة بلــ ــى خطــ ــىن علــ ــام، أثــ ويف اخلتــ

يف قطـاع غـزة وأجـزاء مـن      املستوطنات واملنشـآت العسـكرية  
الضفة الغربية باعتبار ذلك فرصة للبـدء مـن جديـد يف خريطـة     

  .)٢٣(الطريق حنو حتقيق احلل القائم على وجود دولتني

ــز       ــد العزيــ ــال عبــ ــاع اغتيــ ــون باإلمجــ وأدان املتكلمــ
الرنتيسي، ألنه يتناىف مع القانون الـدويل ويضـر بفـرص حتقيـق     

ضـرورة عـودة الطـرفني إىل     السالم. كما أعادوا التأكيـد علـى  
  املفاوضات على أساس خريطة الطريق.  

ــادرة       ــس باملبـ ــاء الـ ــن أعضـ ــثري مـ ــب كـ ــا رحـ وفيمـ
اإلسرائيلية الرامية إىل فـك االرتبـاط يف غـزة مـا دامـت حتظـى       
بــــدعم اتمــــع الــــدويل وجتــــري يف ســــياق تنفيــــذ خريطــــة   

، فقد أعرب بضعة مـتكلمني عـن حـذرهم إزاءهـا.     )٢٤(الطريق
__________ 

  )٢٢(  S/PV.4945 ٥-٣، الصفحات.  

  . ٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

(االحتــاد  ١٢(إســبانيا)؛ والصــفحة  ١١املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٤(  
ــات ا ١٣الروســي)؛ والصــفحة    ١٤والصــفحة ملتحــدة)؛ (الوالي
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وجه اخلصوص، أكد ممثل الفلبني أن خطـة االنسـحاب    وعلى
ليســـت نتيجـــة مفاوضـــات جـــرت بـــني الطـــرفني علـــى أرض 
الواقع. وقال ممثل شيلي أن املفهـوم النـهائي لالنسـحاب لـيس     
واضــحا مبــا فيــه الكفايــة، وال ســيما مــن حيــث صــلته خبريطــة  
الطريق، فيما أكـد ممثـل لبنـان أن انسـحاب إسـرائيل مـن غـزة        

  .)٢٥(جهود السالم بكل معىن الكلمة سوف يقتل

وركزت معظم الدول غري األعضاء على االنتـهاكات    
اإلســرائيلية للقــانون الــدويل، وأكــدت مــن جديــد معارضــتها   
الشــديدة لالحــتالل اإلســرائيلي غــري القــانوين. ودعــت الــس 
إىل إعادة تأكيد سلطته وإىل حتمـل مسـؤولياته مبوجـب ميثـاق     

اد قرار يدين فيه عمليات القتـل الـيت تقـوم    األمم املتحدة باعتم
ــا إســرائيل خــارج نطــاق القــانون. واقتــرح ممثــل الــيمن رفــع  
املسألة إىل احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، فيمـا دعـا ممثـل اإلمـارات       

بتفكيـك املسـتوطنات    العربية املتحدة الس إىل إلزام إسرائيل
تلــة منــذ  واالنســحاب الكامــل مــن األراضــي الفلســطينية احمل    

  .)٢٦(١٩٦٧  عام
  

 ٢٠٠٤أيار/مـــــــــــايو  ١٩املقـــــــــــرر املـــــــــــؤرخ    

  )٢٠٠٤( ١٥٤٤القرار  ):٤٩٧٢  (اجللسة

ــة    ــ ٤٩٥١يف اجللســــــ ــان/ ٢٣ودة يف املعقــــــ  نيســــــ

ــل ــن   ٢٠٠٤ أبريـ ــة مـ ــتماع إىل إحاطـ ــس لالسـ ــع الـ ، اجتمـ
__________ 

 ١٧(رومانيـــا)؛ والصـــفحة  ١٧(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة 
ــفحة   ــا)؛ والصـ ــر) ١٩(فرنسـ ــفحة (مصـ ــدا)؛  ٢٤؛ والصـ (أيرلنـ

  (النرويج). ٤١والصفحة 

(شـيلي)؛   ١٦(الفلـبني)، والصـفحة    ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٥(  
  (لبنان). ٣٥الصفحة 

(اإلمـارات   ٢٨والصـفحة   (الـيمن)؛  ٢٦املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٦(  
  العربية املتحدة).

ــة الســالم يف الشــرق األوســط واملمثــل       املنســق اخلــاص لعملي
  آخرون يف هذه اجللسة.  الشخصي لألمني العام. ومل يتكلم 

وركز املنسق اخلاص إحاطتـه اإلعالميـة علـى اجلهـود       
الراميــة إىل حتقيــق الســالم. فرحــب يف بــادئ األمــر بــإعالن       
إسرائيل االنسحاب من غزة باعتبـاره خطـوة إجيابيـة ميكـن أن     
تــؤدي إىل إحيــاء عمليــة الســالم، ولكنــه أحل علــى ضــرورة أن  

ــامال وأن    ــا وك ــة    يكــون االنســحاب تام ــات أمني توضــع ترتيب
وإدارية قوية وموثوق ا، قد تكون على شكل ترتيبات أمنيـة  
مؤقتة وحتت إشراف دويل، للرد على شواغل إسرائيل األمنيـة  
احملتملــة بعــد االنســحاب. وباإلضــافة إىل ذلــك، أشــار إىل أن   
ــحاب مـــن غـــزة جيـــب أن يرافقـــه تنفيـــذ االلتزامـــات        االنسـ

خــرى وفقــا خلريطــة الطريــق، مــن  الفلســطينية واإلســرائيلية األ
قبيل مكافحة اإلرهاب وجتميد أنشطة االستيطان اإلسـرائيلية،  
وهي التزامات مل يوف ا كال الطرفني حـىت اآلن. ويف ختـام   
كلمته، أقر بأن الس اختذ زمام املبـادرة يف عمليـة السـالم يف    
الشرق األوسط، وشجع الس يف الوقت ذاته على املشـاركة  

  .)٢٧(ها بدرجة أقوىفي

ــ    أيـــــــــار/ ١٩املعقـــــــــودة يف  ٤٩٧٢ة ويف اجللســـــــ

، اجتمـع الـس اسـتجابة لطلـب وارد يف رسـالة      ٢٠٠٤ مايو
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن    ٢٠٠٤أيار/مايو  ١٧مؤرخة 

مـن ممثــل الـيمن بصــفته رئـيس جمموعــة الـدول العربيــة وباســم     
الـــــدول األعضـــــاء يف جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة، للنظـــــر يف 
االنتـــهاكات اإلســـرائيلية للقـــانون الـــدويل، والســـيما التـــدمري 

. وأدرج )٢٨(الواسع النطاق لبيوت الفلسطينيني يف منطقة رفـح 
  وأدرج الس الرسالة يف جدول أعماله.  

__________ 

  )٢٧(  S/PV.4951.  

  )٢٨(  S/2004/393.  
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ويف هذه اجللسـة أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن االحتـاد         
، واجلزائـــــر، وباكســـــتان، وإســـــرائيل، وإســـــبانياالروســـــي، 

ــا ــات، وفرنســا ،والصــني، وروماني ــة املتحــدة والوالي  األمريكي

  .)٢٩(لفلسطني الدائم واملراقب

ووجه الرئيس (باكسـتان) االنتبـاه إىل رسـالة مؤرخـة       
موجهــة مــن املراقــب الــدائم لفلســطني   ٢٠٠٤أيار/مــايو  ١٧

ــح       ــيم رف ــى خم ــرائيلية عل ــارات اإلس ــا الغ  لالجــئنييصــف فيه
عقابا مجاعيـا   وتدمري العشرات من املنازل، األمر الذي يشكل

إىل مشــروع قــرار    . مث وجــه انتبــاه الــس  )٣٠(غــري مشــروع 
وطــرح للتصــويت علــى الفــور،     .)٣١(قدمتــه اجلزائــر والــيمن  

صوتا وامتناع عضو واحد عـن التصـويت    ١٤واعتمد بأغلبية 
ــرار     ــات املتحــدة بوصــفه الق ــذي ٢٠٠٤( ١٥٤٤(الوالي )، ال
  قرر الس مبوجبه مجلة أمور منها:

رائيل بــاحترام التزاماــا مبوجــب القــانون الــدويل     طالــب إســ   
اإلنساين وأصر، بوجه خاص، على ضـرورة التزامهـا بعـدم هـدم املنـازل      

  يف خمالفة لذلك القانون؛  

أعرب عن بالغ القلق إزاء احلالة اإلنسـانية للفلسـطينيني الـذين      
  أصبحوا بال مأوى يف منطقة رفح ودعا إىل مدهم باملساعدة العاجلة؛  

ــة دعـــــا إىل وقـــــف العنـــــف واحتـــــر    ام االلتزامـــــات القانونيـــ
ــد ــات امل   والتقيـ ــك االلتزامـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــانون  ـ ــا يف القـ ــوص عليهـ نصـ
  الدويل؛    اإلنساين

ــب       ــا مبوجـ ــة مـ ــات املنوطـ ــذ االلتزامـ ــرفني إىل تنفيـ ــا الطـ دعـ
  خريطة الطريق فوراً؛ وقرر إبقاء املسألة قيد نظره.

تان واجلزائـر فرحبـا   وبعد التصويت تكلم ممـثال باكسـ    
إشـارة قويـة إىل إسـرائيل بأنـه      بنجاح الـس أخـريا يف إرسـال   

__________ 

  حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٢٩(  

  )٣٠(  S/2004/394.  

  )٣١(  S/2004/400.  

ميكنــها االســتمرار بــال عقــاب يف االســتهزاء بســلطة الــس  ال
. وأوضـح  )٣٢(والضرب بقواعد القانون الـدويل عـرض احلـائط   

ممثال إسبانيا وفرنسا أنـه مـن الضـروري التصـرف إزاء تـدهور      
ــة يف غــزة، ودعــوة   ــنفس.   احلال األطــراف إىل ممارســة ضــبط ال

وأشــارا إىل إدانــة االحتــاد األورويب قيــام إســرائيل ــدم املنــازل  
الفلســـطينية يف رفـــح علـــى أنـــه غـــري متناســـب ويتنـــاقض مـــع 
ــانون الـــدويل، مـــع أن إلســـرائيل احلـــق يف الـــدفاع عـــن        القـ

. وأعرب ممثـل رومانيـا عـن االرتيـاح مـن أن القـرار       )٣٣(النفس
. وأعـرب ممثـل   )٣٤(لتزامها مبنع تصعيد العنـف ذكّر األطراف با

إسبانيا عن األسف، الـذي كـرره ممثـل الصـني، لألعمـال الـيت       
ــــا تعــــرــــا إســــرائيل أل ض عمليــــة الســــالم برمتــــها تقــــوم

. ويف الوقــت نفســه، الحــظ بعــض املــتكلمني أن     )٣٥(للخطــر
السلطة الفلسطينية مل تبذل حىت اآلن اجلهـود الكافيـة للتعامـل    

  .)٣٦(عات اإلرهابيةمع اجلما

وبــرر ممثــل الواليــات املتحــدة موقــف بلــده باالمتنــاع    
عــن التصــويت علــى أســاس أن القــرار ال يشــري إىل عــدم قيــام   
السلطة الفلسطينية باختاذ أي إجـراءات جـادة للتصـدي خلطـر     
ريـب األسـلحة أو وضـع حـد لألعمـال اإلرهابيـة. لكنـه أقــر        

ــزة     ــرائيل يف غـ ــات إسـ ــأن عمليـ ــا بـ ــز  مل أيضـ ــهم يف تعزيـ تسـ
  .)٣٧(إسرائيل  أمن

__________ 

  )٣٢(  S/PV.4972 (باكستان). ٧(اجلزائر)؛ والصفحة  ٣، الصفحة  

  (إسبانيا). ٦(فرنسا)؛ والصفحة  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(  

  .٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٤(  

  (إسبانيا). ٦(الصني)؛ والصفحة  ٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

ــفحة     )٣٦(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة    ٣املرجـ ــدة)؛ والصـ ــات املتحـ (الواليـ
  (رومانيا). ٦(فرنسا)؛ والصفحة ٥

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٧(  
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ويف اخلتام، ذكر بعض املتكلمني أن سلطات بالدهـم    
تبذل جهـود دبلوماسـية ترمـي إىل دئـة احلالـة وشـددوا علـى        
أمهية جتديد التعاون بني الطرفني بشأن املسائل األمنية، وحثـوا  

  .)٣٨(على الوقف الفوري إلطالق النار

) ٢٠٠٤( ١٥٤٤ورحــــب ممثــــل فلســــطني بــــالقرار   
وأعرب عن أمله يف أن يتابع الس تنفيذه. ووصف األعمـال  
ــرائيلية بإرهـــاب الدولـــة، وجـــرائم احلـــرب، والعقـــاب       اإلسـ
اجلمــاعي، واالنتــهاكات املنتظمــة حلقــوق اإلنســان، وقــال إن   
علــى اتمــع الــدويل التصــرف حبــزم وبصــورة مجاعيــة لكفالــة  

  .)٣٩(التقيد بالقانون الدويل

ــل إســـ     ــرض ممثـ ــة   واعتـ ــات املتعلقـ ــى املعلومـ رائيل علـ
بأحداث رفح اليت أبلغ عنها الفلسطينيون، وأعـرب عـن خيبـة    
أملــه ألن بعــض أعضــاء اتمــع الــدويل قــد تعرضــوا للتضــليل. 

) بأنه منحـاز، وقـال إن فشـل    ٢٠٠٤( ١٥٤٤ووصف القرار 
ــال ال    ــة أعمــ ــا يف إدانــ ــس أيضــ ــن   الــ ــد مــ ــطينيني يشــ فلســ

  .)٤٠(اإلرهاب  أزر
  

__________ 

 (الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحتان    ٣ املرجــع نفســه، الصــفحة     )٣٨(  

ــا) ٦(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة   ٥ و ٤ ؛ والصــفحة (روماني
  (إسبانيا). ٦

  .١١-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣٩(  

  .١٦-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٤٠(  

 ٤٩٧٤الـــــــيت دارت يف اجللســـــــات   املـــــــداوالت  

املعقودة  ٥٠٣٩  و ٥٠١٩ ، و٥٠٠٢و  ٤٩٩٥  و

حزيران/يونيــــــــــــــــه  ٢٣ أيار/مــــــــــــــــايو و ٢١يف 

ــه و  ١٣  و ــطس  ١١  متوز/يوليـــــــــــــ آب/أغســـــــــــــ

  على التوايل ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ١٧  و

، ٢٠٠٤يف الفتـــرة مـــن أيار/مـــايو إىل أيلول/ســـبتمرب   
الشــرق  تلقــى الــس إحاطــات إعالميــة شــهرية عــن احلالــة يف

األوسـط مــن وكيــل األمــني العـام للشــؤون السياســية واملنســق   
. ومل يـدل بـأي   )٤١(اخلاص لعملية السـالم يف الشـرق األوسـط   
  بيانات أخرى خالل اإلحاطات اإلعالمية.

ويف تلك اجللسات، أبدى املتكلمون أسفهم إلخفـاق    
كــال اجلــانبني يف تنفيــذ التزامامــا األساســية مبوجــب خريطــة  

وأشـاروا بوجــه خـاص إىل تـدهور احلالــة األمنيـة مــع      الطريـق. 
اســتمرار اهلجمــات اإلســرائيلية، مبــا يف ذلــك وقــوع حــوادث   
ضـد مـوظفي األمــم املتحـدة وقتـل الفلســطينيني خـارج نطــاق      
القانون واستئناف التفجريات االنتحاريـة الفلسـطينية وإطـالق    

ة صــواريخ القســام علــى املنــاطق املدنيــة اإلســرائيلية؛ ومواصــل  
إسرائيل ممارستها املتمثلة يف هـدم منـازل الفلسـطينيني وفـرض     
حظــر التجــول وإقامــة احلــواجز علــى الطرقــات وإغــالق معــرب  
رفــح بــني قطــاع غــزة ومصــر؛ واســتمرار توســيع املســتوطنات 
اإلسرائيلية يف غزة والضفة الغربية؛ وزيـادة وتـرية بنـاء احلـاجز     

هلا، رغم الفتـوى  اإلسرائيلي الذي يغلق مناطق يف القدس وحو
 ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٩الــيت أصــدرا حمكمــة العــدل الدوليــة يف 

اليت قضت بأن اجلـدار يتعـارض مـع القـانون الـدويل؛ وتوقـف       
__________ 

لالطالع علـى املزيـد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف          )٤١(  
، انظـــر الفصـــل الســـادس، اجلـــزء    ٥٠٣٩ و ٥٠٠٢اجللســـتني 

بشــأن العالقــة بــني جملــس األمــن   ١٨اء، احلالــة الرابــع، الفــرع بــ
  وحمكمة العدل الدولية.
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مفاوضـــات الســـالم؛ وفشـــل الســـلطة الفلســـطينية يف حتســـني  
سيادة القـانون والعمـل علـى مكافحـة اإلرهـاب، رغـم إحـراز        

ويف التخطـــــيط بعـــــض التقـــــدم يف إصـــــالح اإلدارة العامـــــة  
لالنتخابــــات احملليــــة. وإضــــافة إىل ذلــــك، اســــتمرت احلالــــة 
االقتصادية يف األراضي الفلسـطينية يف التـدهور، حيـث يعـيش     

  يف املائة من السكان الفلسطينيني يف الفقر.   ٤٧

ــرا ســلبيا        ــى أن هــذه التطــورات خلفــت أث ــدد عل وش
ــر بــ      ــق أم ــذ الكامــل خلريطــة الطري ــى الســالم وأن التنفي الغ عل
  األمهية إذ يشكل أيضا تسوية سياسية لوقف إراقة الدماء.  

وتنــاول املتكلمــون أيضــا خطــة إســرائيل لالنســحاب     
من غزة من جانب واحد. وذكـروا أن اللجنـة الرباعيـة املعنيـة     
بالشرق األوسط أيدت املبادرة باعتبارها فرصة فريـدة إلحيـاء   

ألربعـة الـيت ورد   عملية السالم إذ أا تليب الشروط األساسـية ا 
 أيـــــار/ ٤جموعـــــة الرباعيـــــة مـــــؤرخ ذكرهـــــا يف بيـــــان للم

، وهي: (أ) جيب أن يكون تامـا وكـامال؛ وجيـب    ٢٠٠٤ مايو
أن يفضــي إىل إــاء احــتالل قطــاع غــزة وأن ترافقــه خطــوات  
ــة؛ وجيــب أن جيــري يف ســياق خريطــة     مماثلــة يف الضــفة الغربي

نسق بالكامـل  الطريق ورؤية وجود الدولتني؛ وجيب أيضا أن ي
ــة الرباعيــة. غــري أن املــتكلمني    مــع الســلطة الفلســطينية واللجن
الحظوا أنـه إذا انسـحبت إسـرائيل مـن غـزة مث قـررت إغـالق        
ــى      ــابر مــع فشــل الســلطة الفلســطينية يف احملافظــة عل ــع املع مجي
ــة      ــذا الوضــع إىل كارث ــؤدي ه ــيمكن أن ي ــانون والنظــام، ف الق

ملشـاركة اتمـع الـدويل    إنسانية يف غـزة. ولـذا سـوف تكـون     
أمهية بالغة يف إجناز عملية التسـليم بفعاليـة، وميكـن أن يسـاعد     
التوجيــــه واإلشــــراف مــــن جانــــب الــــس الطــــرفني علــــى   

  .)٤٢(االضطالع مبهامهما احملددة
__________ 

  )٤٢(  S/PV.4979و  ؛S/PV.4995و  ؛S/PV.5002و ؛ S/PV.5019؛ 
  .S/PV.5039 و

ــؤرخ     ــرر املـ ــوبر   ٥املقـ ــرين األول/أكتـ  ٢٠٠٤تشـ

  ): رفض مشروع قرار٥٠٥١(اجللسة 

تشــــــــــرين  ٤املعقــــــــــودة يف  ٥٠٤٩يف اجللســــــــــة   
ــوبر  ــالة   ٢٠٠٤األول/أكتــ ــب ورد يف رســ ــتجابة لطلــ ، واســ

ــة  ــوبر   ٤مؤرخ ــن ممثــل    ٢٠٠٤تشــرين األول/أكت موجهــة م
ــدول      ــة وباســم ال ــدول العربي ــيس جمموعــة ال ــونس بصــفته رئ ت
األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة، اجتمــع الــس للنظــر يف   

  .)٤٣(“املمارسات العدوانية اإلسرائيلية يف مشال قطاع غزة”

ــرئيس (اململكــة املتحــدة)      ــة اجللســة، وجــه ال ويف بداي
أوال انتباه الس إىل ثالث رسائل موجهة من املراقـب الـدائم   
لفلسطني يدين فيها اهلجمات اإلسرائيلية ضد املدنيني يف غـزة  
باعتبارهــــا جــــرائم حــــرب، ويــــدعو إىل إخضــــاع إســــرائيل  

رســالة  . ووجــه رئــيس الــس االنتبــاه أيضــا إىل )٤٤(للمســاءلة
موجهة من ممثل إسرائيل يشري فيها إىل عملية انتحارية أخـرى  
نفذها الفلسـطينيون يف القـدس، ويـدعو اتمـع الـدويل إىل أن      
ــطينية تفكيـــــك املنظمـــــات       ــب مـــــن الســـــلطة الفلســـ يطلـــ

  .)٤٥(اإلرهابية

وأدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، باإلضـــافة إىل    
ــي األردن،  ــرائيلممثل ــران، وإس ــةمجه( وإي )، اإلســالمية - وري

 وجنـــوبســـورية، ال العربيـــة واجلمهوريـــة، وتـــونس، وتركيـــا

ــا ــا، أفريقي ــا، وكوب ــدا، ومصــر، وماليزي  االحتــاد باســم( وهولن

 الـدائم  واملراقـب  لفلسـطني  الـدائم  واملراقب واليابان) األورويب

 مبمارســة املعنيــة اللجنــة رئــيس ونائــب العربيــة الــدول جلامعــة

  .  للتصرف القابلة غري قهحلقو الفلسطيين الشعب
__________ 

  )٤٣(  S/2004/779.  

  )٤٤(  S/2004/729و ، S/2004/761و ، S/2004/776 ؤرخــــــــــــــــــــــة امل
  على التوايل. ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣٠ و ٢٧ و  ١٤

  )٤٥(  S/2004/757  ٢٠٠٤بتمرب أيلول/س ٢٤املؤرخة.  
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وأورد ممثل فلسطني بالتفصيل االعتداءات اإلسـرائيلية    
األخــرية الــيت أحلقــت دمــارا واســعا، فضــال عــن القتــل خــارج  
نطــاق القــانون، واســتهداف املــدنيني واســتمرار بنــاء جــدار       
الفصل بشكل غري قانوين. وأشار إىل أن املربرات الـيت قدمتـها   

ى إطالق الصواريخ مـن غـزة فقـال إن    إسرائيل هي أا ترد عل
السلطة الفلسطينية قد طلبت مرارا من اجلماعـات الفلسـطينية   
التوقـف عــن هـذه املمارســة. وأعـرب عــن أملـه يف أن يشــارك     
الــس أكثــر يف العمليــة السياســية، ودعــا إســرائيل إىل وقــف   
العمليات العسـكرية واالنسـحاب مـن مشـال قطـاع غـزة. ويف       

ويت علـــى مشـــروع قـــرار لـــس علـــى التصـــاخلتـــام، حـــث ا
  .)٤٦(مؤخرا  قدم

ــام اجلماعــات         ــه قي ــرائيل مــن جهت ــل إس وشــجب ممث
اإلرهابيـــة يف فلســـطني بالعمـــل بكامـــل احلريـــة واحلصـــانة يف  
ــوات       ــا اضــطر الق ــك م ــال إن ذل ــق، وق ــهاك خلريطــة الطري انت

  .)٤٧(اإلسرائيلية إىل التصرف من منطلق الدفاع عن النفس

ني العنــف مــن كــال اجلــانبني،  ورفــض معظــم املــتكلم   
ودعوا الطرفني إىل ممارسة ضبط النفس. وطالـب ممثـل ماليزيـا    
اتمــع الــدويل أن يقــوم حتديــداً مبســاعدة الســلطة الفلســطينية  

. وأدان متكلمـــون آخـــرون )٤٨(علـــى تعزيـــز جهازهـــا األمـــين 
األعمــال الــيت قامــت ــا إســرائيل أو أعربــوا عــن خشــيتهم        

عضــهم تلــك األعمــال بأــا جــرائم  ، وقــد وصــف ب)٤٩(إزاءهــا
__________ 

  )٤٦(  S/PV.5049 ٥-٣، الصفحات.  

  .٩-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٧(  

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

ــر)؛ والصــفحتان ١٠و  ٩املرجــع نفســه، الصــفحتان    )٤٩(    ١٨(اجلزائ
ــفحتان   ١٩ و ــتان)؛ والصــــــ ــونس)؛  ٢٣و  ٢٢(باكســــــ (تــــــ

 ٢٤(األردن)؛ والصــــــــــــــفحتان  ٢٤و  ٢٣ن والصــــــــــــــفحتا
ــفحتان    ٢٥ و ــالمية)؛ والصـــــ ــران اإلســـــ ــة إيـــــ  ٢٥(مجهوريـــــ
(مصـــر)؛ والصـــفحتان ٢٧و  ٢٦(ماليزيـــا)؛ والصـــفحتان ٢٦ و

 

، ودعــوا الــس إىل الضــغط علــى إســرائيل للتخلــي )٥٠(حــرب
ــدمار،     ــل وال ــاء املســتوطنات والقت عــن سياســة االحــتالل، وبن

. ودعـم بعــض  )٥١(ومحلـها علـى العــودة إىل طاولـة املفاوضــات   
املتكلمني أيضـا مشـروع قـرار قدمتـه اموعـة العربيـة طالبـت        

ــه إســرائيل، يف مجلــ   ــف العمليــات العســكرية؛    في ة أمــور، بوق
ــاين     ــانون اإلنسـ ــرام القـ ــزة؛ واحتـ ــال غـ ــن مشـ ــحاب مـ واالنسـ
ــة وصــول املســاعدة اإلنســانية للمــدنيني؛     الــدويل؛ وعــدم إعاق

. ودعـا ممثلـو   )٥٢(وعدم املسـاس حبرمـة منشـآت األمـم املتحـدة     
ــدول العربيــة       ــران اإلســالمية والصــني وجامعــة ال ــة إي مجهوري

ــاء   ــة املــدنيني الــس إىل الوف ــى أن )٥٣(مبســؤولياته يف محاي . عل
ممثــل الواليــات املتحــدة شــدد علــى أن مشــروع القــرار املقــدم  

__________ 

ــفحتان    ٢٩و  ٢٨ ــة)؛ والصـ ــدول العربيـ ــة الـ  ٣٣و  ٣٢(جامعـ
  (اجلمهورية العربية السورية).

ــفحة    )٥٠(   ــه، الصـــــ ــع نفســـــ ــفحة   ١٠املرجـــــ ــر)؛ والصـــــ (اجلزائـــــ
ــفحتان  (ب ١٨ ــتان)؛ والصـ ــفحة   ٢٣-٢٢اكسـ ــونس)؛ والصـ (تـ
(اجلمهوريـــة  ٣٢(مجهوريــة إيــران اإلســـالمية)؛ والصــفحة     ٢٥

  العربية السورية).

ــفحتان     )٥١(   ــه، الصــ ــع نفســ ــفحة   ١٠و  ٩املرجــ ــر)؛ والصــ (اجلزائــ
(باكسـتان)؛ والصـفحتان    ٢٣و  ٢٢(إسبانيا)؛ والصفحتان  ١١
دن)؛ (األر ٢٤و  ٢٣(تـــــــــونس)؛ والصـــــــــفحتان   ٢٣و  ٢٢

(مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحة      ٢٥و  ٢٤والصـفحتان  
(مصــر وجنــوب أفريقيــا)؛   ٢٨-٢٦(ماليزيــا)؛ والصــفحات ٢٦

ــا)؛   ٣٠-٢٨والصـــــفحات  ــة وكوبـــ ــة الـــــدول العربيـــ (جامعـــ
(اللجنــــة املعنيــــة مبمارســــة الشــــعب      ٣٢و  ٣١والصــــفحتان  

ــه   ــطيين حلقوقـــ ــفحة   الفلســـ ــرف)؛ والصـــ ــة للتصـــ ــري القابلـــ غـــ
  ية العربية السورية).(اجلمهور  ٣٢

(الربازيل)؛  ١٤(اجلزائر)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  
والصـــفحة  (الصــني)؛  ١٩(أنغــوال)؛ والصـــفحة   ١٨والصــفحة  

  (كوبا). ٣٠ (تونس)؛ والصفحة  ٢٢

(مجهوريـة   ٢٤(الصـني)؛ والصـفحة    ١٩املرجع نفسه، الصـفحة    )٥٣(  
  لدول العربية).(جامعة ا ٢٨إيران اإلسالمية)؛ والصفحة 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 914/1582 
 

ــيس خبريطــة للطريــق إىل الســالم، بــل إنــه       الطريــق الــذي  ”ل
  .)٥٤(“يؤدي إىل شيء  ال

وأكــد معظــم املــتكلمني أيضــا جمــددا دعمهــم خلريطــة   
زامامـا  الطريق وشددوا على ضرورة قيام الطرفني بتجديـد الت 

بتنفيـذها. وكــرر ممثـل ماليزيــا تأكيـد موقــف بلـده بأنــه ينبغــي     
للمجلس املوافقة على نشر قوة دوليـة حلفـظ السـالم أو وضـع     

  .)٥٥(آلية دولية للرصد من أجل اإلشراف على التنفيذ

ويف اخلتــام، أعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن آرائهــم     
ممثـل  فيما يتعلـق خبطـة إسـرائيل لالنسـحاب مـن غـزة. فشـدد        

شيلي على أن يـتم االنسـحاب يف إطـار قـرارات جملـس األمـن       
. وهــذا مــا عــرب عنــه ممثــل األردن، الــذي )٥٦(وخريطــة الطريــق

شدد أيضا على أن اخلطة احلالية بتحويل قطاع غـزة إىل إقلـيم   
ــاء االحــتالل      ــل يف إ ــع اهلــدف املتمث ــارض م . )٥٧(حماصــر تتع

ىل حتقيـــق وذكـــر ممثـــل مصـــر أن الســـياق احلـــايل لـــن يقـــود إ 
. ورأى ممثـل اجلمهوريـة   )٥٨(انسحاب ناجح أو آمـن مـن غـزة   

العربية السورية أن خطـة االنسـحاب تشـكل انتـهاكا للقـانون      
ــن       ــد مــ ــل مزيــ ــرائيل لقتــ ــة إلســ ــوفر ذريعــ ــا تــ ــدويل ألــ الــ

. ورأى ممثل أنغوال أن احلالـة الراهنـة ال تتسـق    )٥٩(الفلسطينيني
اب مـن غـزة، كمـا أـا     ليني باالنسحيمع النوايا املعلنة لإلسرائ

ال تتســق مــع النيــة املعلنــة للفلســطينيني بالتعــاون مــع إســرائيل   
لتيسري ذلك االنسحاب. وأضاف قائال إا ال تتسق أيضـا مـع   
التشجيع الدويل جلعل االنسحاب اإلسرائيلي مـن غـزة خطـوة    

__________ 

  (الواليات املتحدة). ٢٠ الصفحةاملرجع نفسه،   )٥٤(  

  .٢٦ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٥(  

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٦(  

  .٢٣ املرجع نفسه، الصفحة  )٥٧(  

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨(  

  .٣٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

. ووافـق ممثـل   )٦٠(أوىل حنو إـاء احـتالل األراضـي الفلسـطينية    
ض ل العنــف الــيت وقعــت مــؤخرا قــد عــرفرنسـا علــى أن أعمــا 

للخطــر األمــل يف الســالم الــذي ســببته احتمــاالت حــدوث       
  .)٦١(انسحاب من غزة

ــته      ــس جلســــ ــد الــــ تشــــــرين  ٥يف  ٥٠٥١وعقــــ
ــوبر  ــن    ٢٠٠٤األول/أكتـ ــدم مـ ــرار مقـ ــروع قـ ــر يف مشـ للنظـ

ــه، يف     ــذي يقــرر الــس مبوجب ــر، ال ــونس واجلزائ باكســتان وت
ه القــوات اإلســرائيلية احملتلــة مــن تقــوم بــ مجلــة أمــور، إدانــة مــا

ــن       ــة الشــمالية م ــات يف املنطق ــل عســكري واســع وهجم توغ
قطاع غزة؛ واملطالبة بوقف مجيع العمليات العسكرية فـورا يف  
هــذه املنطقــة وبانســحاب القــوات اإلســرائيلية احملتلــة منــها؛       
ــات    ــد بااللتزامـ ــه إىل وقـــف العنـــف وإىل التقيـ ــر دعوتـ وتكريـ

ــوة   ــة؛ ودع ــم     القانوني ــوظفي األم ــرور م ــة م ــرائيل إىل كفال إس
املتحدة ومجيع العـاملني يف اـال اإلنسـاين وضـمان سـالمتهم      
كي يتمكنوا من تقدمي املساعدة إىل السكان املـدنيني؛ ودعـوة   
ــق      ــذ التزامامــا مبوجــب خريطــة الطري كــال الطــرفني إىل تنفي

. )٦٢(والتعاون يف الوقت ذاته بشكل وثيـق مـع اللجنـة الرباعيـة    

تشـــرين  ٤وأدرجـــت يف جـــدول األعمـــال الرســـالة املؤرخـــة 
  .)٦٣(املوجهة من ممثل تونس إىل الس ٢٠٠٤األول/أكتوبر 

 ، وإســــبانيا،وأدىل ببيانــــات ممثلــــو االحتــــاد الروســــي  

ــرائيل، ــاوأملا وإســـ ــتان، ،نيـــ ــر، والربازيـــــل، وباكســـ  واجلزائـــ

 واململكـــة والفلـــبني، وفرنســـا، والصـــني، وشـــيلي، ورومانيــا، 

  .)٦٤(لفلسطني الدائم واملمثل املتحدة والواليات دة،املتح
__________ 

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠(  

  .٢٠ه، الصفحة املرجع نفس  )٦١(  

  )٦٢(  S/2004/783.  

  )٦٣(  S/2004/779.  

  حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٦٤(  
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ــ   روع القـــرار للتصـــويت، وحصـــل علـــى وطـــرح مشـ
(الواليـات املتحـدة) وامتنــاع   صـوتا مقابـل صـوت واحـد      ١١
أعضاء عن التصـويت (أملانيـا ورومانيـا واململكـة املتحـدة)،       ٣

  يعتمد بسبب التصويت السليب ألحد األعضاء الدائمني.    ومل

ــرار   وأوضــح ممثــ    ــات املتحــدة أن مشــروع الق ل الوالي
منحــاز وغــري متــوازن ألنــه أغفــل أن اإلرهــابيني خيتبئــون يف       
صــفوف املــدنيني الفلســطينيني ويتســببون يف قتلــهم، لــذا قــرر   
بلده التصويت ضد مشروع القرار. مث شدد علـى أن الطـرفني   
ــق      ــد خبريطــة الطري ــزام مــن جدي ــف وااللت ــذ العن حباجــة إىل نب

  .)٦٥(عة إلقامة دولة فلسطينيةوالتحرك بسر

ومن جهة أخرى، أعرب ممثل اجلزائر عن خشيته مـن    
إمكانية أن يؤدي عجز الس عن حتمل مسـؤولياته إىل تعزيـز   

. )٦٦(الشــعور بــاإلفالت مــن العقــاب لــدى القــادة اإلســرائيليني
وأعـرب ممثــل باكســتان عــن أملـه يف أن يقــوم األعضــاء الــذين   

ــد مشــروع   ــائي   امتنعــواعن تأيي القــرار باســتخدام نفــوذهم الثن
. )٦٧(إلقنـــاع إســـرائيل بوقـــف عملياـــا العســـكرية يف غـــزة     

وأعــرب ممثــل فرنســا أيضــا عــن أســفه ألن الــس مل يتصــرف 
. وهــــذا مـــا كــــرره ممـــثال إســــبانيا   )٦٨(علـــى وجــــه الســـرعة  

. وأقــر ممثــل االحتــاد الروســي بــأن املشــروع كــان   )٦٩(والصــني
أوضـح أن بلـده صـوت لصـاحل     ينبغي أن يكون أكثر توازنـا، ف 

. وأيــد )٧٠(مشــروع القــرار ألن اهلــدف منــه هــو وقــف العنــف 
ممثل الربازيل الدعوة إىل وقف إطالق النار اليت أطلقهـا األمـني   

__________ 

  )٦٥(  S/PV.5051 ٣و  ٢، الصفحتان.  

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٧(  

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٦٨(  

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

، وأعــرب عــن أملــه ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٣العــام يف 
  .)٧١(يف أن تستأنف حمادثات السالم

يت وذكـر بعــض املــتكلمني الـذين امتنعــوا عــن التصــو    
أنه مل يكن بإمكام تأييد النص ألنه ال يصـف بصـورة عادلـة    

  .)٧٢(الوقائع ومسؤوليات اجلانبني

ــات       ــطني أن اموعــ ــل فلســ ــد ممثــ ــام، أكــ ويف اخلتــ
ــلطة   اإلرهابيــــة الفلســــطينية كانــــت تعمــــل رغــــم إرادة الســ
الفلســطينية يف حــني أن احلكومــة اإلســرائيلية كانــت تتغاضــى  

ية. وأشـــار أيضـــا إىل أن حـــق عـــن جـــرائم احلـــرب اإلســـرائيل
الــنقض األمريكـــي قــد وفـــر دائمـــا احلمايــة للســـلطة القائمـــة    

ــاالحتالل ــأن مشــروع القــرار غــري    )٧٣(ب ــل إســرائيل ب . ورد ممث
متــوازن علــى اإلطــالق وكــان مــن شــأنه تشــجيع اإلرهــابيني    

احملتلــــة مبنــــأى تــــام  الــــذين يعملــــون مــــن داخــــل األراضــــي 
  .)٧٤(العقاب  عن
  

ــيت د    ــداوالت الــــ ــات املــــ  ٥٠٦٠ارت يف اجللســــ

تشـــــــرين  ٢٢املعقـــــــودة يف  ٥١٠٢ و ٥٠٧٧ و

ــوبر و تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب   ١٥ األول/أكتـــــ

  على التوايل ٢٠٠٤ديسمرب  كانون األول/  ١٦  و

ــانون     يف الفتــــرة مــــن تشــــرين األول/أكتــــوبر إىل كــ
، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة ٢٠٠٤األول/ديســمرب 

للشــؤون السياســية واملنســق  شــهرية مــن وكيــل األمــني العــام   
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

(أملانيـــا)؛  ٧(رومانيــا)؛ والصــفحة    ٦املرجــع نفســه، الصـــفحة     )٧٢(  
  (اململكة املتحدة). ٨والصفحة 

  .٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٣(  

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  
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اخلــاص لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط. ومل يــدلَ بــأي       
  بيانات أخرى.  

ــاين/نوفمرب،      ــرين الثـ ــوبر وتشـ ــرين األول/أكتـ ويف تشـ
أُبلـــغ الـــس باســـتمرار العنـــف وعـــدم تنفيـــذ كـــال الطـــرفني  
التزامامــا مبوجــب خارطــة الطريــق. وعلــى وجــه اخلصــوص، 

اصــل اللجــوء إىل القــوة، وعمليــات    أشــري إىل أن إســرائيل تو 
القتل خارج نطاق القانون، والعمليات والتوغالت العسـكرية  
املتكررة، وهدم املنـازل، وإغـالق املنـاطق، وفـرض قيـود علـى       
ــادة    ــدار، وإعــ ــاء اجلــ ــتوطنات، وبنــ ــيع املســ ــة، وتوســ احلركــ
االحــتالل املؤقــت ملنــاطق خاضــعة للحكــم الــذايت الفلســطيين. 

الفلســطينية، ياســر عرفــات، حماصــرا يف  وبقــي رئــيس الســلطة 
مقره، وهذا ما أقنع الفلسطينيني أن إسـرائيل ال تريـد السـالم.    
وباإلضافة إىل ذلـك، فقـد تضـررت بشـدة عمليـات وكـاالت       
األمم املتحدة بسبب القيود اإلسرائيلية املفروضة على احلركـة  
ــار. غـــري أن       ــة ايـ ــاد الفلســـطيين يف حالـ ــي االقتصـ ــا بقـ كمـ

يني واصلوا اللجوء إىل العنف العشوائي بسبب عجـز  الفلسطين
الســــلطة الفلســــطينية عــــن إيقــــافهم. وأدت االضــــطرابات     
الفلسطينية الداخلية أيضا إىل وقوع عدد من احلـوادث، األمـر   
الذي يشري إىل أن املقاتلني يـزدادون جـرأة يف حتـديهم السـلطة     
ــا العوامــــل الــــيت دفعــــت    الفلســــطينية. وتلــــك كانــــت أيضــ

ئيليني إىل االعتقـــاد بـــأن الفلســـطينيني غـــري راغـــبني يف اإلســـرا
  التعايش السلمي.  

تشـرين   ١١ويف أعقاب وفاة الرئيس ياسر عرفات يف   
، بذلت السلطة الفلسطينية جهودا كبرية ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

كـانون   ٩لكفالة أن جترى االنتخابـات الفلسـطينية املقـررة يف    
ــاير  يهــة، وتعهــدت منظمــة  بطريقــة حــرة ونز  ٢٠٠٥الثاين/ين

ــطينية بإـــاء    ــر الفلسـ ــلح ”التحريـ ــاح املسـ . ولـــوحظ “الكفـ
حدوث تطورات إجيابية من قبيل استئناف التعاون األمين بـني  
اجلانبني، وموافقة الربملـان اإلسـرائيلي يف تشـرين الثـاين/نوفمرب     

علــى مبــادرة احلكومــة اإلســرائيلية الراميــة إىل االنســحاب مــن 
ة الغربيـة. وعمومـا، فـإن بـزوغ التفـاؤل      غزة وأجزاء من الضف

اجلانبني أدى إىل اخنفاض حـاد يف أعمـال العنـف يف     لدى كال
  كانون األول/ديسمرب.

ــاء جلســات اإلحاطــة، أعــرب عــن األســف ألن       وأثن
رغـــم أن  ٢٠٠٠عمليـــة الســـالم ال تـــزال تتراجـــع منـــذ عـــام 

استطالعات الرأي العام اليت تظهر اسـتمرار الـدعم السـتئناف    
لية السالم والدعم اإلسرائيلي إلقامة دولـة فلسـطينية تثبـت    عم

أن مبادئ أوسلو األساسية ال تزال صاحلة، وهي مبـدأ األرض  
ــس      ــراراي ال ــى أســاس ق ــل الســالم عل ) ١٩٦٧( ٢٤٢مقاب

)؛ وإاء االحتالل؛ ونبذ العنف واإلرهـاب؛  ١٩٧٣( ٣٣٨ و
ــادل     ــن؛ والتوصــل إىل حــل ع  وحاجــة كــال الطــرفني إىل األم
ومتفق عليه حملنة الالجئني؛ وحق إسرائيل املشـروع يف الـدفاع   
عن النفس ويف العيش بأمان. ومت التشـديد علـى ضـرورة قيـام     
اتمع الدويل باألخذ مببدأ األهـداف النهائيـة، الـذي سـيكون     
على الطـرفني حتديـده علـى حنـو أوضـح والتفـاوض عليـه، ألن        

تقــاد الرئيســي  االفتقــار إىل هــدف ــائي كــان موضــوع االن    
لعملية أوسلو. ويتعني على اتمع الدويل حتديد ايـة الطريـق   
ــأن تكـــون       ــوفري ضـــمانات بـ ــرفني يف مـــوازاة تـ ــبة للطـ بالنسـ

ــيت  ــات ال ــة. وجــرى      االتفاق ــة وائي ــا حمكم ــتم التوصــل إليه ي
التأكيد من جديد أيضا أن حال قائما على وجـود دولـتني هـو    

لرتاع، وأُعـرب عـن األمـل يف    وحده ما يتيح خمرجا دائما من ا
أن يؤدي االنسـحاب اإلسـرائيلي املقـرر، الـذي قـد ينظـر إليـه        

ــتمرا   ــه اســـــ ــى أنـــــ ــلو، إىل   علـــــ ــة أوســـــ ــي لعمليـــــ ر برجمـــــ
  .)٧٥(االحتالل  إاء

  
__________ 

  .S/PV.5102 ، وS/PV.5077 ، و S/PV.5060انظر   )٧٥(  
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ــؤرخ    ــاير  ١٣املقــــرر املــ ــانون الثاين/ينــ  ٢٠٠٥كــ

  ): بيان من الرئيس٥١١١(اجللسة 

ــة    ــودة يف  ٥١١١يف اجللسـ ــاين  ١٣املعقـ ــانون الثـ  /كـ

، استمع الس إىل إحاطتـه الشـهرية املقدمـة مـن     ٢٠٠٥يناير 
وكيل األمني العام للشؤون السياسـية بشـأن احلالـة يف الشـرق     

  األوسط، مبا يف ذلك قضية فلسطني.  

وأفاد وكيل األمني العام أن مثة، على ما يبدو، فرصـة    
ــأخرت كــثريا واملضــي     للبــدء يف تنفيــذ خريطــة الطريــق الــيت ت

الفلسـطيين. ورحـب    - تسوية الـرتاع اإلسـرائيلي   قدما صوب
باالنتخابات احلرة والرتيهة اليت جـرت مـؤخرا يف جـو سـلمي     
يف فلســطني وأفضــت إىل انتخــاب حممــود عبــاس ممــثال جديــدا 
ــس التشــريعي      ــات ال ــن أن انتخاب للشــعب الفلســطيين، وأعل

ــه  ١٧الفلســطيين ســوف جتــري يف   . وأشــار ٢٠٠٥متوز/يولي
ــدة يف إســرائيل اآلن،   أيضــا إىل وجــ  ــتالف جدي ــة ائ ود حكوم

وأكد جمـددا أن االنسـحاب مـن غـزة ينبغـي أن ينفـذ يف إطـار        
ــدة.     ــادة الفلســطينية اجلدي ــق وبالتنســيق مــع القي خريطــة الطري
وأبلــغ وكيــل األمــني العــام الــس أيضــا بارتفــاع ملحــوظ يف   
عدد اهلجمات الفلسطينية ضد اإلسـرائيليني رغـم النـداء العـام     

ذي وجهـــه الـــرئيس عبـــاس لوقـــف اهلجمـــات بالصـــواريخ  الـــ
وموقفــه املعــروف منــذ أمــد بعيــد بالــدعوة إىل إــاء االنتفاضــة 
املســلحة. وذكــر أن القــوات اإلســرائيلية اســتمرت أيضــا يف      
القيام بعمليـات توغـل عسـكرية يف قطـاع غـزة. ودعـا وكيـل        
 األمني العام الطرفني إىل ممارسة ضبط النفس واختاذ اخلطـوات 

  .)٧٦(الالزمة صوب الوفاء بالتزاماما مبوجب خريطة الطريق
__________ 

  )٧٦(  S/PV.5111 ٨-٣، الصفحات.  

ــس      ــان باســم ال ــتني) ببي ــرئيس (األرجن  )٧٧(مث أدىل ال
  الس:  جاء فيه من بني مجلة أمور أن

ــات الر    ــب باالنتخابـ ــدت يف   رحـ ــيت عقـ ــطينية الـ ــية الفلسـ ئاسـ
  ؛٢٠٠٥كانون الثاين/يناير   ٩

اتسم بـه االقتـراع وهنـأ    وأشاد بطابع املصداقية والنـزاهة الذي   
ــاركة يف     ــة باملشـ ــه بالدميقراطيـ ــر التزامـ ــذي أظهـ ــطيين الـ ــعب الفلسـ الشـ

  االنتخابات يف ظروف عسرية؛  

  انتخابه؛    وهنأ رئيس السلطة الفلسطينية املنتخب حديثا على  

وأعرب عن تطلعه إىل عقد االنتخابـات التشـريعية الفلسـطينية      
ــع    ــه للشـ ــد دعمـ ــب، وأكـ ــتقبل القريـ ــه  يف املسـ ــطيين يف عمليتـ ب الفلسـ

  الدميقراطية؛  

ــا ملواصــلة         ــه الســلطة الفلســطينية وجهوده ــن دعم ــرب ع وأع
عمليــة تعزيــز املؤسســات، وشــدد علــى أمهيــة تقــدمي مســاعدة دوليــة إىل  

  الشعب الفلسطيين؛

ــدا         ــيت أع ــق ال ــل خلريطــة الطري ــذ الكام وأكــد ضــرورة التنفي
)، ٢٠٠٣( ١٥١٥س يف قـراره  اللجنة الرباعية، بالصيغة اليت أقرهـا الـ  

من أجل إنشاء دولة فلسـطني مسـتقلة ودميقراطيـة وذات سـيادة وتتـوافر      
  هلا مقومات البقاء وتعيش جنبا إىل جنب مع إسرائيل يف سالم وأمن؛  

ــد يف      ودعــا اإلســرائيليني والفلســطينيني إىل الشــروع مــن جدي
  عملية سياسية حقيقية.  

  
 ٢٠٠٥شـــــــــباط/فرباير  ١٦املقـــــــــرر املـــــــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥١٢٦  (اجللسة

ــة    ــودة يف  ٥١٢٦يف اجللســــــ ــباط/ ١٦املعقــــــ  شــــــ

، أدىل الـــــرئيس (األرجنـــــتني) ببيـــــان باســـــم ٢٠٠٥ فربايـــــر
  جاء فيه ضمن مجلة أمور أن الس:   )٧٨(الس

__________ 

  )٧٧(  S/PRST/2005/2.  

  )٧٨(  S/PRST/2005/6.  
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شـباط/فرباير   ٨د مـؤمتر قمـة شـرم الشـيخ مبصـر يف      رحب بعق  
ــرة بـــني رئـــ     ٢٠٠٥ ــتئناف املباحثـــات املباشـ يس وزراء إســـرائيل وباسـ

  ورئيس السلطة الفلسطينية؛  

وأكد التفامهات اليت توصلت إليها حكومة إسـرائيل والسـلطة     
الفلسطينية، وال سـيما مـا يتعلـق منـها بوقـف مجيـع الفلسـطينيني أعمـال         
العنف كافة ضد مجيـع اإلسـرائيليني أينمـا كـانوا ووقـف إسـرائيل مجيـع        

  يني أينما كانوا؛  أنشطتها العسكرية ضد مجيع الفلسطين

وأقر ذه التفامهـات باعتبارهـا خطـوات رئيسـية حنـو اسـتعادة         
ــة   ــرفني وفرصـ ــني الطـ ــة بـ ــاون    الثقـ ــدة للتعـ ــز روح جديـ ــة لتعزيـ جوهريـ

  وتشجيع مناخ يفضي إىل إرساء السالم والتعايش يف املنطقة؛

ورحب مببادرة اململكـة املتحـدة بعقـد اجتمـاع دويل يف لنـدن        
لــدعم اجلهـــود الفلســطينية الراميــة إىل يئـــة     ٢٠٠٥آذار/مــارس   ١يف 

أرضية تفضي إىل إقامة دولـة فلسـطينية تتمتـع مبقومـات البقـاء، ورحـب       
ــوزاري الــذي ســيعقد علــى     ــة علــى املســتوى ال ــة الرباعي باجتمــاع اللجن

  هامش اجتماع لندن؛  

ــة اخنراطهــا مــع        ــة الرباعي ــادة اللجن ــه إىل زي وأعــرب عــن تطلع
ة اسـتمرار إحـراز تقـدم يف عمليـة السـالم والتنفيـذ       الطرفني بغـرض كفالـ  

التــام خلريطــة الطريــق وقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، وصــوال إىل    
ــاء     ــات البقـ ــتقالل ومقومـ ــة باالسـ ــون متمتعـ ــة فلســـطني تكـ ــاء دولـ إنشـ

ــيش   ــيادة وتعــ ــة والســ ــرائيل يف  والدميقراطيــ ــع إســ ــب مــ ــا إىل جنــ جنبــ
  وأمن.    سالم

  
ــارس ٩املـــــــــــؤرخ املقـــــــــــرر     ٢٠٠٥ آذار/مـــــــــ

  ): بيان من الرئيس٥١٣٦  (اجللسة

  ــد ا ــته  عقــــ ــباط/ ٢٢يف  ٥١٢٨لــــــس جلســــ  شــــ

لالســتماع إىل إحاطتـــه الشــهرية املقدمــة مـــن     ٢٠٠٥ فربايــر 
  وكيل األمني العام للشؤون السياسية.  

ــة يف        ــالتطورات اإلجيابي ــام ب ــني الع ــل األم رحــب وكي
يف املنطقة يف أعقاب اجتماع القمة الذي عقد يف شرم الشـيخ  

بـني رئـيس السـلطة الفلسـطينية،      ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير  ٨
حممــود عبــاس، ورئــيس الــوزراء اإلســرائيلي، أرييــل شــارون،   

حيث أكد الزعيمان جمـددا التزامهمـا خبريطـة الطريـق، واتفقـا      
ــف ضـــد       ــال العنـ ــطينيون مجيـــع أعمـ ــف الفلسـ ــى أن يوقـ علـ

ــف إســرائيل أنشــطتها العســكرية ضــ    د اإلســرائيليني، وأن توق
الفلسطينيني. ومشلت إجـراءات املتابعـة اإلجيابيـة، مـن اجلانـب      

مــن الســجناء الفلســطينيني،  ٥٠٠اإلســرائيلي، إطــالق ســراح 
وإعالن االنسحاب من مخس مدن يف الضفة الغربيـة واملنـاطق   
ــام،       ــى ســبيل االنتق ــازل عل ــدم املن ــف ه ــرار بوق املتامخــة، والق

ــدار    ــزة، وإصــ ــابر إىل غــ ــة معــ ــتح ثالثــ ــادة فــ ــاريح وإعــ تصــ
ــب الفلســطيين،      ــن اجلان ــرائيل. وم ــل يف إس للفلســطينيني للعم
رحب وكيل األمني العام بعزم الرئيس عباس على منـع وقـوع   
هجمات يف املستقبل ومبوافقة محاس واجلهـاد اإلسـالمي علـى    
وقف إطالق النار بشكل مؤقت. ولكنه الحظ أن العنـف قـد   

سـلبا علـى   استمر وأن فـرض عمليـات اإلغـالق ال يـزال يـؤثر      
العمليــات اإلنســانية. وباإلضــافة إىل ذلــك، واصــلت إســرائيل  
ــن أن     ــام، أعل ــة. ويف اخلت ــاء اجلــدار العــازل يف الضــفة الغربي بن

، ٢٠٠٥آذار/مــارس  ١االجتمــاع الــذي ســيعقد يف لنــدن يف  
وجيمع بني أعضاء اللجنة الرباعية وجمموعـة الثمانيـة واجلهـات    

ينية، سيتيح الفرصـة للمجتمـع   املاحنة الرئيسية والسلطة الفلسط
ــوفر  ــاعدات   الــــــدويل لكــــــي يــــ األمــــــوال ألغــــــراض املســــ

  .)٧٩(األجل  قصرية

آذار/مــــــارس  ٩املعقــــــودة يف  ٥١٣٦ويف اجللســــــة   
 )٨٠(، أدىل الــــرئيس (الربازيــــل) ببيــــان باســــم الــــس ٢٠٠٥

  فيه ضمن مجلة أمور أن الس:  جاء

ية رحــب بنتــائج اجتمــاع لنــدن بشــأن دعــم الســلطة الفلســطين  
  ؛٢٠٠٥  مارس آذار/ ١املعقود يف 

__________ 

  .S/PV5128انظر   )٧٩(  

  )٨٠(  S/PRST/2005/12.  
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ــن          ــدن جــزءا م ــاع لن ــل يف أن يكــون اجتم ــن األم ــرب ع وأع
ــة األجــل للشــعب الفلســطيين وأن يســاهم يف       ــة طويل ــة دعــم دولي عملي

  مساعدة كال اجلانبني يف تنفيذ خريطة الطريق؛

وأكــد علــى األمهيــة البالغــة لألمــن واحلكــم الســليم وتنميــة           
د علــى الــدور الرئيســي للمجتمــع الــدويل يف االقتصــاد الفلســطيين، وأكــ

مساعدة السلطة الفلسطينية على املضي قدما يف خطتها الشـاملة املقدمـة   
  يف اجتماع لندن؛  

وأعرب عن تأييده البيان املشـترك للجنـة الرباعيـة الـذي صـدر        
ــه إىل     بعــد اجتماعهــا املعقــود  ــدن، وعــن تطلع ــى هــامش اجتمــاع لن عل

  املقبلة؛  خالل الفترة مشاركة اللجنة بشكل فعال

وكرر دعوته أن حتتـرم حكومـة إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية        
احتراما تاما التفاهم الذي مت التوصل إليـه يف مـؤمتر قمـة شـرم الشـيخ يف      

، وخباصــة أن يوقـف الفلســطينيون مجيـع أعمــال   ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ٨
العنـــف ضـــد اإلســـرائيليني يف كـــل مكـــان وأن توقـــف إســـرائيل مجيـــع  

  أنشطتها العسكرية ضد الفلسطينيني يف كل مكان؛  

وكرر دعوتـه لكـل مـن إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية لكفالـة          
اســتمرار التقــدم يف العمليــة الســلمية لتنفيــذ خريطــة الطريــق تنفيــذا تامــا   
باالتصال املباشـر مـع اللجنـة الرباعيـة؛ وأكـد احلاجـة إىل تضـافر العمـل         

لسـطينية لتحقيـق التزاماـا املتعلقـة بـاألمن      واستمراره من قبل السلطة الف
ــذه        ــق ه ــد لتحقي ــذل كــل جه ــاس يف أن يب ــرئيس عب ــالتزام ال ورحــب ب
الغايـــة؛ وأكـــد أيضـــا احلاجـــة إىل أن تنفـــذ إســـرائيل التزاماـــا مبوجـــب 

  خريطة الطريق؛

ــالوق     ــه ب ــف،   وأكــد جمــددا طلب ــع أعمــال العن ف الفــوري جلمي
ســتفزاز والتحــريض والتــدمري؛  يف ذلــك مجيــع أعمــال اإلرهــاب واال  مبــا

وأكد جمددا التزامه بالرؤية املتمثلة يف إقامة دولتني، إسـرائيل وفلسـطني،   
  تعيشان جنبا إىل جنب يف سالم وأمن.  

  

و  ٥١٤٩املـــــداوالت الـــــيت دارت يف اجللســـــات   

املعقـــــــــــــــــــــودة يف  ٥٢٠٦ و ٥١٨١و  ٥١٦٦

ــان/أبريل  ٢١ آذار/مــــــــــــــــارس و ٢٤ نيســــــــــــــ

ــايو و  ١٨ و ــه حزير ١٧أيار/مــــ  ٢٠٠٥ان/يونيــــ

  على التوايل

حزيران/يونيـه   ١٧آذار/مـارس إىل   ٢٤يف الفتـرة مـن     
، اســتمع الــس إىل إحاطــات إعالميــة شــهرية بشــأن   ٢٠٠٥

احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك قضـية فلسـطني، قـدمها    
وكيل األمني العام للشـؤون السياسـية. ومل يـدلَ بـأي بيانـات      

  أخرى.

أساسـا علـى تنفيـذ الطـرفني      ركزت تلـك اإلحاطـات    
خريطة الطريق، والتزاماما يف إطار مـؤمتر قمـة شـرم الشـيخ،     
ال ســيما حتضـــريات إســـرائيل لفــك االرتبـــاط يف غـــزة وقيـــام   
ــة.     الســلطة الفلســطينية بإصــالحات يف جمــال اخلــدمات األمني
وقــدمت أيضــا تقــارير عــن اجتماعــات اللجنــة الرباعيــة، الــيت   

ــى أفضــ    ــة مبســاعدة  ركــزت بوجــه خــاص عل ل الســبل الكفيل
  الطرفني يف احلفاظ على الزخم.  

ــان       ــد الطرفـ ــالتقرير، عقـ ــمولة بـ ــرة املشـ ــالل الفتـ وخـ
اجتماعات لتنسيق اجلوانب االقتصادية واملدنية املتعلقـة بتنفيـذ   
املبـادرة اإلســرائيلية باالنسـحاب مــن غـزة وأجــزاء مـن الضــفة     

وعلـى وجـه   الغربية. وحظيـا بـدعم قـوي مـن اتمـع الـدويل،       
اخلصوص من األمني العام واللجنة الرباعيـة، فيمـا كـان األمـن     
ــة االقتصــادية بالنســبة للفلســطينيني      بالنســبة إلســرائيل والتنمي
ميضيان جنبا إىل جنـب. ولكـن لـوحظ أن التقـدم احملـرز كـان       

  بطيئا يف تنفيذ تفامهات شرم الشيخ.  

وواصــلت الســلطة الفلســطينية جهودهــا الراميــة إىل       
بــــدء يف إجــــراء إصــــالح أمــــين شــــامل، ولكنــــها جوــــت ال

باحتجاجــات داخليـــة قويـــة. وحــدث تطـــور إجيـــايب يف هـــذا   
الســياق هــو موافقــة إســرائيل علــى نشــر الشــرطة الفلســطينية    
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املسلحة يف مجيع مدن الضفة الغربيـة مـن أجـل تعزيـز السـلطة      
ــة     الفلســطينية قبــل نقــل مزيــد مــن املنــاطق إىل الســيطرة األمني

  ينية.  الفلسط

غري أنه مع اقتراب الفترة املشمولة بالتقرير من ايتـها    
أصبح مـن الواضـح أن زيـادة العنـف واخنفـاض مسـتوى الثقـة        
املتبادلــــة اســــتمرا يف احليلولــــة دون إحــــراز تقــــدم. وحــــافظ 
ــأثريا       ــى تصــلبهم، ومارســوا ت ــن كــال اجلــانبني عل ــاتلون م املق

األمـني   سياسيا سـلبيا. وعلـى وجـه اخلصـوص، أعـرب وكيـل      
بعـــض امليليشـــيات الفلســـطينية قـــد العـــام عـــن القلـــق مـــن أن 

تشــعر بأــا ملزمــة بتعهــدها بوقــف إطــالق النــار، ودعــا         ال
ــود     ــن اجلهـ ــد مـ ــذل مزيـ ــطينية إىل أن تبـ ــلطة الفلسـ ــة السـ بغيـ

ــا علــى       بســط ــاون معه ــيطرا وأن تســتعني بإســرائيل وتتع س
  حتقيق ذلك.  

ــرى املـــثرية للشـــ        ــان مـــن التطـــورات األخـ واغل وكـ
اســتمرار إســرائيل بتشــييد احلــاجز الــدفاعي والقيــام باألنشــطة  
االستيطانية منتهكة بذلك التزاماـا مبوجـب خريطـة الطريـق.     
ورأى وكيل األمني العام أن فوز محاس أيضا بنسبة كبرية مـن  
األصوات يف اجلولة الثانية من االنتخابات البلدية اليت أجريـت  

ــاد االســتياء الشــعيب مــن   يعكــس از ٢٠٠٥أيار/مــايو  ٥يف  دي
  .)٨١(السلطة الفلسطينية

  
املعقـودة   ٥٢٣٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٥متوز/يونيه  ٢١يف 

موجهـة إىل   ٢٠٠٥متوز/يوليـه   ١٩يف رسالة مؤرخة   
رئــيس جملــس األمــن، طلــب ممثــل الكويــت، بصــفته رئــيس        
جمموعــة الـــدول العربيــة وباســـم الــدول األعضـــاء يف جامعـــة    

دول العربية، عقد جلسة فورية للمجلس للنظـر يف األنشـطة   ال
__________ 

  .S/PV.5206 ، وS/PV.5181، و S/PV.5166 ، وS/PV.5149انظر   )٨١(  

ــتيطانية املتســـارعة الـــيت تقـــوم ـــا إســـرائيل يف األرض       االسـ
  .)٨٢(الفلسطينية احملتلة

متوز/يوليـــــه  ٢١املعقـــــودة يف  ٥٢٣٠ويف اجللســـــة   
ــالة   )٨٣(٢٠٠٥ اســـتجابة لـــذلك الطلـــب، أدرج الـــس الرسـ

ببيانات مجيع أعضـاء  املذكورة أعاله يف جدول أعماله. وأدىل 
ــس و ــرائيل  ال ــو إس ــران وإندونيســيا، ،ممثل ــة( وإي  - مجهوري

 الليبيـة،  العربيـة  واجلماهريية وتونس، وباكستان، ، )اإلسالمية

ــة ــة واجلمهوري ــا، وجنــوب الســورية، العربي  والســودان، أفريقي

ــا، ــان، والكويـــت، وكوبـ ــا، ولبنـ ــر وماليزيـ ــرب، ،ومصـ  واملغـ

 واملنسـق  واليمن واهلند، والنرويج، دية،السعو العربية واململكة

ــة اخلــاص ــدائم واملراقــب األوســط الشــرق يف الســالم لعملي  ال

 اللجنـة  ورئيس العربية الدول جلامعة الدائم واملراقب لفلسطني

 القابلـــة غـــري حلقوقـــه الفلســـطيين الشـــعب مبمارســـة املعنيـــة

مـــال بالنيابـــة للبعثـــة املراقبـــة الدائمـــة باألع والقـــائم للتصـــرف
  ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.  

وقـــدم املنســـق اخلـــاص لعمليـــة الســـالم يف الشـــرق        
األوسط إحاطة إىل الس بشأن احلالـة. وقـال إن االنسـحاب    

مـــن الضـــفة الغربيـــة  اإلســـرائيلي الوشـــيك مـــن غـــزة وأجـــزاء
ــاره فرصــة      مــا ــى القضــايا األخــرى رغــم اعتب ــزال يغطــي عل ي

نــه كــان يتلقــى  إلعــادة تنشــيط خريطــة الطريــق، فضــال عــن أ  
دعما واسعا من اتمع الـدويل. ويف حـني اسـتمرت األعمـال     
التحضريية بوترية سريعة، كانـت هنـاك دالئـل كـثرية علـى أن      
ــاء احلــاجز      ــتيطانية ويف بن إســرائيل مســتمرة يف أنشــطتها االس
ــرائيلية   ــة اإلسـ ــرار احلكومـ ــدافع وراء قـ الـــدفاعي. ورأى أن الـ

__________ 

  )٨٢(  S/2005/469.  

لالطالع علـى املزيـد مـن املعلومـات عـن املناقشـة الـيت دارت يف          )٨٣(  
هـذه اجللسـة، انظــر الفصـل السـادس، اجلــزء الرابـع، الفـرع بــاء،       

  مة العدل الدولية.بشأن العالقة بني جملس األمن وحمك ١٨احلالة 
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صــلحة إســرائيل بالــذات، بــإخراج املســتوطنني مــن غــزة هــو م
ــب الفلســطيين.      ــه مكســبا للجان ــت ذات ــه يشــكل يف الوق ولكن
وبــين أيضــا التــهاوي التــدرجيي لوقــف إطــالق النــار الظــاهري  
الــذي ســاد منــذ مــؤمتر قمــة شــرم الشــيخ رغــم التــزام الــرئيس   

، “سلطة واحدة، بندقية واحـدة ”عباس بالعمل صوب حتقيق 
لــدعم الســلطة الفلســطينية وأحل علــى إســرائيل أن تفعــل املزيــد 

علــى تلــك اجلبهــة. ومــا يبعــث علــى القلــق بوجــه خــاص هــي  
املواجهات األخرية بني محاس والسلطة الفلسطينية فضـال عـن   

  .)٨٤(استمرار اهلجمات ضد إسرائيل

وأعربت ممثلة فلسطني عن أسفها ألن اتمـع الـدويل     
كــان يوجــه جهــوده مــن أجــل إجنــاح االنســحاب اإلســرائيلي  

ــا ــها    فيمـ ــارع يف تنفيـــذ خطتـ ــرائيل يف الواقـــع تسـ كانـــت إسـ
ــاء اجلــدار لكــي       ــتيطانية وبن التوســعية وتســرع األنشــطة االس
متضــي يف عــزل اجلــزء احملتــل مــن القــدس عــن الضــفة الغربيــة،   
وتفــرض بالتــايل أمــرا واقعــا غــري شــرعي. وأعربــت أيضــا عــن  
أسفها لتردد اتمع الدويل يف ممارسـة الضـغط علـى إسـرائيل،     

ها يف أن يتخـــــذ جملـــــس األمـــــن كمـــــا أعربـــــت عـــــن أملـــــ 
  .)٨٥(فورية  تدابري

ووصف ممثل إسـرائيل األنشـطة اإلرهابيـة الفلسـطينية       
املتواصـــلة واهلجمـــات بصـــواريخ القســـام الـــيت أدت إىل قتـــل  
ــع      ــبء منـ ــائال إن عـ ــاف قـ ــاء. وأضـ ــرائيليني أبريـ ــدنيني إسـ مـ
ــاب الصــادر مــن املنــاطق الفلســطينية يقــع علــى عــاتق        اإلره
السلطة الفلسطينية. ورغـم قيـام إسـرائيل بنقـل السـيطرة علـى       
املــدن الفلســطينية إىل قــوات األمــن الفلســطينية املســلحة حــىت  
تتمكن من مكافحة اإلرهاب، فقد فشلت السلطة الفلسـطينية  
يف ذلـك مـا اضـطر إسـرائيل إىل اختــاذ تـدابري دفاعيـة. غـري أنــه        

__________ 

  )٨٤(  S/PV.5230 ١٠-٤، الصفحات.  

  .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٨٥(  

ــراءات شــجاعة     ــاذ إج ــرائيل بصــدد اخت ــال إن إس ــن أجــل   ق م
تنشــيط عمليــة الســالم مــن خــالل التخطــيط لالنســحاب مــن   

  .)٨٦(قطاع غزة ومن أربع مستوطنات يف الضفة الغربية

وركزت املداوالت أساسا علـى خطـة إسـرائيل لفـك       
االرتباط وعلى قراراها املتخـذ مـؤخرا بتوسـيع مسـتوطناا يف     
ــييد اجلــدار الــدفاعي يف منطقــة        الضــفة الغربيــة، وتعجيــل تش

يـــــدة حـــــول القـــــدس. وأدان مجيـــــع املـــــتكلمني تقريبـــــا جد
املســتوطنات وبنــاء اجلــدار باعتبــار ذلــك تصــرفا غــري قــانوين،   
ــة    مشـــريين إىل الفتـــوى الـــيت أصـــدرا حمكمـــة العـــدل الدوليـ
وقضــــت فيهــــا بــــأن تشــــييد اجلــــدار غــــري قــــانوين وينبغــــي   

. وأكـد املتكلمـون أيضـا أن اجلـدار واملســتوطنات     )٨٧(تفكيكـه 
ــة   يتعارضــان مــ ع خريطــة الطريــق، حيــث إمــا يهــددان عملي

الســـالم ألمـــا يتركـــان أثـــرا ســـلبيا علـــى احلالـــة النهائيـــة        
للمفاوضات. وعلى وجه اخلصوص، الحـظ معظـم املـتكلمني    
ــاء     ــن األحيـ ــنني مـ ــرب اثـ ــيمر عـ ــدار سـ ــد للجـ ــار اجلديـ أن املسـ
الفلسطينية املكتظة بالسكان، مما سيعزل الفلسطينيني املقـيمني  

ــدة    يف القـــدس ــة. وأكـــد عـ ــاء املدينـ ــاقي أحيـ ــن بـ ــرقية عـ الشـ
ــأي تعــديالت للحــدود      ــوا ب ــن يعترف مــتكلمني صــراحة أــم ل

. فعلـى علـى   )٨٨(مل يتم التفاوض بشأا ١٩٦٧املعينة قبل عام 
وجه اخلصـوص، قـال ممثـل اجلزائـر إن املسـتوطنات تسـتهدف       
عزل الفلسطينيني وفرض أمر واقع آخر من أجل إعاقـة إنشـاء   

__________ 

  .١٦-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٨٦(  

ــة العامـــــ    )٨٧(   ــت اجلمعيـــ ــرار دإطالبـــ املـــــؤرخ  ١٠/١٥-ة، يف القـــ
ــه  ٢٠ ـــ ٢٠٠٤متوز/يوليـ ــلطة القائم ــرائيل السـ ــاالحتالل ، إسـ ة بـ

بالتقيد بالتزاماا القانونية علـى النحـو املـذكور يف فتـوى حمكمـة      
  العدل الدولية. وقد أشار معظم املتكلمني إىل ذلك القرار.

  )٨٨(  S/PV.5230  (الــدامنرك)؛  ٢٥(فرنسـا)؛ والصـفحة    ١٩، الصـفحة
  ملتحدة، باسم االحتاد األورويب).(اململكة ا ٣١ والصفحة
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. وتسـاءل ممثـل   )٨٩(سطينية مستقلة وقـادرة علـى البقـاء   دولة فل
اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية عــــن ســــبب قــــرار احلكومــــة  
اإلســرائيلية إقامــة مزيــد مــن املســتوطنات إذا كانــت إجراءاــا  

. ودعا كثري مـن املـتكلمني   )٩٠(ضد املستوطنني يف غزة حقيقية
الــس صــراحة إىل اختــاذ إجــراء فــوري حلمــل إســرائيل علــى   

  .)٩١(وقف تشييد اجلدار وإقامة مستوطنات جديدة

ــا أن انســحاب إســرائيل       ــتكلمني تقريب ــع امل ورأى مجي
 -يتماشـى مـع خريطـة الطريـق      إذا ما مت بنجاح ومبـا  -املقرر 

يشــكل مرحلــة أوليــة صــوب التوصــل إىل ســالم عــادل ودائــم  
وشامل يف الشرق األوسـط، باسـتثناء ممثـل اجلماهرييـة العربيـة      

الذي رأى أن قيام إسرائيل بفـك االرتبـاط مـن جانـب      الليبية،
مـا هـو إال منـاورة تسـعى مـن خالهلـا       ”واحد من قطـاع غـزة   

إىل تضليل اتمع الدويل عـن خططهـا الراميـة إىل ضـم املزيـد      
ــاء جــدار الفصــل     ــن األراضــي واســتكمال بن . غــري أن )٩٢(“م

الغالبية العظمى من املتكلمني أصـرت علـى ضـرورة أن يكـون     
حاب إسرائيل من قطاع غزة حقيقيا وكـامال وأن يتعـاون   انس

كال الطرفني من أجل تنفيـذه. وشـدد ممثـل الواليـات املتحـدة      
ــى العمــل      ــدويل جهــوده عل علــى ضــرورة أن يركــز اتمــع ال

__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(  

  )٩٠(  S/PV.5230 (Resumption 1) ١٣، الصفحة.  

  )٩١(  S/PV.5230  (اجلزائـر)؛ و  ١٦، الصـفحة )S/PV.5230 (Resumption 1، 
ــت)؛ والصــفحة   ٢الصــفحة   ١٠فحة (مصــر)؛ والصــ  ٥(الكوي

(اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة  
ــة الســــورية)؛   ١٢للتصــــرف)؛ والصــــفحة  ــة العربيــ (اجلمهوريــ

(لبنــان وإندونيســيا)؛   ١٧(ماليزيــا)؛ والصــفحة   ١٤والصــفحة 
 ٢١(اململكـــة العربيـــة الســـعودية)؛ والصـــفحة     ١٩والصـــفحة 

ــفحة    ــالمية)؛ والصــ ــران اإلســ ــة إيــ ــتان)؛  ٢٥(مجهوريــ (باكســ
 ٣١(اجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة)؛ والصــــفحة  ٢٧والصــــفحة 

  (منظمة املؤمتر اإلسالمي).

  )٩٢(  S/PV.5230 (Resumption 1) ٢٨، الصفحة.  

ــة يف       ــن إمكاني ــذلك م ــا ل ــذ خطــة االنســحاب، مل إلجنــاح تنفي
  .)٩٣(تنشيط خريطة الطريق

اب عن بعض القلـق  وأمجع املتكلمون أيضا على اإلعر  
إزاء أعمال العنف اجلارية. ومع ذلك، ورغم أن بعضـهم دعـا   
كــال اجلــانبني إىل ممارســة ضــبط الــنفس واحليلولــة دون ايــار   

، ركـز آخـرون بيانـام علـى مسـؤولية      )٩٤(وقف إطـالق النـار  
. وشـدد ممـثال الواليـات    )٩٥(إسرائيل عن أعمال العنـف احلاليـة  

ــا ا   ــة ترتانيـ ــدة ومجهوريـ ــهما، علـــى    املتحـ ــن جانبـ ــدة، مـ ملتحـ
اهلجمـــات اإلرهابيـــة الفلســـطينية، وأكـــدا ضـــرورة أن تكـــبح 

  .)٩٦(السلطة الفلسطينية مجاح العناصر اإلرهابية

ويف اخلتام، استحضر ممثل فرنسا إمكانيـة عقـد مـؤمتر      
دويل يف وقت مناسب من أجل مسـاعدة الطـرفني علـى تنفيـذ     

__________ 

  )٩٣(  S/PV.5230  ٢٨، الصفحة .  

  )٩٤(  S/PV.5230 ــفحة   ١٨، الصـــفحة ــاد الروســـي)؛ والصـ  ١٩(االحتـ
ــل)؛ والصــفحة   ٢١(فرنســا)؛ والصــفحة   (الصــني)؛  ٢٢(الربازي

 (الــدامنرك)؛ والصــفحة ٢٦(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٣والصــفحة 

 ٣٠(األرجنـــتني)؛ والصـــفحة    ٢٧(رومانيـــا)؛ والصـــفحة    ٢٦

(بنن)؛  ٣١حة (اململكة املتحدة، باسم االحتاد األورويب)؛ والصف
(اليونـــــــان)؛   ٣٣(الفلـــــــبني)؛ والصـــــــفحة    ٣٣والصـــــــفحة  

ــة  ١٠، الصــــفحة S/PV.5230 (Resumption 1( و ــة املعنيــ (اللجنــ
ــة للتصــرف )؛       ــري القابل ــه غ مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوق

 ٢٢(اهلنـد)؛ والصـفحة    ١٦(ماليزيا)؛ والصـفحة   ١٣والصفحة 
باكسـتان)؛  ( ٢٥(كوبـا)؛ والصـفحة    ٢٤(النرويج)؛ والصـفحة  

  (املغرب). ٢٨والصفحة 

  )٩٥(  S/PV.5230  (اجلزائـر)؛ و  ١٦، الصـفحة )S/PV.5230 (Resumption 1، 
 ٩(الـــيمن)؛ والصـــفحة  ٦(الكويـــت)؛ والصـــفحة  ٢الصـــفحة 

(اجلمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية)؛  ١٢(تـــــونس)؛ والصـــــفحة 
ــيا)؛ والصـــفحة(إ ١٨والصـــفحة  ــة  ١٩ ندونيسـ ــة العربيـ (اململكـ

(مجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية)؛    ١٢ والصــــفحة الســــعودية)؛
  (السودان). ٢٣والصفحة 

  )٩٦(  S/PV.5230 (مجهورية ترتانيـا املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٠، الصفحة
  (الواليات املتحدة). ٢٩
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رب ممثـل باكسـتان   ، وأع)٩٧(التزاماما مبوجب خريطة الطريق
عــن أملــه يف أن يشــارك الــس بنشــاط يف تعزيــز احلــوار بــني   

  .)٩٨(اإلسرائيليني والفلسطينيني
  

ــؤرخ    ــرر املــــــ ــبتمرب ل/أيلو ٢٣املقــــــ  ٢٠٠٥ســــــ

  ): بيان من الرئيس٥٢٧٠  (اجللسة

، املعقـــــــــودتني يف ٥٢٧٠و  ٥٢٥٠يف اجللســـــــــتني   
علـى التـوايل،    ٢٠٠٥سبتمرب ل/أيلو ٢٣أغسطس و ب/آ ٢٤
تمع الس إىل إحاطتني إعالميـتني مـن وكيـل األمـني العـام      اس

للشؤون السياسية، واملنسق اخلـاص لعمليـة السـالم يف الشـرق     
األوسط بشأن احلالة يف الشـرق األوسـط. ومل يتنـاول الكلمـة     

  أي متكلمني آخرين.  

وكانت اإلحاطتان اإلعالميتان تتعلقـان بفـك ارتبـاط      
ربيــة، وطنات يف الضــفة الغإســرائيل مــن غــزة ومــن أربــع مســت 

سـبتمرب علـى الـرغم مـن بعـض      ل/أيلو ٢٠وهو ما أجنز حبلـول  
احلوادث. ورحب مقدما اإلحاطتني اإلعالميـتني بـأن التنسـيق    
ــني اجلــانبني قــد أســهم يف حتقيــق انســحاب ســلس نســبيا.         ب

زا أيضا على التحديات املتبقيـة الـيت تعتـرض سـبيل تنفيـذ      وركّ
ه بـــالرغم مـــن أن جتـــدد التـــزام خريطــة الطريـــق، والحظـــا أنـــ 

اجلماعــات املســلحة الفلســطينية بوقــف إطــالق النــار أدى إىل   
تراجع أعمال العنف، أعلن قادة محـاس عـزمهم علـى مواصـلة     
أعمــال املقاومــة يف الضــفة الغربيــة، وجــرى اكتشــاف ريــب   

يتوقـف   أسلحة صغرية إىل قطاع غزة. وباإلضافة إىل ذلك، مل
ــتيطاين اإل ــييد  النشـــاط االسـ ــة وتشـ ــرائيلي يف الضـــفة الغربيـ سـ

حاجز الدفاع اإلسـرائيلي وفـرض القيـود الشـديدة علـى تنقـل       
الفلسطينيني. وأشار املتكلمان إىل أنـه ال ميكـن حتقيـق اقتصـاد     

__________ 

  )٩٧(  S/PV.5230 ١٩، الصفحة.  

  )٩٨(  S/PV.5230 (Resumption 1) ٢٥، الصفحة.  

ــة احلركــة داخــل      ــدون اســتعادة حري ــاة ب ــل للحي فلســطيين قاب
الضفة الغربية. وعالوة على ذلك، أشـار املتكلمـان إىل أنـه يف    

ــه القــادة اإلســرائيليون بإــاء العنــف    الوقــت  ــذي يطالــب في ال
ــادة    ــإن القـ ــواغل الفلســـطينيني، فـ ــة شـ ــبق ملعاجلـ كشـــرط مسـ
الفلسطينيني جيدون صعوبة يف ضبط تطرف الفلسطينيني دون 
ــدافهم    ــى األفـــق لتحقيـــق أهـ وجـــود احتمـــاالت منظـــورة علـ
ــان      ــا املتكلمـ ــايل، دعـ ــب. وبالتـ ــتقبل القريـ ــروعة يف املسـ املشـ

ــراء فـــك   اجلـــانبني  ــتغالل الـــزخم الـــذي تولـــد مـــن جـ إىل اسـ
االرتبــاط والتصــرف وفقــا اللتزامــات كــل منــهما فيمــا يتعلــق  
خبريطــة الطريــق. ويف اخلتــام، أعلنــا أن االنتخابــات التشــريعية  

 /الثـــاينالفلســـطينية ســـتجرى علـــى النحـــو املقـــرر يف كـــانون 
  .)٩٩(٢٠٠٦  يناير

ان) ، أدىل الــــرئيس (اليابــــ٥٢٧٠ويف ايــــة اجللســــة   
قــام فيــه الــس، يف مجلــة أمــور،      ،)١٠٠(ببيــان باســم الــس  

  يلي:  مبا

أعــــــرب عــــــن تأييــــــده للبيــــــان الصــــــادر يف نيويــــــورك يف    
  البيان؛    عن اموعة الرباعية، املرفق بذلك ٢٠٠٥سبتمرب ل/أيلو  ٢٠

وحــث حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية علــى التعــاون،    
اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف     مها واألطـراف األخـرى املعنيـة، يف    

ــرائيل والســلطة        ــة إس ــا حكوم ــة؛ ودع ــة الرباعي ــان اموع احملــددة يف بي
الفلسطينية إىل جتديد العمل بشكل متواز لتنفيذ التزاماما وفقـا خلريطـة   
ــة فلســطينية         ــة دول ــو إقام ــدم حن ــة مواصــلة إحــراز تق ــة كفال ــق بغي الطري

ــة وتتــ   ــاء، تعــيش   مســتقلة وذات ســيادة ودميقراطي وافر هلــا مقومــات البق
  جنبا إىل جنب مع إسرائيل يف سالم وأمن.  

  
__________ 

  .S/PV.5270و  S/PV.5250انظر   )٩٩(  

)١٠٠(  S/PRST/2005/44. 
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 ٢٠٠٥نوفمرب /تشـــرين الثـــاين ٣٠املقـــرر املـــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٥٧١٣(اجللسة 

، املعقـــــــــودتني يف ٥٣١٢و  ٥٢٨٧يف اجللســـــــــتني   
ــرين األو ٢٠ ــوبرل/تشــــــ ــرين  ٣٠و  أكتــــــ ــاينتشــــــ  /الثــــــ

إحــاطتني مــن وكيــل  اســتمع الــس إىل ،)١٠١(٢٠٠٥ نــوفمرب
ــة يف     ــأن احلالــــ ــية بشــــ ــؤون السياســــ ــام للشــــ ــني العــــ األمــــ

  األوسط.    الشرق

ورحب وكيـل األمـني العـام باالتفـاق املتعلـق بالتنقـل         
 والعبور بني السلطة الفلسطينية واحلكومة اإلسرائيلية الـذي مت 

ــه يف  بعــد عــدة   ٢٠٠٥نوفمرب /تشــرين الثــاين ١٥التوصــل إلي
تفق الطرفـان علـى مجلـة أمـور، منـها      أشهر من املفاوضات. وا

أن يعاد فتح معرب رفح بني مصر وغزة ويوضع حتـت السـيطرة   
الفلسطينية وخيضع إلشراف بعثة تقيـيم خاصـة باحلـدود تابعـة     
لالحتــاد؛ وأن تعمــل مجيــع املعــابر بــني غــزة وإســرائيل بصــورة  
مســـــتمرة وأن يتـــــوىل االحتـــــاد األورويب رصـــــد االتفاقـــــات 

تأنف تسيري قوافـل احلـافالت والشـاحنات؛    اجلمركية؛ وأن يس
وأن تقوم احلكومة اإلسرائيلية بتخفيف القيود املفروضـة علـى   
ــة إنشــاء      ــة؛ وأن تســتأنف عملي ــة التنقــل يف الضــفة الغربي حري
مينــاء غــزة؛ وأن تتواصــل املناقشــات املتعلقــة مبطــار غــزة. ويف  

  اليوم نفسه، فُتح معرب رفح.

د مـن التحـديات.   ك عـد اومن ناحية أخـرى، ظـل هنـ     
وعلى وجه اخلصوص، تواصـل تشـييد حـاجز الـدفاع وظلـت      
نقاط التفتيش واملستوطنات اإلسرائيلية يمن علـى املشـهد يف   
الضـــفة الغربيـــة. وحـــذر وكيـــل األمـــني العـــام مـــن أن احلالـــة 

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١٠١(
، انظر الفصل السادس، اجلزء الرابع، القسـم بـاء،   ٥٣١٢اجللسة 
قـــــة بــــني جملـــــس األمـــــن وحمكمـــــة  ، بشـــــأن العال١٨احلالــــة  

 .الدولية العدل

ــت       ــا زال ــة م ــزة والضــفة الغربي ــة يف غ االقتصــادية واالجتماعي
يفة يف املنـاطق اخلاضـعة   كئيبة وأن سيادة القانون ما زالت ضع

للسيطرة الفلسطينية، حيث وقعـت مواجهـات مسـلحة عنيفـة     
يف غزة بني الشرطة الفلسطينية ومقـاتلي محـاس. وشـدد أيضـا     
الوكيل األمني العام على أنه ال بد أن تنفذ السلطة الفلسطينية 
إعادة هيكلة سليمة ألجهزا األمنية وأن تتخذ إجراءات ضـد  

ــال العنـــف، يف حـــني جيـــب علـــى  األفـــراد املتـــورطني  يف أعمـ
إسرائيل أن تتوقف عن تعقيـد اجلهـود الراميـة إىل التوصـل إىل     

  حل قائم على وجود دولتني.  

تشـــــــرين  ٣٠، املعقـــــــودة يف ٥٣١٣ويف اجللســـــــة   
ــاينا ــان   ٢٠٠٥نوفمرب /لث ــرئيس (االحتــاد الروســي) ببي ، أدىل ال

  ا يلي:  قام فيه الس، يف مجلة أمور، مب ،)١٠٢(باسم الس

ــذي مت      ــور الـ ــل والعبـ ــاق التنقـ ــب باتفـ ــل إليـــه يف  رحـ  التوصـ
بـــني حكومـــة إســـرائيل والســـلطة     ٢٠٠٥نوفمرب /تشـــرين الثـــاين  ١٥

  رفح؛    الفلسطينية وباملبادئ املتفق عليها فيما يتعلق مبعرب

ــذ أحكــام        ــة لتنفي ــالطرفني أن يتخــذا إجــراءات فوري وأهــاب ب
  صوص عليهـا فيهما.  االتفاقني وفقا للحدود الزمنية املن

ــا حكومـــة إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية إىل        ودعـ
استـئـنـاف العمل بشكل متواز تنفيذا اللتزاماما وفقا خلريطـة  
الطريق، لكفالة مواصلة إحراز تقدم حنو إقامة دولـة فلسـطينية  
دميقراطية ذات سـيادة، تتوافــر لـديها مقومـات البقـاء وتعـيش       

  يل يف سالم وأمن.  جنبا إىل جنب مع إسرائ
  

ــؤرخ     ــرر املــــــــ ــبا ٣املقــــــــ  ٢٠٠٦فرباير ط/شــــــــ

  ): بيان من الرئيس ٥٣٦٥  (اجللسة

ــودتني يف ٥٣٦١و  ٥٣٣٧ ويف اجللســــــــني   ، املعقــــــ
/ كــــانون الثــــاين ٣١ و ٢٠٠٥ديســــمرب ل/كــــانون األو ٢٠

__________ 

)١٠٢(  S/PRST/2005/57. 
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ــاير ــات   ٢٠٠٦ ينـ ــس إىل إحاطـ ــتمع الـ ــوايل، اسـ ــى التـ ، علـ
السياســية واألمــني  إعالميــة مــن وكيــل األمــني العــام للشــؤون 

  العام املساعد للشؤون السياسية.  

ــاد      ــةً اعتمـ ــة بدايـ ــرز مقـــدما اإلحاطـــات اإلعالميـ وأبـ
هيكل مـنقح للمـنح يف مـؤمتر للجهـات املاحنـة عقـد يف لنـدن،        
وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز دور الســلطة الفلســطينية يف إدارة 

ال سـيما  املعونة. وأعربا أيضا عن قلقهما إزاء احلالة األمنيـة، و 
اســـتمرار الـــتفجريات اإلرهابيـــة الفلســـطينية، وقيـــام إســـرائيل 
بعمليات القتل خارج نطاق القانون والتسـبب بتـدهور األمـن    
الــداخلي الفلســطيين. وباإلضــافة إىل ذلــك، مل يطــرأ أي تغــيري  
ــق مبســألة األنشــطة االســتيطان اإلســرائيلية وتشــييد      فيمــا يتعل

ذكــر مقــدما اإلحاطــات  حــاجز الــدفاع اإلســرائيلي. وأخــريا،
ــيس وزرا    ــل شــارون، رئ ــة أن أريي ء إســرائيل أصــيب  اإلعالمي

ــة وأن  ٢٠٠٦اير ينــــــ/كــــــانون الثاين ٤ يف بســــــكتة دماغيــــ
  أوملرت أصبح رئيسا للوزراء بالنيابة.    إيهود

ومتثــل أحــد التطــورات الرئيســية يف انتخابــات الــس   
ــطي ــريعي الفلسـ ــت يف  التشـ ــيت أجريـ ــاين  ٢٥ين الـ ــانون الثـ  /كـ

ــاير ــازت  ٢٠٠٦ ين ــيت ف ــد.    ، وال ــة املقاع ــا محــاس بأغلبي خالهل
/ كـانون الثـاين   ٣٠باعيـة يف لنـدن يف   اجتمعت اموعـة الر  مث

يناير وأعربت عـن رأيهـا يف أنـه جيـب علـى مجيـع األعضـاء يف        
أي حكومــة فلســطينية مقبلــة االلتــزام بــالالعنف، واالعتــراف  

بقة، مبـا يف ذلـك   بإسرائيل وقبول االتفاقات وااللتزامـات السـا  
خارطة الطريق، وأن أي مساعدة مقدمة مـن املـاحنني سـتكون    
رهنا بالتزام احلكومة الفلسطينية ذه املبادئ. وأخـريا، أعـرب   
مقدما اإلحاطات اإلعالمية عـن أسـفهما لعـدم الوفـاء باملوعـد      
احملــدد يف خريطــة الطريــق للتوصــل إىل تســوية ائيــة للصــراع  

ين، إال أـــا مـــا زالـــت اإلطـــار العـــام  الفلســـطي - اإلســـرائيلي
  .)١٠٣(األوسط  للسالم يف الشرق

ــبا ٣، املعقــــــــودة يف ٥٣٦٥اجللســــــــة  ويف   ط/ شــــــ
، أدىل الــرئيس (الواليــات املتحــدة) ببيــان باســم ٢٠٠٦ فربايــر
  قام فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي: ،)١٠٤(الس

هنــأ الشــعب الفلســطيين علــى عمليــة االنتخابــات الــيت كانــت    
ــداد      ــا بإعـ ــراف لقيامهـ ــع األطـ ــى مجيـ ــىن علـ ــة؛ وأثـ ــة وآمنـ ــرة ونزيهـ حـ
االنتخابــات وتســيريها، وال ســيما اللجنــة املركزيــة لالنتخابــات وقــوات 

  األمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وعلى الكفاءة املهنية اليت أبدا؛  

وأعرب عن أمله يف أن تظل احلكومة اجلديدة ملتزمـة بتحقيـق     
لفلسـطيين مـن أجـل السـالم وإقامـة دولـة فلسـطني؛        طموحات الشعب ا

ورحــب بتأكيــد الــرئيس عبــاس أن الســلطة الفلســطينية ال تــزال ملتزمــة   
خبريطـة الطريــق واالتفاقـات وااللتزامــات الســابقة بـني الطــرفني وتســوية    

ــرائيلي  ــراع اإلسـ ــطي - الصـ ــل    الفلسـ ــن أجـ ــاوض مـ ــق التفـ ــن طريـ ين عـ
  دولتني؛  إقامة

ــى اهت    ــد علـ ــاد التأكيـ ــايل   وأعـ ــتقرار املـ ــل باالسـ ــه املتواصـ مامـ
ــة، والحــظ أن جهــات ماحنــة رئيســية أشــارت إىل أــا     للحكومــة املؤقت
ستعيد النظـر يف املسـاعدات الـيت سـتقدمها يف املسـتقبل إىل أي حكومـة       
جديدة تابعة للسلطة الفلسطينية مقابل التزام تلـك احلكومـة مببـادئ نبـذ     

اقـات وااللتزامـات السـابقة، مبـا     العنف واالعتراف بإسرائيل وقبول االتف
  فيها خريطة الطريق؛

وذكـــر كـــال الطـــرفني بالتزامامـــا مبوجـــب خريطـــة الطريـــق    
واالتفاقــات احلاليــة، مبــا فيهــا االتفــاق املتعلــق حبريــة التنقــل والوصــول؛    
ودعا كال الطرفني إىل االمتناع عن القيام من جانب واحد بـأي أعمـال   

  متس مسائل الوضع النهائي.  
  

__________ 

 .S/PV.5361و  S/PV.5337انظر   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PRST/2006/6. 
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ــبا ٢٨املـــــــداوالت الـــــــيت دارت يف    فرباير ط/شـــــ

ــارس ر/آذا ٣٠ و ــتان  ٢٠٠٦مـــ  ٥٣٨١(اجللســـ

  )  ٥٤٠٤  و

، املعقـــــــــودتني يف ٥٤٠٤و  ٥٣٨١يف اجللســـــــــتني   
ــبا ٢٨ ــارس ر/آذا ٣٠فرباير و ط/شـ ــوايل،   ٢٠٠٦مـ ــى التـ علـ

استمع الس إىل إحاطتني إعالميتني أدىل ما املنسـق اخلـاص   
ســط واألمــني العــام املســاعد     لعمليــة الســالم يف الشــرق األو  

للشؤون السياسية بشأن آخر التطـورات يف املنطقـة. ومل يـدل    
  بأي بيانات أخرى خالل هاتني اجللستني.  

ــة        ــتني أن حكومـ ــاطتني اإلعالميـ ــدما اإلحـ ــاد مقـ وأفـ
جديــدة قــد شــكلت يف األرض الفلســطينية احملتلــة، يف أعقــاب 

منظمـة محـاس   ’’االنتخابات األخرية. وكانت احلكومة بقيادة 
، اليت ما زالت ملتزمـة بتـدمري إسـرائيل. ويف وقـت     ‘‘اإلرهابية

الحــق، أوقفــت إســرائيل حتويــل مــدفوعات اجلمــارك وضــريبة 
ــن أن      ــرغم م ــى ال القيمــة املضــافة إىل الســلطة الفلســطينية، عل
رئيس السلطة الفلسطينية، حممود عباس، طلب مـن محـاس أن   

لرئاسة الفلسـطينية. وأفـاد   توائم برناجمها السياسي مع برنامج ا
أيضــــا مقــــدما اإلحــــاطتني اإلعالميــــتني بشــــأن االنتخابــــات 

  اإلسرائيلية اليت شهدت جناح حزب كادميا اجلديد.  

وتضــمنت التطــورات الســلبية خــالل الفتــرة املشــمولة   
ا حــدوث زيــادة يف أعمــال العنــف، بــالتقرير مجلــة أمــور، منــه

، وتصـــعيد ســـيما اهلجمـــات الصـــاروخية علـــى إســـرائيل     ال
وانتشـــار  ؛)١٠٥(عســـكري إســـرائيلي يف نـــابلس وغـــزة وأرحيـــا

العوائــق املاديــة الــيت تعتــرض تنقــل الفلســطينيني داخــل الضــفة  
الغربيـــة؛ وإغـــالق معـــرب كـــارين إىل غـــزة، ممـــا عمـــق األزمـــة  

__________ 

غارة عسكرية إسرائيلية يف مدينة أرحيا يف الضـفة الغربيـة،    خالل  )١٠٥(
، S/PV.5404اختطفــت إســرائيل ســتة فلســطينيني معــتقلني (انظــر 

 .)١٠الصفحة 

ــد      ــرورة أن تعيـ ــى ضـ ــريا علـ ــددا أخـ ــزة. وشـ ــانية يف غـ اإلنسـ
     ــيم موقفهــا بشــأن مبــادئ ا ــة الفلســطينية تقي موعــة احلكوم

الرباعية وأضـافا أنـه ينبغـي البحـث اجلـدي يف االهتمـام الـذي        
أعرب عنه كل من رئيس وزراء إسرائيل والـرئيس الفلسـطيين   

  .)١٠٦(بإجراء مفاوضات

ــة    ــ٥٤٠٤ويف اجللســـــــــ ر/ آذا ٣٠ودة يف ، املعقـــــــــ
أدىل ببيانــــات مجيــــع أعضــــاء الــــس،  ،)١٠٧(٢٠٠٦ مــــارس

ويب)، وإســرائيل، وكــذلك ممثلــو النمســا (باســم االحتــاد األور  
ولبنــــان، وماليزيــــا (باســــم حركــــة بلــــدان عــــدم االحنيــــاز)، 
واجلمهوريــة العربيــة الســورية، واإلمــارات العربيــة املتحــدة،      
واليمن (باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي)، واملراقـب الـدائم عـن    
فلســطني، والــرئيس بالنيابــة للجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب       

  لة للتصرف.  الفلسطيين حلقوقه غري القاب

وأشار ممثـل فلسـطني إىل أن إسـرائيل قامـت بتكثيـف        
حماوالــا األحاديــة اجلانــب لتعــيني حــدودها، ودعــا اتمــع       
الــدويل إىل رفــض تلــك اإلجــراءات، وال ســيما خطــة منطقــة   

، اليت من شـأا أن تعـزل القـدس    “E-1”املشروع االستيطاين 
ر إىل أن األرض الشرقية عن الضفة الغربية. وأضاف أنـه بـالنظ  

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية تشكل كيانا إقليميـا  
واحدا، فينبغي أن تظل خاضعة التفاقية جنيف الرابعة بـالرغم  
ــى       ــد عل ــن غــزة. وكــرر التأكي ــن االنســحاب اإلســرائيلي م م
االلتزام الذي تعهد به الرئيس عبـاس بالوفـاء بكـل االلتزامـات     

ــات الــــيت وق  نظمــــة التحريــــر الفلســــطينية،   عتــــها مواالتفاقــ
__________ 

 .S/PV.5404و  S/PV.5381انظر   )١٠٦(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــات الــيت دارت     )١٠٧(
خالل هـذه اجللسـة، انظـر الفصـل الثالـث، اجلـزء األول، القسـم        

، بشــأن طلبــات توجيــه الــدعوات الــيت رفضــت      ٢دال، احلالــة 
 .تتخذ إجراءات بشأا مل  أو
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ىل حـــل ســـلمي للـــرتاع. وأخـــريا،    ذلـــك بالتوصـــل إ  يف مبـــا
يتعلق باحلالة االقتصـادية يف األرض الفلسـطينية، قـال إنـه      فيما

يــرى أن الشــعب الفلســطيين ينبغــي أال يعاقــب ملمارســة حقــه   
ت، وأن إســــرائيل ينبغــــي أن تفــــرج الــــدميقراطي يف التصــــوي

لســــطينية وأن تلتــــزم باتفــــاق ية الفاملــــدفوعات الضــــريب عــــن
  .)١٠٨(والعبور  التنقل

وأكــد ممثــل إســرائيل أن الفلســطينيني انتخبــوا منظمــة    
ــد      ــه ضـ ــلة كفاحـ ــدويل إىل مواصـ ــع الـ ــا اتمـ ــة. ودعـ إرهابيـ
اإلرهــاب، وأوضــح أن اإلغــالق األخــري ملعــرب كــارين كــان        
ضــروريا بســبب التهديــدات اإلرهابيــة. وشــدد أيضــا علــى أن  

تكن متلـك سـوى خيـار التـدخل يف أعقـاب البيـان        إسرائيل مل
الذي أصدرته محـاس بشـأن عزمهـا علـى إطـالق سـراح عـدد        
من اإلرهابيني من سـجن أرحيـا. ويف اخلتـام، وجـه االنتبـاه إىل      

‘‘ حمــور اإلرهــاب’’اخلطــر املســتمر الــذي حييــق بإســرائيل مــن 

ــران اإلســـالمية     ــة إيـ ــالف بـــني مجهوريـ ــألف مـــن حتـ الـــذي يتـ
ــ ــة  واجلمهوريــــ ــات اإلرهابيــــ ــورية واملنظمــــ ــة الســــ ة العربيــــ

  .)١٠٩(الفلسطينية

زت املــداوالت علــى اســتجابة اتمــع الــدويل      وركّــ  
ســيما فيمــا إذا كــان ينبغــي   النتخــاب محــاس يف فلســطني، ال 

للمجتمع الدويل أن يواصل تقدمي املسـاعدة املاليـة إىل السـلطة    
منظمـة   الفلسطينية حىت وإن أقر الكثري من البلدان بـأن محـاس  

إرهابية. وشدد العديـد مـن املـتكلمني علـى أن اتمـع الـدويل       
ــادئ       ــزام مبب ــادة محــاس االلت ــدة بقي ــة اجلدي ــن احلكوم ــع م يتوق
ــى أي     ــتطبق علـ ــيت سـ ــايري الـ ــفها املعـ ــة بوصـ ــة الرباعيـ اموعـ

__________ 

)١٠٨(  S/PV.5404 ١١-٧، الصفحات. 

 .١٤-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٩(

وأكـــد  .)١١٠(الفلســـطينية مســـاعدة ماليـــة تقـــدم إىل احلكومـــة
حـاف معاقبـة   متكلمون كثريون آخرون أنه سـيكون مـن اإلج  

الشعب الفلسطيين على خياره الـدميقراطي وأنـه يلـزم مواصـلة     
ــة  ــة الدولي ــق   .)١١١(تقــدمي املعون ــدامنرك إن طرائ ــة ال وقالــت ممثل

واقتـرح ممثـل    ،)١١٢(تقدمي املسـاعدة الدوليـة حتتـاج إىل البحـث    
االحتاد الروسي التركيز على بذل جهود مشتركة إلنشـاء آليـة   

 .)١١٣(اعدة املقدمــة مــن املــاحنني لكفالــة الرصــد املوثــوق للمســ 

وشدد ممثال الواليات املتحدة واململكة املتحدة، من جانبـهما،  
ــان بكفالــة اســتمرار إيصــال        ــى أن بلــديهما مــا زاال ملتزم عل
املعونـة اإلنسـانية، وأن علـى اتمـع الـدويل أن يكـون متأكـدا        

  .)١١٤(متاما من أن التمويل ال يستخدم يف دعم اإلرهاب

املـتكلمني تقريبـا عـن تأييـدهم خلريطـة       وأعرب مجيـع   
ــتئناف     ــرفني باسـ ــام الطـ ــرورة قيـ ــى ضـ ــددوا علـ ــق، وشـ الطريـ
ــا، وكــذلك      ــل ماليزي ــام ممث ــا ميكــن. وق املفاوضــات بأســرع م

__________ 

 ١٩(اليونــان؛ بــريو)؛ والصــفحة    ١٧املرجــع نفســه، الصــفحة     )١١٠(
(مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة)؛     ٢٠(الواليات املتحـدة)؛ والصـفحة   

ــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٢٢والصــفحة  (الــدامنرك)؛  ٢٥(االحت
(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٩(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة ٢٧لصــفحة وا

ــا)؛ والصــفحة   ٣٠ (اململكــة  ٣٢(فرنســا)؛ والصــفحة   ٣١(غان
 .(النمسا) ٢٩(األرجنتني)؛ والصفحة  ٣٤املتحدة)؛ والصفحة 

(اجلمهوريـة   ١٥(لبنـان)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
ــة الســورية)؛ والصــفحة    ــة ترت ٢٠العربي انيــا املتحــدة)؛  (مجهوري

ــر)؛  ٢٣(االحتــــاد الروســــي)؛ والصــــفحة  ٢٢والصــــفحة  (قطــ
(الصـني) ؛ والصـفحة    ٢٦(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ٢٥والصفحة 

ــفحة   ٢٧ ــلوفاكيا)؛ والصــ ــفحة   ٢٩(ســ ــان)؛ والصــ  ٣٠(اليابــ
ــفحة  ــا)؛ والصــ ــفحة  ٣١(غانــ ــا)؛ والصــ ــة  ٣٢(فرنســ (اململكــ
النمسـا)؛  ( ٣٨(األرجنتني)؛ والصـفحة   ٣٤املتحدة)؛ والصفحة 

 .(اليمن) ٣٩؛ والصفحة 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

 .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١١٣(

 .، على التوايل٣٢و  ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(
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الـــرئيس بالنيابـــة للجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين 
حلقوقه غري القابلة للتصرف، بدعوة الـس إىل محـل إسـرائيل    

قيق هدفهما املعلن منذ زمن طويـل واملتمثـل   وفلسطني على حت
  .)١١٥(يف إجياد تسوية ائية عادلة ودائمة وشاملة

وأخريا، دعت أغلبية املـتكلمني إسـرائيل إىل االمتنـاع      
ة اجلانـب تنتـهك خارطـة الطريـق،     عن اختـاذ أي تـدابري أحاديـ   

سيما عمليـات القتـل خـارج نطـاق القضـاء وتشـييد جـدار         ال
وطنات. حـــىت أن بعـــض املـــتكلمني   ملســـتالـــدفاع وتوســـيع ا 

 .)١١٦(جملـــس األمــن إىل ممارســـة الضــغط علـــى إســـرائيل   دعــا 

ــري ــاب      غــ ــا اإلرهــ ــجب أيضــ ــتكلمني شــ ــن املــ ــددا مــ أن عــ
  .)١١٧(الفلسطيين

  
 ن/نيســــــــــا ١٧ت يف املــــــــــداوالت الــــــــــيت دار   

  )  ٥٤١١(اجللسة  ٢٠٠٦  أبريل

 ن/نيســـــــا ١٢و  ١١و  ١٠ رســـــــائل مؤرخـــــــة يف  

يس جملــس األمــن، طلــب ممثلــو  موجهــة إىل رئــ ٢٠٠٦ أبريــل
البحرين (بصفته رئيس اموعة العربية وباسـم جامعـة الـدول    
العربيــة)، والــيمن (باســم منظمــة املــؤمتر اإلســالمي)، وماليزيــا  
(بصــفته رئــيس مكتــب تنســيق حركــة بلــدان عــدم االحنيــاز)،  
ــة للمجلـــس للنظـــر يف التطـــورات    علـــى التـــوايل، عقـــد جلسـ

ــة ويف ا .)١١٨(ينية احملتلـــــةاألخـــــرية يف األرض الفلســـــط جللســـ
__________ 

ــة  ٤٣(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٤٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )١١٥( (اللجن
 .القابلة للتصرف)  املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري

(اجلمهوريـة   ١٦(لبنـان)؛ والصـفحة    ١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(
ــفحة    ــورية)؛ والصــ ــة الســ ــفحة   ٢٥العربيــ ــر)؛ والصــ  ٣٦(قطــ

 .(اليمن) ٣١(اإلمارات العربية املتحدة)؛ ؛ والصفحة 

ــا)؛ والصــفحة   ٣٠املرجــع نفســه، الصــفحة    )١١٧( (فرنســا)؛  ٣١(غان
رجنــتني)؛ (األ ٣٤ (اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة ٣٢والصــفحة 
 .(ماليزيا) ٤٠(النمسا)؛ والصفحة  ٣٨والصفحة 

)١١٨(  S/2006/227  وS/2006/239  وS/2006/240على التوايل ،. 

اسـتجابة لتلـك    ٢٠٠٦أبريل ن/نيسا ١٧، املعقودة يف ٥٤١١
ــات ــا أعــاله يف     ،)١١٩(الطلب ــس الرســائل املشــار إليه أدرج ال

  جدول أعماله.  

وأدىل ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، باإلضـــافة إىل    
 ،اإلسـالمية)  - مجهوريـة ( وإيـران  وإندونيسيا، ،ممثلي إسرائيل

 العربيـة  واجلمهوريـة  واجلزائر، وتركيا، والبحرين، تان،وباكس

ــورية، ــال الســ ــة( وفرتويــ ــة)البولي - مجهوريــ ــا، ،فاريــ  وكوبــ

ــا، ــر، وماليزيـ ــة ومصـ ــة واململكـ ــعودية، العربيـ ــا، السـ  والنمسـ

ــيمن، ــب وال ــدائم واملراق ــيس لفلســطني، ال ــة ورئ ــة اللجن  املعني

ــه الفلســطيين الشــعب مبمارســة ــة غــري حلقوق  ف،للتصــر القابل

  .  العربية الدول جلامعة الدائم واملراقب

ــرب ممثـــ    ــس    وأعـ ــف ألن الـ ــن األسـ ــطني عـ ل فلسـ
يتمكن من اعتماد بيان رئاسـي بشـأن العنـف يف املنطقـة يف      مل

أعـرب عـن اسـتيائه مـن أن إسـرائيل       مث .)١٢٠(األسبوع السـابق 
ضــد الشــعب الفلســطيين وكثفتــها  واصــلت محلتــها العســكرية

لـــدويل، طـــوال الشـــهر املاضـــي. وأورد ينتـــهك القـــانون ا مبـــا
تفاصــيل حــاالت العــدوان األخــرية مبــا يف ذلــك قيــام إســرائيل  

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١١٩(
هذه اجللسـة، انظـر الفصـل السـادس، اجلـزء الرابـع، القسـم بـاء،         

، بشــأن العالقــة بــني جملــس األمــن وحمكمــة العــدل       ١٨احلالــة 
الدوليـة؛ والفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء األول، القسـم بـاء، احلالـة         

 من ميثاق األمم املتحدة. ٢من املادة  ٤، بشأن الفقرة ٤

أعرب أيضا العديد من املتكلمني عن اسـتيائهم مـن فشـل حماولـة       )١٢٠(
 ١١، الصــفحة S/PV.5411الــس اعتمــاد بيــان رئاســي: انظــر     

 ٢١(فرنســــــا)؛ والصــــــفحة   ١٣(األرجنــــــتني)؛ والصــــــفحة  
(اجلزائــر)؛  ٣٣)؛ والصــفحة (الصــني ٢٦(الكونغــو)؛ والصــفحة 

(اجلمهوريـــة العربيـــة   ٣٨(مصـــر)؛ والصـــفحة   ٣٤والصـــفحة 
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصـفحة   ٤١السورية)؛ والصفحة 

زويال البوليفاريـــة)؛ ـ(مجهوريـــة فنــ  ٤٦(كوبــا)؛ والصــفحة    ٤٥
(اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه   ٤٧والصفحة 

 .(جامعة الدول العربية) ٤٩تصرف)؛ والصفحة غري القابلة لل
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بإطالق صواريخ استهدفت جممع رئـيس السـلطة الفلسـطينية،    
حممود عباس. وفند حجة إسرائيل اليت تقول إن هذه األعمـال  
ال تعدو كوا ردا علـى العنـف اآليت مـن فلسـطني؛ قـائال إـا       

حلاق أقصى قـدر مـن اآلالم باملـدنيني. ويف اخلتـام،     دف إىل إ
ذكّر الس بأن الرئيس عباس كان يدين اهلجمـات اإلرهابيـة   

  .)١٢١(ودعا الس إىل التصرف حبزم من أجل وقف إسرائيل

ــذي        ــى اخلطــر ال ــه عل ــن جانب ــل إســرائيل م وركــز ممث
يشكله اإلرهاب الفلسـطيين علـى إسـرائيل، وأكـد مـن جديـد       

يتنـازل عـن سـالمة مواطنيـه. وحـث الـس علـى         أن بلده لـن 
  .)١٢٢(اختاذ إجراءات ملنع عملية القتل القادمة

ــات املتحــدة عــن أســفه الشــديد        ــل الوالي وأعــرب ممث
لقيام محاس، علـى الـرغم مـن أـا تشـكل جـزءا مـن احلكومـة         
الفلسطينية، بالثناء على التفجري االنتحاري الذي وقـع مـؤخرا   

ــار إىلأبيــــــب يف تــــــل ــادر يف ، وأشــــ ــان صــــ  ر/آذا ٣٠ بيــــ

عن اموعة الرباعية أعربت فيه عن القلق مـن   ٢٠٠٦ مارس
أن احلكومـــة الفلســـطينية مل تكـــن قـــد التزمـــت بعـــد مببـــادئ   
اموعــة الرباعيــة. وأضــاف أنــه جيــب علــى األمــم املتحــدة أن 

ــوازن ألن القــرارات غــري    ــى أداء دورهــا املت ــة  تبقــي عل املتوازن
ة وقدرا على أن تكون وسيطا نزيهـا.  تقوض مصداقية املنظم

وأشار أيضا إىل عزم بلـده إدارة املسـاعدات اإلنسـانية املقدمـة     
إىل الشــعب الفلســطيين مــن خــالل أطــراف فاعلــة غــري تابعــة    

  .)١٢٣(للسلطة الفلسطينية

وأعرب عدد كبري من املتكلمني عن القلق إزاء احلالـة    
عــوم إســرائيل اإلنســانية يف األراضــي الفلســطينية، وكــرروا د

__________ 

)١٢١(  S/PV.5411 ٧-٤، الصفحات. 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٢(

 .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٣(

ــطينية.    ــارك الفلسـ ــرائب واجلمـ ــوال الضـ ــد أمـ إىل وقـــف جتميـ
وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل أن تقـدمي املعونـة اإلنسـانية إىل    
الســــلطة الفلســــطينية ينبغــــي أن يتواصــــل بــــدون أفضــــليات  

ــية ــى وجــه اخلصــوص       ،)١٢٤(سياس ــل باكســتان عل وحــث ممث
     ـا علـى زيـادة مسـاعداغـري أن   .)١٢٥(ااألمم املتحـدة ووكاال

ممثال فرنسا والنمسـا (باسـم االحتـاد األورويب) قـاال إن املعونـة      
اإلنسانية األوروبيـة املقدمـة إىل الفلسـطينيني ستسـتمر، ولكـن      
املساعدة املباشرة يف جمال امليزانية علقت بصورة مؤقتـة إىل أن  
يتم حتديـد قنـوات بديلـة. وسـيجري اسـتعراض هـذه السياسـة        

وء موقـــف احلكومـــة الفلســـطينية جتـــاه بصـــورة دوريـــة يف ضـــ
وأكـــــد ممـــــثال الـــــدامنرك  .)١٢٦(مبـــــادئ اموعـــــة الرباعيـــــة

املتحدة ضرورة كفالة عـدم توجيـه التمويـل لتحقيـق      واململكة
  .)١٢٧(أغراض إرهابية

وأدان معظــم املــتكلمني الــتفجري اإلرهــايب الــذي وقــع    
ــنفس.    )١٢٨(يف تــل أبيــب ودعــوا الطــرفني إىل ممارســة ضــبط ال

 ناشدت أيضا أغلبية أعضاء الس الطرفني االمتنـاع  ويف حني
ــة     ــى نتيجـ ــبقا علـ ــم مسـ ــن أن حتكـ ــراءات ميكـ ــاذ إجـ ــن اختـ عـ
مفاوضات الوضع النهائي، دعت أغلبيـة الـدول غـري األعضـاء     
ــعيدها    الـــس إىل الضـــغط علـــى إســـرائيل لتوقـــف فـــورا تصـ

__________ 

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٤(

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(

 .(النمسا) ٣٢(فرنسا)؛ والصفحة  ١٣ص  املرجع نفسه،  )١٢٦(

(اململكـة   ٢٢(الـدامنرك)؛ والصـفحة    ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٧(
 .املتحدة)

املمثلون الذين مل يدينوا اهلجوم اإلرهـايب إدانـة صـرحية هـم ممثلـو        )١٢٨(
 ،والبحــــرين ،اإلســــالمية) -وإيــــران (مجهوريــــة   ا،إندونيســــي

 -وفرتويــال (مجهوريــة ة، وريواجلمهوريــة العربيــة الســ ،واجلزائــر
 ،واململكة العربيـة السـعودية   ،ومصر ،وكوبا ،وقطر ،البوليفارية)

 .واليمن (باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي)
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العسـكري، وعمليـات القتـل خـارج نطـاق القضـاء الـيت تقـوم         
ها االســتيطاين وبناءهــا اجلــدار العــازل، نظــرا ألن  ــا، ونشــاط

هـــذه التـــدابري ختـــالف القـــانون الـــدويل. ودعـــا أيضـــا معظـــم   
املـــتكلمني الـــس واموعـــة الرباعيـــة إىل االضـــطالع بـــدور 

  السالم.    داعم يف مساعدة الطرفني على استئناف مفاوضات
  

أبريل ن/نيســـــــا ٢٤املـــــــداوالت الـــــــيت دارت يف   

ــايور/أيا ٢٤ و ــه ن/حزيرا ٢١و  مــــ  ٢٠٠٦يونيــــ

  )  ٥٤٧٢و  ٥٤٤٣و  ٥٤١٩(اجللسات 

، املعقـــودة ٥٤٧٢و  ٥٤٤٣و  ٥٤١٩يف اجللســـات   
 ن/حزيـــــــرا ٢١مـــــــايو و ر/أيا ٢٤أبريل و ن/نيســــــا  ٢٤يف 

اســتمع الــس إىل إحاطــات  ،)١٢٩(علــى التــوايل ٢٠٠٦ يونيــه
ــة الســالم يف الشــرق     ــة أدىل مــا املنســق اخلــاص لعملي إعالمي

يـل األمـني العـام للشـؤون السياسـية بشـأن آخـر        األوسط ووك
  التطورات يف املنطقة.  

وأفاد مقدما اإلحاطات اإلعالمية مبعلومات عن عـدد    
مــــن التطــــورات املــــثرية للقلــــق. فــــأوال، امتنعــــت احلكومــــة 
ــة.      ــادئ اموعــة الرباعي ــزام مبب ــدة عــن االلت الفلســطينية اجلدي

ملباشـــر ونتيجــة لـــذلك، ســـحب مــاحنون رئيســـيون دعمهـــم ا  
للسلطة الفلسطينية، ومل تكن السلطة، اليت كانت تواجه أزمـة  
ــة      ــات مــوظفي اخلدم ــى صــرف مرتب ــادرة عل ــة، ق ــة عميق املالي
املدنيــة وقــوات األمــن أو تــوفري اخلــدمات األساســية للســكان. 
وأدى اســـتمرار إســـرائيل يف احتجـــاز العوائـــد الضـــريبية الـــيت  

إىل زيادة تفاقم احلالـة.  حتصلها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية 
ومتثلت نتيجة أخرى يف تسـمية إسـرائيل احلكومـة الفلسـطينية     

__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )١٢٩(
، انظر الفصل السادس، اجلزء الرابع، القسـم بـاء،   ٥٤٧٢اجللسة 
قـــــة بــــني جملـــــس األمـــــن وحمكمـــــة  العال ، بشـــــأن١٨احلالــــة  

 .الدولية العدل

ــا’’ ــا إرهابي ــا، تواصــلت   ‘‘ كيان ورفضــها التعامــل معهــا. وثاني
عمليات اإلغالق اإلسرائيلية. ومل حتترم إسرائيل اتفـاق التنقـل   

يتعلـــق بفـــتح معـــرب رفـــح إىل غـــزة.      والعبـــور باســـتثناء مـــا  
ــرية األنشــطة االســتيطانية   وباإلضــافة إىل ذلــ  ك، تســارعت وت

وبنــاء احلــاجز اإلســرائيلي. وثالثــا، كانــت احلالــة اإلنســانية يف  
ــة     ــددت تلبيـ ــال. وحـ ــغل البـ ــزال تشـ ــطينية ال تـ األرض الفلسـ
االحتياجــات األساســية للفلســطينيني بوصــفها حتــديا رئيســيا،   
وأعربت اجلهات املاحنة الدولية عن رغبتها يف تقـدمي املسـاعدة   

ــذلك، صــادق   إىل ــة يف   الشــعب. ونتيجــة ل ــة الرباعي ت اموع
علــى آليــة دوليــة مؤقتــة اســتحدثها  ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ١٧

االحتـــاد األورويب لتيســـري تقـــدمي املســـاعدات القائمـــة علـــى      
االحتياجات مباشرة إىل الشـعب الفلسـطيين، دون املـرور عـرب     

ا. الســلطة الفلســطينية. ورابعــا، كــان العنــف ال يــزال مســتمر  
وأفاد مقـدما اإلحاطـات اإلعالميـة مبعلومـات عـن الـتفجريات       
اإلرهابية الفلسطينية، الـيت حتمـل إسـرائيل السـلطة الفلسـطينية      
املسؤولية عنها على الرغم من اإلدانات املتكـررة الـيت أدىل ـا    
الـرئيس عبــاس. وإمجـاال، كانــت احتمــاالت حتقيـق حــل قــائم    

يطـــة الطريـــق يف خـــالل تنفيـــذ خرعلـــى وجـــود دولـــتني مـــن 
  حدودها.    أدىن

  
): ٥٤٨٨يوليــه ( اجللســة ز/متو ١٣املقــرر املــؤرخ   

  رفض مشروع قرار  

 ٢٠٠٦يونيــــــه ن/حزيرا ٢٩برســــــالتني مــــــؤرختني   
موجهتني إىل رئيس جملس األمن، طلـب ممثـل اجلزائـر (بصـفته     
رئــيس جمموعــة الــدول العربيــة وباســم جامعــة الــدول العربيــة) 

ريــة للمجلــس للنظــر يف احلالــة يف  وممثــل قطــر عقــد جلســة فو 
األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشـرقية، مبـا يف ذلـك    

ــطينيني    ــدنيني الفلســ ــد املــ ــرائيلية ضــ ــات اإلســ  .)١٣٠(املمارســ
__________ 

)١٣٠(  S/2006/458  وS/2006/462على التوايل ،. 
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 ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ٣٠املعقــودة يف ، ٥٤٨١اجللســة  ويف
استجابة هلذين الطلـبني، أدرج جملـس الرسـالتني املشـار إليهمـا      

وأدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء الـس،      جدول أعماله.أعاله يف 
ــو األردن  ــذلك ممثلــ ــرائيل، ،وكــ ــياوإ وإســ ــرانندونيســ  ، وإيــ

 واجلماهرييــة واجلزائــر، وباكســتان، ،اإلســالمية) -مجهوريــة (

 أفريقيـا،  وجنـوب  السورية، العربية واجلمهورية الليبية، العربية

 ولبنـان،  وكوبـا،  ،)األفريقيـة  الـدول  جمموعة باسم( وزمبابوي

 ومصــــر، ،)االحنيـــاز  عــــدم بلـــدان  حركــــة باســـم ( وماليزيـــا 

 والنمســا  ، والنــرويج،بيــة الســعودية العر واململكــة واملغــرب،

 املســـاعد العـــام واألمـــني والـــيمن، ،)األورويب االحتـــاد باســـم(

  .)١٣١(لفلسطني الدائم واملراقب السياسية، للشؤون

      لـس  ووجهت الرئيسـة (الـدامنرك) يف البدايـة انتبـاه ا
إىل رسالتني من ممثل إسرائيل يبلغ فيهما عـن تسـلل قامـت بـه     

 ٢٠٠٦يونيـــه ن/حزيرا ٢٥ األرض اإلســـرائيلية يف محـــاس إىل
وأدى إىل مقتل جنديني إسرائيليني واختطـاف العريـف غـيالد    
شــاليت، باإلضــافة إىل اســتمرار إطــالق صــواريخ القســام مــن  

ــت إســرائيل عــن ا     ــى إســرائيل. وأعرب ســتيائها قطــاع غــزة عل
ــاط     ــك االرتبــ ــذ فــ ــاب منــ ــدة لإلرهــ ــزة إىل قاعــ ــول غــ لتحــ
اإلســرائيلي، وحــددت أن إســرائيل ســتتخذ مجيــع اإلجــراءات  

  .)١٣٢(الالزمة لإلفراج عن العريف شاليت

ووجهــت الرئيســة االنتبــاه أيضــا إىل رســالة مــن ممثــل    
ــام طــائرات      ــة الســورية تتضــمن اســتنكار قي ــة العربي اجلمهوري

ــا  ــرائيلية بـ ــكرية إسـ ــورية يف  عسـ ــواطئ السـ ــوق الشـ لتحليق فـ
__________ 

دعــي أيضــا ممثــل اهلنــد ورئــيس اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب      )١٣١(
حلقوقه غري القابلة للتصرف إىل املشـاركة ولكنـهما مل    الفلسطيين

 .يدليا بأي بيان

 ٢٩و  ٢٦، املؤرختــــان S/2006/463و  S/2006/436الرســــالتان   )١٣٢(
 .، على التوايل٢٠٠٦يونيه /حزيران

ــه ن/حزيرا ٢٨ ــانون    ٢٠٠٦يوني ــهاكا للق ــاره يشــكل انت باعتب
ــد    ــربر ضــ ــري مــ ــتفزازا غــ ــدويل واســ ــة   الــ ــة العربيــ اجلمهوريــ

وإىل رســالتني مــن القائمــة باألعمــال بالنيابــة      ،)١٣٣(الســورية
 ٢٨لـس بقيـام إسـرائيل يف    للبعثة املراقبة الدائمـة تعلـم مـا ا   

ــه ن/حزيرا ــري     ٢٠٠٦يوني بشــن هجــوم عســكري جــوي وب
ضخم على قطـاع غـزة، واإلغـارة علـى عـدة مـدن يف األرض       

فلســطينيا،  ٦٤الفلسـطينية احملتلـة، واختطــاف مـا ال يقــل عـن     
وتــدعو إىل تقــدمي اإلســرائيليني الــذين ارتكبــوا جــرائم احلــرب  

  .)١٣٤(هذه إىل العدالة

ــة العامــة املســاعدة للشــؤون السياســية      وقــدمت األمين
ومات عن التوغل الـذي قـام بـه جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي       معل

ــة، واعتقــال مســؤولني مــن الســلطة     يف غــزة، والغــارات اجلوي
ــوائي     ــالق العشـ ــم، واإلطـ ــتبه ـ ــددين مشـ ــطينية ومتشـ الفلسـ
للصـــواريخ مـــن غـــزة. وأصـــرت علـــى ضـــرورة أن تتصـــرف  
الســلطة الفلســـطينية لوقــف اهلجمـــات الصــاروخية، ولكنـــها    

ه ال جيوز أن يـدفع املـدنيون الفلسـطينيون    شددت أيضا على أن
مثـــن أعمـــال املتشـــددين. وأضـــافت أن جهـــودا دوليـــة تبـــذهلا 
األردن وفرنســا ومصــر لتــأمني اإلفــراج عــن العريــف شــاليت   

  .)١٣٥(وأن ال شيء يربر احتجاز الرهائن

ورأى ممثــل فلســطني أن العمليــة اإلســرائيلية كانــت       
ــف شــاليت ألن نطــاق     ــل أســر العري ــدبرة قبي اهلجــوم كــان   م

يسـتلزم التحضــري. وقــال إن الــرئيس عبــاس يعمــل جاهــدا مــن  
أجل تأمني اإلفراج عـن اجلنـدي. وقـال إن علـى الـس إدانـة       
ــدعوة إىل الوقــف الفــوري لألعمــال     العــدوان اإلســرائيلي، وال

__________ 

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران ٢٩، املؤرخة S/2006/459الرسالة   )١٣٣(

 ٢٩و  ٢٨، املؤرختــــان S/2006/460و  S/2006/443الرســــالتان   )١٣٤(
 .، على التوايل٢٠٠٦يونيه /حزيران

)١٣٥(  S/PV.5481  ٥-٣، الصفحات. 
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ــدعوة إىل انســـحاب       ــدويل، والـ ــال القـــانون الـ ــة وامتثـ القتاليـ
ويل الســــلطة  القــــوات اإلســــرائيلية، واإلفــــراج عــــن مســــؤ    

لضـــــــغط علـــــــى األطـــــــراف الســـــــتئناف  الفلســـــــطينية، وا
  .)١٣٦(السالم  عملية

وأعرب ممثل إسرائيل عـن اسـتيائه مـن حتـول غـزة إىل        
ــاس       ــة محـ ــاط حكومـ ــجعه بنشـ ــذي تشـ ــاب الـ ــدة لإلرهـ قاعـ
املنتخبـة، ومـن اسـتمرار شـن اهلجمـات اإلرهابيـة علـى الــرغم        

ريخ من ضبط النفس من جانب إسرائيل إزاء اهلجمـات بصـوا  
  .)١٣٧(القسام

ــة       ــق إزاء احلالـ ــن القلـ ــتكلمني عـ ــة املـ ــت أغلبيـ وأعربـ
الراهنة، وطلبوا مـن كـال الطـرفني ممارسـة ضـبط الـنفس. غـري        
أن مجيـــع ممثلـــي الـــدول غـــري األعضـــاء تقريبـــا، باإلضـــافة إىل  

اجلزائر، استنكروا اهلجمات اإلسرائيلية ضد الفلسـطينيني   ممثل
العربيـــة الســـورية الـــذي  وانتـــهاك اـــال اجلـــوي للجمهوريـــة

ــى      ــرائيل علـ ــار إسـ ــس إىل إجبـ ــوا الـ ــؤخرا. ودعـ ــدث مـ حـ
ــف ــورا التوق ــتكلمني، وبعــض      .)١٣٨(ف ــؤالء امل ــع ه ــر مجي وذك

يكــن متناســبا  املــتكلمني اآلخــرين، أن العــدوان اإلســرائيلي مل 
ــعب       ــروري للشـــ ــري ضـــ ــا غـــ ــا مجاعيـــ ــكل عقابـــ ــه شـــ وأنـــ

ــزو اإلســرائ    .)١٣٩(الفلســطيين ــبعض أكــد أن الغ يلي حــىت أن ال
__________ 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٦(

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٧(

(مجهوريـة   ٢٥(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٨(
 ٣١(مصــــر)؛ والصــــفحة  ٢٧صــــفحة إيــــران اإلســــالمية)؛ وال

(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصـفحة   ٣٢(اليمن)؛ والصفحة 
ــفحة   ٣٤ ــا)؛ والصــ ــة)؛   ٣٤(كوبــ ــة الليبيــ ــة العربيــ (اجلماهرييــ

ــا)؛   ٣٧(إندونيســيا)؛ والصــفحة   ٣٦والصــفحة  ــوب أفريقي (جن
(املغـرب)؛ والصـفحة    ٣٩(باكستان)؛ والصـفحة   ٤١والصفحة 

 .السعودية)  (اململكة العربية ٤٢حة (زمبابوي)؛ والصف ٤٠

(الكونغـو)؛   ١٣(قطـر)، والصـفحة    ١٢املرجع نفسه، الصـفحة    )١٣٩(
ــفحة  ــفحة   ١٩والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ٢٢(مجهوريــ

 

ــن      ــاليت مل يكـــ ــف شـــ ــاف العريـــ ــا وأن اختطـــ ــان مبيتـــ كـــ
وأعــــرب ممثلــــو اجلزائــــر ومجهوريــــة إيــــران   .)١٤٠(ذريعــــة إالّ

اإلسالمية ومصر واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة عـن األمـل يف أن      
  .)١٤١(يوفر الس احلماية الدولية للشعب الفلسطيين

ولئن دعا العديد من املتكلمني السلطة الفلسطينية إىل   
مجيـع اجلهـود الالزمـة للتوصـل إىل اإلفـراج عـن العريـف         بذل

دعا آخرون على وجه التحديد إىل اإلفـراج عـن    ،)١٤٢(شاليت
 .)١٤٣(مســؤويل الســلطة الفلســطينية الــذين حتتجــزهم إســرائيل  

__________ 

(األردن)؛  ٣٠(ماليزيا)؛ والصـفحة   ٢٩(األرجنتني)؛ والصفحة 
 .(النرويج) ٣٩(لبنان)؛ والصفحة  ٣٨والصفحة 

 ٢٤(الكونغـــــو)؛ والصـــــفحة  ١٣الصـــــفحة املرجـــــع نفســـــه،   )١٤٠(
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصـفحة   ٢٥(اجلزائر)؛ والصفحة 

ــفحة  ٣١ ــيمن)؛ والصـ ــورية)؛   ٣٢(الـ ــة السـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
(اجلماهرييــــــــة  ٣٤والصــــــــفحة  (كوبــــــــا)؛ ٣٣والصــــــــفحة 

 .الليبية)  العربية

ــه، الصـــــــــ    )١٤١( ــع نفســـــــ ، ٣٤و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٤فحات املرجـــــــ
 .التوايل على

 ١٥(الواليـات املتحـدة)؛ والصـفحة     ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٢(
 ١٧(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة  ١٦(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة 

ــفحة   ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــفحة   ١٨(اململكـ ــان)؛ والصـ  ١٩(اليابـ
 ٢٠(غانا)؛ والصـفحة   ١٩(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة 

(األرجنـتني)؛   ٢٢لصفحة (الصني)؛ وا ٢١(اليونان)؛ والصفحة 
 ٢٦(الـدامنرك) ؛ الصـفحة    ٢٤(بريو)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

(ماليزيـــا)؛  ٢٩(النمســـا)؛ والصـــفحة  ٢٨(مصـــر)؛ والصـــفحة 
 .(النرويج) ٣٩(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٣٦والصفحة 

(الكونغـو)؛   ١٣(فرنسا)؛ والصفحة  ١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٣(
ــفحة  ــ ١٩والصــ ــة ترتانيــ ــفحة (مجهوريــ ــدة)؛ والصــ  ٢٢ا املتحــ

(مصـر)؛   ٢٦(اجلزائـر)؛ والصـفحة    ٢٤(األرجنتني)؛ والصـفحة  
 ٣٤(اليمن)؛ والصـفحة   ٣١(ماليزيا)؛ والصفحة  ٢٩والصفحة 

ــفحة    ــة)؛ والصــ ــة الليبيــ ــة العربيــ ــيا)؛  ٣٦(اجلماهرييــ (إندونيســ
ــا)؛ والصـــفحة   ٣٧ والصـــفحة (النـــرويج)؛  ٣٩(جنـــوب أفريقيـ
 .(املغرب) ٣٩والصفحة 
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ــن    ــاإلفراج عـ ــرويج بـ ــيا والنـ ــا وإندونيسـ ــو ماليزيـ ــادى ممثلـ ونـ
  .)١٤٤(احملتجزين من اجلانبني

ة إىل الـس جتنـب اختـاذ    وطلب ممثل الواليات املتحد  
أي خطوات قد تزيد من حـدة التـوترات. وقـال أيضـا إن مـن      
الشــروط األساســية املســبقة إلــاء الصــراع أن تنــهي كــل مــن 
اجلمهورية العربية السـورية ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية الـدور      
الذي تقومان به كدولتني راعيـتني لإلرهـاب، وأن تـدينا إدانـة     

  .)١٤٥( تقوم ا محاسقاطعة األعمال اليت

 ز/متــــــــو ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٤٨٨اجللســــــــة ويف   

ردة يف رسـالتني مـؤرختني   استجابة للطلبات الوا ٢٠٠٦ يوليه
مــوجهتني إىل رئــيس جملــس األمــن  ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ٢٩

مــن ممثلَــي اجلزائــر وقطــر، أدرج الــس الرســالتني يف جــدول   
  .)١٤٦(أعماله

 وبـريو،  ،ممثلو إسرائيل ويف هذه اجللسة، أدىل ببيانات  

تحـدة األمريكيـة،   امل والواليـات  وقطر، وسلوفاكيا، والدامنرك،
  واملراقب الدائم لفلسطني.  

ــص        ــاه إىل نـ ــا) االنتبـ ــرئيس (فرنسـ ــه الـ ــة، وجـ وبدايـ
ــه قطــر   ــرار قدمت ــة    ،)١٤٧(مشــروع ق ــه الــس، يف مجل ــدين في ي

أمــور، مجيــع أعمــال العنــف واإلرهــاب والتــدمري؛ ويطالــب       
ــاإلفرا ــع    بـ ــن مجيـ ــف وعـ ــرائيلي املختطـ ــدي اإلسـ ــن اجلنـ ج عـ

املســــؤولني الفلســــطينيني احملتجــــزين واملــــدنيني الفلســــطينيني 
ــب إســرائيل      ــة؛ ويطال اآلخــرين احملتجــزين بصــورة غــري قانوني

__________ 

 .، على التوايل٣٩و  ٣٦و  ٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٤(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(

ــان   )١٤٦( ــان S/2006/462و  S/2006/458الوثيقتــــــــــــــ ، املؤرختــــــــــــــ
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران  ٢٩

)١٤٧(  S/2006/508. 

ــوة     ــرط للقــ ــتخدامها املفــ ــكرية واســ ــا العســ ــف عملياــ بوقــ
واالنسحاب إىل مواقعها األصلية خارج قطاع غزة؛ ويطالـب  

سـطينية باختـاذ إجـراء فـوري إلـاء العنـف، مبـا يف        السلطة الفل
ذلــك إطــالق الصــواريخ باجتــاه األراضــي اإلســرائيلية؛ وحيــث   
مجيع األطراف املعنية على أن تتقيد بالتزاماما وأن متتنـع عـن   
القيــام بأعمــال عنــف ضــد الســكان املــدنيني؛ ويــدعو اتمــع    

ويـدعو  الدويل تقـدمي مسـاعدة عاجلـة إىل الشـعب الفلسـطيين      
ــالوقود بصــورة مســتمرة؛    إســرائيل إىل اســتئناف إمــداد غــزة ب
ــك       ــادة حتري ــة إلع ــة الظــروف الالزم ــدعو الطــرفني إىل يئ وي
عمليــة الســالم؛ ويطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا يف   

  حينه إىل جملس األمن بشأن تنفيذ القرار.  

ــرح م   ــى    وطـ ــل علـ ــويت فحصـ ــرار للتصـ ــروع القـ شـ
 ومجهوريـة  واألرجنـتني،  ،(االحتاد الروسيأصوات مؤيدة  ١٠

 والكونغـو،  وقطـر،  وغانـا، وفرنسـا،   ،الصـني املتحـدة، و  ترتانيا

 الواليــات( واحــد معــارض صــوت مقابــل) واليونــان واليابــان،

 ،أعضـاء عـن التصـويت (بـريو     ٤ وامتنـاع  ،)األمريكية املتحدة
 بسـبب  يعتمـد  ومل) املتحـدة  وسـلوفاكيا، واململكـة   والدامنرك،

  .  الدائمني األعضاء ألحد السليب تصويتال

وقال ممثل الواليـات املتحـدة معلـال تصـويت بلـده إن        
تطــورات جديــدة قــد طــرأت، مشــريا إىل التصــعيد الكــبري مــن  
جانب حزب اهللا يف جنوب لبنان وإعـالن األمـني العـام الـذي     

ذلك بأنه سـيوفد فريقـا إىل املنطقـة. ودفـع بعـد ذلـك بـأن         تال
يفتقــر إىل التــوازن ألنــه مل يقــر بــأن األعمــال   مشــروع القــرار 

العســكرية اإلســرائيلية كانــت ردا علــى اهلجمــات بالصــواريخ 
وعلـــى اختطـــاف اجلنـــدي اإلســـرائيلي. ويف اخلتـــام، أكـــد أن 
محاس وحزب اهللا يتلقيا الدعم مـن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية     
واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، وطالـــب اجلمهوريـــة العربيـــة  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 934/1582 
 

ية بأن تعتقل زعيم محاس خالد مشعل الذي كـان يقـيم   السور
  .)١٤٨(يف دمشق

وأعــرب ممثــل بــريو عــن األســف، الــذي كــرره ممثــل      
يأخذ بعني االعتبار أن حـزب   الدامنرك، ألن مشروع القرار مل

ــى     ــق صــواريخ عل ــديني إســرائيليني وأطل اهللا خطــف أيضــا جن
إســرائيل، وهــو مــا تســبب بــرد مــن جانــب جــيش الــدفاع         

فت ممثلــة الــدامنرك أن املشــروع    ئيلي يف لبنــان. وأضــا  اإلســرا 
يتضمن إقرارا أكثر مشوال بالتعقيدات يف امليدان، وشـاطرها   ال

ـــ  ــل اململكــ ــا ممثـــ ــنص  رأيهـــ ــال إن الـــ ــذي قـــ ــدة، الـــ ة املتحـــ
ــري ــرب .)١٤٩(متــوازن غ ــن جانبــه عــن      وأع ممثــل ســلوفاكيا م

ــة ــة يف    خيب ــنعكس بصــورة كافي ــة اإلرهــاب مل ت أملــه ألن إدان
  .)١٥٠(القرارمشروع 

وأعــرب ممــثال قطــر وفلســطني عــن خيبــة أملــهما إزاء    
استمرار عجز الس عن العمل يف حني يتواصل قتـل املـدنيني   
الفلســطينيني علــى أيــدي اإلســرائيليني. وأضــافا أن هــذا األمــر  

  .)١٥١(يضر مبصداقية الس وهو سيسهم يف تفاقم احلالة

ــة       ــرائيل باجلمهوري ــل إس ــدد ممث ــام، ن العربيــة  ويف اخلت
الســـورية ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية بوصـــفهما جـــزءا مـــن 

وأضـاف أن هـذين البلـدين يشـكالن ديـدا      “ حمور إرهـاب ’’
إلســرائيل واملنطقــة والعــامل احلــر برمتــه. وشــدد أيضــا علــى أن 
بلده يفعل ما ميكنه ليوازن بني واجبـه حبمايـة مواطنيـه ورغبتـه     

__________ 

)١٤٨(  S/PV.5488  ٣، الصفحة. 

ــفحة     )١٤٩( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة    ٤املرجـ ــدامنرك)؛ والصـ ــريو؛ الـ  ٥(بـ
 .(اململكة املتحدة)

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

 .٨-٦صفحات املرجع نفسه، ال  )١٥١(

لســـليب يف الســـكان  يف التقليـــل إىل أبعـــد حـــد مـــن التـــأثري ا    
  .)١٥٢(املدنيني

  
 ٢٠٠٦يوليــه  ز/متو ٢١املــداوالت الــيت دارت يف    

  )  ٥٤٩٣(يف اجللسة 

 ز/متـــــــــو ٢١، املعقـــــــــودة يف ٥٤٩٣اجللســـــــــة يف   

، استمع الس إىل إحاطة إعالمية مـن املستشـار   ٢٠٠٦ يوليه
اخلاص لألمني العام بشأن بعثته األخـرية إىل الشـرق األوسـط،    

ن وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية  وإحاطــة إعالميــة مــ
لطــوارئ بشــأن احلالــة اإلنســانية  ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت ا

  املنطقة.    يف

ــع      وبعــد االســتماع إىل اإلحــاطتني، أدىل ببيانــات مجي
ــو األردن   ــذلك ممثلــــ ــس، وكــــ ــاء الــــ ــتراليا، ،أعضــــ  وأســــ

ــة واإلمــارات وإســرائيل،  وإيــران وإندونيســيا، املتحــدة، العربي

 وتركيـــا، والربازيـــل، وباكســـتان، ،اإلســـالمية) -وريـــة مجه(
 أفريقيـــا، وجنـــوب الســـورية، العربيـــة واجلمهوريـــة ،واجلزائــر 

ــرا، والســــودان، وجيبــــويت، ــاال، وسويســ ــيلي، وغواتيمــ  وشــ

 االحتــاد باســم( وفنلنــدا ،)البوليفاريــة - مجهوريــة( وفرتويــال

 وماليزيـــا ولبنـــان، وكوبــا،  وكنـــدا، نـــام، وفييــت  ،)األورويب

ــم( ــة باسـ ــدان حركـ ــدم بلـ ــاز عـ ــر، ،)االحنيـ ــرب، ومصـ  واملغـ
 الســـــعودية، والنـــــرويج،  العربيـــــة واململكـــــة ،واملكســـــيك

 واملراقـــب لفلســـطني، الـــدائم واملراقـــب واهلنـــد، ونيوزيلنـــدا،

 مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  ورئـيس  العربيـة،  الـدول  جلامعـة  الدائم

  .  للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب

ية، وجه الـرئيس (فرنسـا) انتبـاه الـس إىل أربـع      وبدا  
رسـائل مـن ممثـل إســرائيل تـدين تسـلل محـاس إىل إســرائيل يف       

ــران ٢٥ ــه /حزي ، عــرب نفــق حتــت ســطح األرض،   ٢٠٠٦يوني
__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٢(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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وقتــل جنــديني إســرائيليني واختطــاف جنــدي ثالــث. وبــررت  
الرســــائل األعمــــال الــــيت قامــــت ــــا إســــرائيل يف األرض      

هــا ضــرورية لتحريــر اجلنــدي املختطــف،     الفلســطينية باعتبار
وأعربـت عــن اسـتيائها مــن اســتمرار إطـالق صــواريخ القســام    

ويف رســالة أخــرى، احــتج ممثــل إســرائيل   .)١٥٣(علــى إســرائيل
رض اإلســــــــرائيلية يف بشـــــــأن تســــــــلل حـــــــزب اهللا إىل األ  

واختطـاف جنـديني إسـرائيليني، ملقيـا      ٢٠٠٦يوليه ز/متو ١٢
ــوميت اجلمه  ــى حكــ ــؤولية علــ ــورية  باملســ ــة الســ ــة العربيــ وريــ

ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، وكــذلك علــى احلكومــة اللبنانيــة 
لعــدم حتركهــا، وأكــد أن إســرائيل حتــتفظ بــاحلق يف التصــرف  

ــادة      ــب املـــ ــنفس مبوجـــ ــن الـــ ــا عـــ ــن ٥١دفاعـــ ــاق  مـــ ميثـــ
  .)١٥٤(املتحدة  األمم

ووجــه الــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل رســائل مــن املراقــب   
م إســرائيل بشــن هجــوم عســكري الــدائم لفلســطني تنــدد بقيــا

ــوي وبـــ  ــزة يف   جـ ــاع غـ ــى قطـ ــخم علـ ــرا ٢٨ري ضـ  ن/حزيـ

، ومبعاقبــة الســكان املــدنيني الفلســطينيني مجاعيــا ٢٠٠٦ يونيــه
 ٢٠٠٦يونيــه ن/حزيرا ٢٥علــى أســر اجلنــدي اإلســرائيلي يف  

على الرغم من الدعوات اليت صدرت عـن القيـادة الفلسـطينية    
ائل، دعـا ممثـل فلسـطني    إلجياد حل دبلوماسي. ويف هذه الرسـ 

الــس أيضــا إىل إدانــة جــرائم احلــرب الــيت ترتكبــها إســرائيل، 
ووقــف الغــزو العســكري، وحــث إســرائيل علــى اإلفــراج عــن 

ــوع احلــادث    ــذ وق  .)١٥٥(املســؤولني الفلســطينيني احملتجــزين من
__________ 

ــائق   )١٥٣(  S/2006/485و  S/2006/463و  S/2006/436الوثــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠ و ٥ يونيـــه و/حزيـــران ٢٩و  ٢٦، املؤرخـــة S/2006/502 و

 .يوليه، على التوايل/متوز

 .٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢، املؤرخة S/2006/515الوثيقة   )١٥٤(

ــائق   )١٥٥(  S/2006/479و  S/2006/460و  S/2006/443الوثــــــــــــــــــــــــــ
   S/2006/538و  S/2006/519و  S/2006/501و  S/2006/489 و

 

وتضــمنت إحــدى هــذه الرســائل نــص وثيقــة الوفــاق الــوطين    
التحريــر الفلســطينية  الفلســطيين بشــأن تطــوير وتفعيــل منظمــة

  .)١٥٦(وإجراء حوار وطين فلسطيين شامل

وأشــري أيضــا إىل رســالة موجهــة مــن ممثــل اجلمهوريــة   
العربية السـورية تنـدد فيهـا بقيـام طـائرات عسـكرية إسـرائيلية        

 ن/حزيــــــرا ٢٨فــــــوق الشــــــواطئ الســــــورية يف بــــــالتحليق 

كا للقــانون الــدويل واســتفزازا  يشــكل انتــها مبــا ٢٠٠٦ يونيــه
ــران    غـــري ــة إيـ ــائل مـــن ممثـــل مجهوريـ مـــربر، وإىل ثـــالث رسـ

ــد     ــرائيلية ضـ ــكرية اإلسـ ــة العسـ ــا احلملـ ــدين فيهـ ــالمية تـ اإلسـ
  .)١٥٧(الفلسطينيني

ويف رسائل أخـرى وجـه إليهـا انتبـاه الـدول األعضـاء         
يف الس، قدم ممثل ماليزيا بيانني صـادرين عـن حركـة بلـدان     

ــدين فيهمــا هجــوم إســرائيل العســك    ــاز ت ــى عــدم االحني ري عل
املدنيني الفلسطينيني وانتهاكها األجواء السورية، وتعرب عـن  
القلــق إزاء احلالــة اإلنســانية يف غــزة ويف لبنــان، وتــدعو جملــس 

  .)١٥٨(األمن إىل تثبيت وقف شامل إلطالق النار يف لبنان

ــل        ــن ممث ــة م ــس أيضــا يف رســالة موجه ــدم إىل ال وقُ
ــان صـــادر عـــن االحتـــاد األورويب   يـــذكر األطـــراف فنلنـــدا بيـ

  .)١٥٩(مبسؤوليتها عن محاية أرواح املدنيني
__________ 

ــة S/2006/554و  ــران ٢٩و  ٢٨، املؤرخـ ــه، /حزيـ  ٧و  ٣و يونيـ
 يل.التوا  ، على٢٠٠٦يوليه /متوز ٢٠و  ١٨و  ١٣و  ١٠ و

 .٢٠٠٦يوليه /متوز ١٠، املؤرخة S/2006/499الوثيقة   )١٥٦(

ــائق   )١٥٧(  S/2006/546و  S/2006/475و  S/2006/549الوثــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩و  ١١ يونيـه و /حزيـران  ٣٠و  ٢٩، املؤرخة S/2006/549 و

 .، على التوايل٢٠٠٦يوليه /متوز

 ١٩و  ٧، املؤرختـــــــان S/2006/548و  S/2006/491الوثيقتـــــــان   )١٥٨(
 .، على التوايل٢٠٠٦يوليه /متوز

 .٢٠٠٦يوليه /متوز ١٢، املؤرخة S/2006/511الوثيقة   )١٥٩(
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وأخريا، وجـه رئـيس الـس االنتبـاه إىل مثـاين رسـائل         
ــان املســؤولية عــن       ــة لبن ــان رفضــت فيهــا حكوم ــل لبن ــن ممث م

علــى اخلــط  ٢٠٠٦يوليــه ز/متو ١٢يت وقعــت يف األحــداث الــ
األزرق (حــدودها مــع إســرائيل)، وأدانــت بشــدة االعتــداءات 

ــق     اإلســر ــن طري ــاوض ع ــت عــن اســتعدادها للتف ائيلية، وأعرب
  .)١٦٠(األمم املتحدة

وقدم املستشـار اخلـاص لألمـني العـام رؤيـة عامـة عـن          
التطــورات األخــرية. وعلــى وجــه اخلصــوص، قــال إن اجلهــود  
الراميــة إىل ضــمان اإلفــراج عــن اجلنــدي اإلســرائيلي مل تكلــل  

اإلسـرائيلية  بالنجاح حىت ذلك احلـني، وإن العمليـة العسـكرية    
ما زالت مستمرة، مما أدى إىل مقتـل العديـد مـن الفلسـطينيني     
ــة اإلنســانية ألن الــدخول إىل غــزة واخلــروج    وإىل تــردي احلال
منها كانا يتعرضان لقيود شديدة. وفيما يتعلق بالبعثة اليت قـام  
ا إىل املنطقة بشأن الرتاع يف لبنان، أفـاد بـأن رئـيس حكومـة     

رة وقـف إطـالق النـار فـورا لكنـه أكــد      لبنـان أصـر علـى ضـرو    
ــه أن يتفــاوض علــى وقــف إلطــالق     أيضــا أنــه مل يكــن بإمكان
النــار نظــرا ألنــه مل يكــن طرفــا يف هجمــات حــزب اهللا. وأفــاد 
ــال إن     ــرائيل قـ ــيس وزراء إسـ ــا أن رئـ ــاص أيضـ ــار اخلـ املستشـ
اجلمهورية العربية السورية ومجهورية إيـران اإلسـالمية متـوالن    

ــدعما  ــى أن حــزب اهللا   وتســلحان وت ن حــزب اهللا، وشــدد عل
ــرتاع، وأن العمليــات       ــن بــدء ال ــل املســؤولية الكاملــة ع يتحم
العســـكرية ستتواصـــل حـــىت يـــتم إضـــعاف حـــزب اهللا. ولـــن   
ترحـــب إســـرائيل بإطـــار سياســـي يضـــمن عـــدم الرجـــوع إىل 
الوضع السابق إال بعد حتقيق ذلك. وقال املستشـار اخلـاص يف   

ــة إىل    ــة حاجــة ماس ــام إن مث ــف األعمــال   اخلت  التوصــل إىل وق
__________ 

ــ  )١٦٠(  S/2006/528و  S/2006/522و  S/2006/518ائق الوثــــــــــــــــــــــــــ
 S/2006/537 و S/2006/536و  S/2006/531و  S/2006/529 و
ــة  S/2006/550 و  ١٩و  ١٨و  ١٧و  ١٤ و ١٣، املؤرخـــــــــــــ

 .٢٠٠٦يوليه /متوز

القتالية ووضع إطار سياسي ميهد الطريق لوقـف كامـل ودائـم    
إلطـالق النــار. وعلـى هــذه اجلبهــة، يف حـني أصــرت حكومــة    
لبنان على أن أي خطوات لرتع فتيـل األزمـة تسـتلزم التوصـل     
إىل توافق آراء لبنـاين، أصـرت حكومـة إسـرائيل علـى إرجـاع       

م، قـال إن رئـيس السـلطة الفلسـطينية     األسريين أوال. ويف اخلتا
ــة  شـــدد علـــى ضـــرورة الف  ــزة واألزمـ ــة يف غـ صـــل بـــني األزمـ

  .)١٦١(لبنان  يف

وأفاد وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية أن األزمـة    
اإلنسانية يف لبنـان مـا زالـت تسـتفحل حيـث تقـع العديـد مـن         
الوفيات يف صفوف املدنيني، وينتشر الدمار على نطاق واسـع  

ــها.    يف الب ــة العامــة، وتعمــل املستشــفيات فــوق طاقت ــة التحتي ني
وقدم تفاصيل عن عمـل وكـاالت األمـم املتحـدة اإلنسـانية يف      
ــة      ــول وكفال ــب إســرائيل بقب ــة، وطال ســياق االســتجابة لألزم
ممرات إنسـانية إىل لبنـان ومنـه. وقـال إن نـداء إنسـانيا عـاجال        

ــواغل اإلن  ــا الشـ ــيتناول أيضـ ــا لف سـ ــر إحلاحـ ــانية األكثـ ــرة سـ تـ
  .)١٦٢(أشهر  ثالثة

وأعرب ممثل فلسطني، بداية، عـن أسـفه إزاء تقـاعس      
الس بشأن احلالـة يف غـزة، وهـو مـا أدى إىل زيـادة اخلسـائر       
ــة اإلجــراءات اإلســرائيلية،     ــس إىل إدان ــا ال يف األرواح. ودع
وضمان الوقف الفوري لألعمال القتاليـة، وانسـحاب القـوات    

يـــع املســـؤولني الفلســـطينيني اإلســـرائيلية، وإطـــالق ســـراح مج
  .)١٦٣(الذين كانت حتتجزهم إسرائيل

ــة إســرائيل        ــرة أخــرى أن دول ــل إســرائيل م وأكــد ممث
هومجت دون استفزاز مـن جانـب محـاس يف غـزة وحـزب اهللا      

__________ 

)١٦١(  S/PV.5493  ٧-٣، الصفحات. 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٢(

 .١٣-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٣(
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ــفه      ــن أسـ ــرب عـ ــان. وأعـ ــان إرهابيتـ ــا منظمتـ ــان، ومهـ يف لبنـ
للصــعوبة الــيت تواجههــا القــوات اإلســرائيلية يف التمييــز بــني       

لي حزب اهللا واملدنيني، ولكنه أعـرب عـن وعـي حكومـة     مقات
ــة       ــى إقام ــه اتفــق عل ــن أن ــان وأعل ــة اإلنســانية يف لبن ــده احلال بل

اخلتام، شدد علـى أنـه يـتعني علـى اتمـع       ممرات إنسانية. ويف
الــدويل أن يتصــدى لإلرهــاب يف لبنــان وراعييــه قبــل إمكانيــة   

  .)١٦٤(التفكري بوقف األعمال القتالية

ثل لبنان أن لبنـان وقـع ضـحية لعـدوان جتـاوز      وأكد مم  
بوحشيته كل السوابق. وأعرب عن تقديره لدعم األمني العام 
للبنان، ودعـا إىل وقـف فـوري إلطـالق النـار، وناشـد اتمـع        
ــل أيضــا إســرائيل املســؤولية عــن       ــورا. ومح ــدخل ف ــدويل الت ال
 الكارثة اإلنسانية واالقتصـادية يف لبنـان، وأعـرب عـن أملـه يف     

  .)١٦٥(إلزام إسرائيل بتقدمي التعويض

ــس باختــاذ        ــام ال ــس إىل قي ودعــا معظــم أعضــاء ال
إجراءات فورية، دافعني بأن شرعية الـس سـتقوض إذا التـزم    
الصمت. وعلى وجه اخلصوص، أعـرب ممثـل قطـر عـن أسـفه      
الستخدام إسـرائيل املفـرط للقـوة العسـكرية ضـد لبنـان حبجـة        

ب الس باعتمـاد قـرار علـى الفـور.     الدفاع عن النفس، وطال
ــار ورفــع        ــوري إلطــالق الن وشــدد علــى ضــرورة الوقــف الف
ــان، وتقــدمي املســاعدة     ــى لبن احلصــار اإلســرائيلي املفــروض عل
اإلنســانية العاجلــة، وتقــدمي الــدعم الكامــل إىل حكومــة لبنــان  

وأدان عـــدد مـــن أعضـــاء الـــس هجمـــات  .)١٦٦(ومؤسســـاته
__________ 

 .١٦-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٤(

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٥(

 .١٩و  ١٨نفسه، الصفحتان املرجع   )١٦٦(

ئيل يف الدفاع عن النفس، ولكنـهم  حزب اهللا وأقروا حبق إسرا
  .)١٦٧(انتقدوا أيضا إسرائيل على الرد باستخدام القوة املفرطة

ــة         ــى احلاجــة إىل يئ ــل اململكــة املتحــدة عل وأكــد ممث
ــار     الظــروف الالزمــة لتحقيــق وقــف دائــم وفعــال إلطــالق الن
ــورية     ــة السـ ــة العربيـ ــق إزاء دور اجلمهوريـ ــن القلـ ــرب عـ وأعـ

مية، وطالبـهما بوقـف دعـم حـزب اهللا     ومجهورية إيران اإلسال
وأشـار عـدد آخـر مـن أعضـاء الـس        .)١٦٨(والتدخل يف لبنان

إىل أن إجياد حـل شـامل ودائـم للمشـاكل األساسـية ضـروري       
لتهيئة الظروف الالزمة للتوصل إىل وقف دائم إلطـالق النـار.   

ــرار    ــذ القــ ــة تنفيــ ــري إىل أمهيــ ــدد، أشــ ــذا الصــ  ١٥٥٩ويف هــ

ة الوضــــع إىل مــــا كــــان عليــــه أمــــر  ) وإىل أن عــــود٢٠٠٤(
وعلى وجه اخلصوص، شدد ممثـل فرنسـا علـى     .)١٦٩(مستحيل

أنه من املستبعد إىل حـد بعيـد أن يـتم القضـاء علـى حـزب اهللا       
ومـة لبنانيـة قويـة أمـر     عن طريق القـوة، مضـيفا أن وجـود حك   

  .)١٧٠(غىن عنه  ال

وأصر ممثل الواليات املتحدة من جانبه علـى أن إجيـاد     
ة مـــن أجـــل إحـــالل الســـالم الـــدائم يف الشـــرق  حلـــول دائمـــ

األوسط أمر بالغ األمهية، ال سيما التصدي لإلرهـاب وراعييـه   
يف طهران ودمشق. قال إنه جمـرد اعتمـاد الـس تـدابري مؤقتـة      

ألن حـزب  “ ضـررا ’’غري ناجعة يف التصدي للعنف سيشـكل  
__________ 

ــفحة    )١٦٧( ــه، الصـ ) Resumption 1(الصـــني)؛ و (  ٢٥املرجـــع نفسـ

S/PV.5493 ٣(االحتـــــاد الروســـــي)؛ والصـــــفحة  ٢، الصـــــفحة 
 ١١(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة    ٦(اليونـــان)؛ والصـــفحة  
 .)(فرنسا ١١(األرجنتني)؛ والصفحة 

)١٦٨(  )Resumption 1 (S/PV.5493 ٦، الصفحة. 

)١٦٩(  S/PV.5493  (اليابـان)؛ و  ٢١، الصـفحة S/PV.5493 (Resumption 1) 
 (األرجنــتني)؛ والصــفحة ١١(الــدامنرك)؛ والصــفحة  ٨الصــفحة 

 .(فرنسا) ١٤

)١٧٠(  )Resumption 1 (S/PV.5493  ١٤، الصفحة. 
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 اهللا قد ال حيترم وقف إطالق النار. وأخريا، أشـار إىل أن بلـده  
 ١٥٥٩بصدد دراسة األفكار الراميـة إىل ضـمان تنفيـذ القـرار     

ــق االســتقرار      ٢٠٠٤( ــة لتحقي ــوة دولي ــك نشــر ق ــا يف ذل )، مب
  .)١٧١(اهللا  ها لتواجه شحنات األسلحة إىل حزبوكيفية تعزيز

وخــالل املناقشــة، دعــت مجيــع الــدول غــري األعضــاء     
أدان تقريبا إىل قيام الس باختاذ إجراءات للتصدي لألزمـة. و 

بعــض املــتكلمني مجيــع أشــكال العنــف، مبــا يف ذلــك عمليــات  
وعلــــى وجــــه  .)١٧٢(االختطــــاف واهلجمــــات ضــــد املــــدنيني

اخلصــوص، ذكّــر ممثــل سويســرا طــريف الــرتاع بــأن القــانون        
اإلنساين الدويل حيرم اهلجمات على املدنيني وعلى املمتلكـات  

ــة ــتحمالن     ،)١٧٣(املدنيـ ــرفني يـ ــاال إن الطـ ــل غواتيمـ ــال ممثـ وقـ
ــة املــدنيني ا ويف حــني أدان عــدد مــن   .)١٧٤(ملســؤولية عــن محاي

املتكلمني اهلجمـات الـيت شـنها حـزب اهللا ودعـوا إىل اإلفـراج       
ز آخـرون حتديـدا علـى    ركّـ  ،)١٧٥(عن مجيـع اجلنـود املخـتطفني   

األعمــــال العســـــكرية اإلســـــرائيلية ضــــد الشـــــعب اللبنـــــاين   
ة الل اإلســرائيلي لــألرض العربيــ  والفلســطيين ورأوا أن االحــت 

وأشـــار بعـــض املـــتكلمني إىل    .)١٧٦(زال أصـــل املشـــكلة  مـــا
__________ 

)١٧١(  S/PV.5493  ٢١و  ٢٠، الصفحتان. 

)١٧٢(  )Resumption 1 (S/PV.5493 (ماليزيا؛ سويسـرا)؛   ٢١، الصفحة
(نيوزيلنـدا)؛ والصـفحة    ٤١(األردن)؛ والصـفحة   ٢٩والصفحة 

ــفحة   ٤٢ ــد)؛ والصـــ ــفحة   ٥٠(اهلنـــ ــاال)؛ والصـــ  ٤٥(غواتيمـــ
 .نام)  (فييت

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(

 .٥٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٤(

(الربازيـل)؛   ٢٣(فنلندا)؛ والصـفحة   ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
(جيبــويت)؛ والصــفحة  ٣٩(أســتراليا)؛ والصــفحة  ٣٣والصـفحة  

(شيلي)؛  ٤٤(اهلند)؛ والصفحة  ٤٢(نيوزيلندا)؛ والصفحة  ٤١
 .(املكسيك) ٤٥(غواتيماال)؛ والصفحة  ٥٠والصفحة 

 )١٧٧(‘‘إرهـاب دولـة  ’’األعمال اليت تقوم ا إسرائيل بوصـفها  

ودعـوا الـس علــى وجـه التحديـد إىل الضــغط علـى إســرائيل      
وأقر عدد كبري آخـر حبـق    .)١٧٨(لوضع حد للعدوان وحماسبتها

ضـبط  إسرائيل يف الدفاع عن النفس، ولكن طالبوها مبمارسـة  
وأعرب بعض هؤالء املتكلمني عن اسـتيائهم مـن    .)١٧٩(النفس

رد فعــل إســرائيل غــري املتناســب الــذي يبلــغ مســتوى العقــاب   
  .)١٨٠(اجلماعي

ــدا      ــو اململكــة املتحــدة وأســتراليا ونيوزيلن وطالــب ممثل
وكنـــدا علـــى وجـــه اخلصـــوص اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية  

بـالكف  “ النفوذالدول ذات ’’ومجهورية إيران اإلسالمية، أو 
__________ 

)١٧٦(  )Resumption 1 (S/PV.5493  اجلمهوريـة العربيـة    ١٥، الصـفحة)
(اململكة العربية السـعودية)؛ والصـفحة    ٢٤السورية)؛ والصفحة 

(األردن)؛  ٢٩(مصر)؛ والصـفحة   ٢٧(اجلزائر)؛ والصفحة  ٢٦
ــفحة  ــفحة   ٣١والصـ ــيا)؛ والصـ ــدول   ٣٢(إندونيسـ ــة الـ (جامعـ

(مجهوريــة   ٣٧(املغــرب)؛ والصــفحة   ٣٥العربيــة)؛ والصــفحة  
(مجهورية فرتويـال البوليفاريـة)؛    ٤٥إيران اإلسالمية)؛ والصفحة 

ــفحة  ــفحة   ٤٧والصــ ــودان)؛ والصــ ــة   ٥٢(الســ ــة املعنيــ (اللجنــ
مبمارســة الشـــعب الفلســطيين حلقوقـــه غــري القابلـــة للتصـــرف)؛    

 ٥٤(اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة     ٥٣والصـــفحة 
 .(باكستان) ٥٥(جنوب أفريقيا)؛ والصفحة 

ــفحة    )١٧٧( ــه، الصـ ــورية)؛  (اجلمهو ١٥املرجـــع نفسـ ــة السـ ــة العربيـ ريـ
ــفحة  ــفحة  ٢٦والصــ ــر)؛ والصــ ــران  ٣٧(اجلزائــ ــة إيــ (مجهوريــ

 .(السودان) ٤٧اإلسالمية)؛ والصفحة 

ــفحة    )١٧٨( ــه، الصـ ــورية)؛   ١٥املرجـــع نفسـ ــة السـ ــة العربيـ (اجلمهوريـ
ــفحة  ــفحة   ٢٦والصـ ــر)؛ والصـ ــة   ٥٣(اجلزائـ ــارات العربيـ (اإلمـ

 .املتحدة)

(سويسـرا)؛   ٢١ا)؛ والصـفحة  (فنلند ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٩(
ــرويج)؛ والصــفحة   ٢٩والصــفحة  ــا)؛ والصــفحة   ٣٤(الن (تركي

ــفحة  ٣٩ ــفحة  ٤٨(جيبــــــويت)؛ والصــــ  ٥٠(كنــــــدا)؛ والصــــ
 .(اإلمارات العربية املتحدة) ٥٣(غواتيماال)؛ والصفحة 

 ٢٩(سويســـــرا)؛ والصـــــفحة  ٢١املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٨٠(
ــف ٣٩(النـــــــرويج)؛ والصـــــــفحة   ٥٠حة (جيبـــــــويت)؛ والصـــــ

 .(اإلمارات العربية املتحدة) ٥٣(غواتيماال)؛ والصفحة 
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عن التدخل يف شؤون لبنان الداخلية وعن تقدمي املسـاعدة إىل  
ورفـــض ممـــثال اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية   .)١٨١(حـــزب اهللا

  .)١٨٢(ومجهورية إيران اإلسالمية كالمها هذه االامات

وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة اإلنســـانية أعـــرب العديـــد مـــن   
دة اإلنســـانية، قـــدمي املســـاعاملـــتكلمني عـــن القلـــق وطـــالبوا بت 

ذلــك إنشــاء ممــرات إنســانية علــى حنــو مــا طلــب وكيــل  يف مبـا 
ع احلصــار اإلســرائيلي املفـــروض   األمــني العــام، وكــذلك رفــ    

  .)١٨٣(لبنان  على

وأخريا، فيما يتعلـق بـاحللول املمكنـة لألزمـة الراهنـة،        
دعــا املتكلمــون باإلمجــاع تقريبــا إىل وقــف فــوري إلطــالق       

افقـوا علـى أن العـودة إىل الدبلوماسـية     أن الكثريين و النار. إالّ
أمر ضروري ألن إطالق عملية سياسية، مبا يف ذلك اسـتئناف  
عملية السالم يف الشرق األوسط، هو وحـده الكفيـل بـإحالل    

وأصـر ممثـل مصـر، علـى وجـه       .)١٨٤(السـالم الـدائم يف املنطقـة   
__________ 

)١٨١(  S/PV.5493  ــفحة ــدة)؛  ٦، الصــــــــــــ ــة املتحــــــــــــ   (اململكــــــــــــ

(أســــــــــتراليا)؛   ٣٣الصــــــــــفحة   S/PV.5493 (Resumption 1)و
 .(كندا) ٤٨(نيوزيلندا)؛ والصفحة  ٤١والصفحة 

)١٨٢(  )Resumption 1 (S/PV.5493  ــفحتان ، ٣٧و  ١٥، الصـــــــ
 .التوايل على

(الربازيـل)؛   ٢٣(فنلندا)؛ والصـفحة   ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٣(
 ٢٩(مصـر)؛ والصـفحة    ٢٧(اجلزائر)؛ والصفحة  ٢٦والصفحة 

جامعــة ( ٣٢(إندونيســيا) والصــفحة  ٣١(النــرويج)؛ والصــفحة 
ــة)؛ والصــــفحة    ٤٧(املغــــرب)؛ والصــــفحة  ٣٥الــــدول العربيــ

 ٥٣(غواتيمـــــاال)؛ والصـــــفحة   ٥٠(الســـــودان)؛ والصـــــفحة  
ــفحة    ــدة)؛ والصــ ــة املتحــ ــارات العربيــ ــتان)؛  ٥٥(اإلمــ (باكســ

 .(فييت نام، املكسيك) ٥٦والصفحة 

(الربازيـل)؛   ٢٣(فنلندا)؛ والصـفحة   ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٤(
(النــــرويج، األردن)؛  ٢٩صــــر)؛ والصــــفحة (م ٢٧والصــــفحة 
(جامعــــة الــــدول  ٣٢(إندونيســــيا) والصــــفحة  ٣١والصــــفحة 

(شـــيلي)؛  ٤٤(املغـــرب)؛ والصـــفحة  ٣٥العربيـــة)؛ والصـــفحة 
 

اخلصــوص، علــى أن املفاوضــات بشــأن التوصــل إىل تســوية      
لزم أوال اختـاذ الـس قـرارا حازمـا بـالوقف      دائمة لألزمـة تسـت  

ــة       ــهتني اللبنانيـ ــى اجلبـ ــار علـ ــالق النـ ــوري إلطـ ــامل والفـ الشـ
ــد بعــض املــتكلمني فكــرة نشــر وجــود    .)١٨٥(والفلســطينية وأي

دويل لألمن والرصد يف لبنان. واقتـرح ممثـل سويسـرا أن ميـنح     
هذا الوجود والية ضمان وقف إطـالق النـار، وتـأمني احلـدود     

يلية اللبنانيــة، وتيســري تســوية املنازعــات اإلقليميــة عــن  اإلســرائ
طريـــق التفـــاوض، والســـيطرة مؤقتـــا علـــى منطقـــة مـــزارع       

وحــــث ممثــــل كنــــدا أن يكــــون هــــذا احلضــــور  .)١٨٦(شــــبعا
ــة الظــروف لالســتقرار.      ــدف يئ  مصــحوبا بإطــار سياســي
وأخــريا، شــدد العديــد مــن املــتكلمني علــى أن الدولــة اللبنانيــة  

) جيــب ٢٠٠٤( ١٥٥٩يــز ســيادا وأن القــرار  حتتــاج إىل تعز
أن ينفذ بالكامل، ال سـيما نـزع سـالح القـوات غـري النظاميـة       

  .)١٨٧(العاملة يف لبنان
  

ة املعقـود  ٥٥١٥املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦أغسطس ب/آ ٢٢يف 

ــة    ــودة يف ٥٥١٥يف اجللسـ ــطس  ٢٢، املعقـ آب/أغسـ
ــة  ٢٠٠٦ ــة يف   ، اســتمع الــس إىل إحاطــة إعالمي بشــأن احلال

املنطقـة مـن وكيـل األمـني العـام للشـؤون السياسـية، وأعقبـت         
اإلحاطـــة مناقشـــة أدىل فيهـــا ببيانـــات مجيـــع أعضـــاء الـــس، 
وممثلــــو إســــرائيل ومجهوريــــة إيــــران اإلســــالمية وباكســــتان  

__________ 

(غواتيمــاال)؛ والصــفحة  ٥٠(اهلنــد)؛ والصــفحة  ٤٢والصــفحة 
 .(فييت نام) ٥٦(اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة  ٥٣

 .٢٧الصفحة املرجع نفسه،   )١٨٥(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٦(

(أسـتراليا)؛   ٣٣(فنلنـدا)؛ والصـفحة    ١٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٧(
(اإلمــــارات العربيــــة   ٥٣(كنــــدا)؛ الصــــفحة   ٤٨والصــــفحة 

 .(املكسيك) ٥٦املتحدة)؛ والصفحة 
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ــة الســورية والســودان      ــة العربي ــر واجلمهوري ــل واجلزائ والربازي
  وكندا ولبنان والنرويج.   وفنلندا (باسم االحتاد األورويب)

وقــال وكيــل األمــني العــام أن الرؤيــة حلــل يقــوم علــى   
وجــود دولــتني شــهدت تراجعــا خــالل الســنة املاضــية، ومــرد   
ــى        ــائق عل ــرض حق ــف وف ــال العن ــد أعم ــاألخص لتزاي ــك ب ذل
األرض متس مبسائل الوضـع النـهائي. وإضـافة إىل ذلـك، ففـي      

مل تلتــزم الســلطة  حـني احتــرم الـرئيس عبــاس برناجمــه للسـالم،   
الفلسطينية بقيادة محاس التزاما تاما باملبـادئ األساسـية لعمليـة    
السالم. أما بالنسبة إلسرائيل، فقـد فشـلت احلكومـة يف تنفيـذ     
التزاماا املتعلقة خبريطة طريق اموعة الرباعية. وأعـرب عـن   
قلقه إزاء احلالة االقتصادية الفلسطينية، وأشار إىل أن مـا تقـوم   

ه إســرائيل مــن عمليــات إغــالق ومــا تفرضــه مــن قيــود علــى  بــ
احلركة يشكل أكرب عقبة أمام النمو االقتصـادي. وشـدد علـى    
أن السبب اجلذري للمشـاكل الـيت تواجههـا املنطقـة هـو عـدم       
ــيت        ــل املأســاة ال ــي جع ــه ينبغ وجــود حــل شــامل، وأضــاف أن

ــؤخرا   ــان مـ ــهدها لبنـ ــيت    شـ ــة الـ ــاكل املنطقـ ــل مشـ ــة حلـ فرصـ
  .)١٨٨(أمدها  طال

وأعرب ممثـل فلسـطني عـن أسـفه لعـدم حتقيـق عمليـة          
عاما لألهداف املتوخاة منها. وأكـد   ١٥السالم املستمرة منذ 

ــحا.     ــدهورا واضـ ــدهورت تـ ــطيين تـ ــعب الفلسـ ــة الشـ أن حالـ
ورحب بـاعتزام وزراء اخلارجيـة العـرب طلـب عقـد اجتمـاع       
رفيع املسـتوى لـس األمـن بشـأن القضـية الفلسـطينية ـدف        

  .)١٨٩(قدما حنو تنفيذ قرارات الس ذات الصلة املضي

ــة         ــدى احلال ــدرك م ــده ي ــرائيل أن بل ــل إس وصــرح ممث
ــاه      ــه ســيكون مــن اخلطــأ صــرف انتب اإلنســانية يف غــزة، إالّ أن

__________ 

)١٨٨(  S/PV.5515 ٦-٢، الصفحات. 

 .٣٢-٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٩(

)، ألن هــذا القــرار ٢٠٠٦( ١٧٠١الــس عــن تنفيــذ القــرار  
هو الفرصة األخرية أمـام لبنـان ملنـع حـزب اللــه مـن التصـرف        

  .)١٩٠(“لة داخل الدولةدو”بوصفه 

ــان، فقــد أعربــت عــن االســتياء ملواصــلة       ــة لبن أمــا ممثل
) ألعماهلـا العدوانيـة   ٢٠٠٦( ١٧٠١إسرائيل منذ اختاذ القرار 

اليت مشلت خروقات جويـة. ودعـت الـس للتعجيـل بتوسـيع      
نطاق بعثة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان وبنشـرها، وضـمان       

  .)١٩١(امتثال إسرائيل لقراراته

واتفــق معظــم املــتكلمني علــى أنــه ال ينبغــي أن يغطــي   
ــاة الشــــعب    ــتمرار معانــ ــان علــــى اســ الــــرتاع األخــــري يف لبنــ
الفلســـطيين. وأكـــد عـــدة مـــتكلمني مـــن جديـــد أن املشـــكلة  
الفلسطينية هي أساس مجيع األزمات يف املنطقـة، وأضـافوا أنـه    
ــتظل       ــرى سـ ــاكل أخـ ــإن مشـ ــكلة، فـ ــذه املشـ ــل هـ إذا مل تحـ

ري أن املسألة الرئيسية بالنسبة ملمثـل الواليـات   .غ)١٩٢(مطروحة
املتحــدة متثلــت يف أن محــاس رفضــت الســالم بعــدم تقيــدها       

.وعلـى النقـيض مـن ذلـك، أكـد      )١٩٣(مببادئ اموعـة الرباعيـة  
ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان واجلمهوريـة العربيـة   
ــرائيلي    ــي االحـــتالل اإلسـ ــية هـ ــكلة األساسـ الســـورية أن املشـ

  .)١٩٤(لألراضي العربية
__________ 

 .٣٥-٣٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٠(

 .٣٧-٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩١(

ــاد الروســي)؛ والصــفحة    ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٩٢(  ١٢(االحت
 (فلسطني). ٢٩(قطر)؛ والصفحة  ٢٥(الصني)؛ والصفحة 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٣(

 على التوايل. ٥١و  ٤٨و  ٤١ت املرجع نفسه، الصفحا  )١٩٤(
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ورحب عدد من املـتكلمني باسـتمرار وقـف األعمـال       
ـــه بوجــه عــام     ــني إســرائيل وحــزب الل ــة ب ،غــري أن )١٩٥(العدائي

العديــد مــن املــتكلمني اآلخــرين أعربــوا عــن قلقهــم خبصــوص   
هشاشــة احلالــة علــى األرض النامجــة جزئيــا عــن غــارة شــنتها    

ــى  ــرائيل علــــــ ــاع بلبنــــــــان يف    إســــــ ــة وادي البقــــــ منطقــــــ
.ونظراً ألن العمليـة اسـتهدفت   )١٩٦(٢٠٠٦آب/أغسطس  ١٩

املشروعة، قـال الـبعض أن ذلـك أبـرز      شحنة من األسلحة غري
األخـص   )، وعلى٢٠٠٦( ١٧٠١أمهية التنفيذ الكامل للقرار 

ــان     ــى لبن ــروض عل ــد األســلحة املف ــر توري ــل )١٩٧(حظ .وأحلّ ممث
) يكفـــل ٢٠٠٦( ١٧٠١الواليـــات املتحـــدة علـــى أن القـــرار 

ئيل يف الــدفاع عــن الــنفس وأضــاف أنــه جيــب علــى حــق إســرا
__________ 

(االحتــاد  ٨(األرجنــتني)؛ والصــفحة  ٧املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٩٥(
(اململكـــة  ١٢(الصـــني)؛ والصـــفحة  ١١الروســـي)؛ والصـــفحة 
ــدامنرك)؛ والصــفحة  ١٤املتحــدة)؛ والصــفحة  (فرنســا)؛  ١٥(ال

ــفحة  ــفحة  ١٧والصــ ــان)؛ والصــ ــا  ٢٠(اليابــ ــة ترتانيــ (مجهوريــ
ــريو)؛ والصــفحة   ٢١ املتحــدة)؛ والصــفحة  (ســلوفاكيا)؛  ٢٢(ب

ــرويج)؛ والصــفحة   ٣٥والصــفحة  ــدا)؛ والصــفحة   ٣٨(الن (فنلن
 (كندا). ٤٣

 ١٤(األرجنـــــتني)؛ والصـــــفحة  ٧املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )١٩٦(
ــان)؛  ١٧(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٥(الــدامنرك)؛ والصــفحة  (الياب

)؛ (بـريو  ٢١(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 
ــو)؛   ٢٥(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة   ٢٢والصــفحة  (قطــر، الكونغ
ــا)؛ والصــفحة   ٢٧والصــفحة  ــان)؛ والصــفحة   ٣٦(غان  ٣٨(لبن

(مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحة      ٤٠(فنلندا)؛ والصفحة 
 ٤٥ (كنــــــدا)؛ والصــــــفحة ٤٣(الربازيــــــل)؛ والصــــــفحة  ٤٢

 ٤٧(اجلزائـــــــر)؛ والصـــــــفحة  ٤٦(الســـــــودان)؛ والصـــــــفحة 
 ).(باكستان

(الواليـات   ٩(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(
ــدامنرك)؛ والصــفحة  ١٤املتحــدة)؛ والصــفحة  (فرنســا)؛  ١٦(ال

(غانـا)؛   ٢٧(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 
 (كندا). ٤٤(إسرائيل)؛ والصفحة  ٣٣والصفحة 

اجلمهورية العربية السورية ومجهورية إيران اإلسـالمية االلتـزام   
  .)١٩٨(حبظر توريد األسلحة

ـــه        ــتكلمني كــال مــن حــزب الل ــد مــن امل وحــث العدي
ــد تعقــد         ــة أعمــال ق ــن القيــام بأي ــى االمتنــاع ع ــرائيل عل وإس

ضـرورة اضـطالع   .وأشار ممثل االحتاد الروسي إىل )١٩٩(الوضع
ــدة     ــف حــــ ــتركة لتخفيــــ ــال مشــــ ــدويل بأعمــــ ــع الــــ اتمــــ

.وإضافة إىل ذلك، حثت عـدة وفـود إسـرائيل علـى     )٢٠٠(التوتر
أن ترفع فورا حصارها اجلوي والبحري املفروض علـى لبنـان،   
ــر الـــــــس علـــــــى طلـــــــب ذلـــــــك    وحـــــــث ممثـــــــل قطـــــ

.وأعــرب ممثــل الربازيــل عــن األمــل يف أن تزيــد   )٢٠١(بالتحديــد
قــرر عقــده يف مــن دعمهــا للبنــان يف املــؤمتر امل اجلهــات املاحنــة 

  .)٢٠٢(ستوكهومل  يف ٢٠٠٦آب/أغسطس   ٣١
  

املعقـودة   ٥٥٣٠املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ٢١يف 

موجهـة   ٢٠٠٦آب/أغسـطس   ٣٠يف رسالة مؤرخة   
،أحـال املراقـب الـدائم عـن جامعـة      )٢٠٣(إىل رئيس جملس األمن
__________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٨(

(اململكــة  ١٣(الصــني)؛ والصــفحة  ١١رجــع نفســه، الصــفحة  مل  )١٩٩(
 ١٧(فرنســـا)؛ والصـــفحة  ١٥املتحـــدة، الـــدامنرك)؛ والصـــفحة 

 (سلوفاكيا). ٢٢(اليابان)؛ والصفحة 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(

(الصني)؛  ١١(األرجنتني)؛ والصفحة  ٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(
ــفحة  ــدة)؛ والصـــ  ١٢والصـ ــة املتحـ ــا)؛  ١٦فحة (اململكـ (فرنسـ
(قطـر)؛   ٢٤(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 
ــا)؛ والصــفحة   ٢٨والصــفحة  ــان)؛ والصــفحة   ٣٧(غان  ٣٨(لبن

(مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)؛ والصـفحة      ٤٠(فنلندا)؛ والصفحة 
 (باكستان). ٤٨

 .٤٣املرجع نفسه الصفحة   )٢٠٢(

)٢٠٣(  S/2006/700. 
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اعتمدمها جملس جامعة الدول العربيـة يف   الدول العربية قرارين
آب/أغســـــطس  ٢٠اجتمـــــاع وزاري عقـــــد يف القـــــاهرة يف 

داعيــا جملــس األمــن إىل الضــغط علــى إســرائيل لترفــع    ٢٠٠٦
فورا احلصـار اجلـوي والـربي والبحـري املفـروض علـى لبنـان،        

الراميـة إلـاء الـرتاع الـدائر يف     “ خطة النقاط السـبع ”ومؤيدا 
ـــ  ــيت قدمتــ ــان الـــ ــان يف لبنـــ ــة لبنـــ ــه  ٢٦ها حكومـــ متوز/يوليـــ

.كما طلبت جامعـة الـدول العربيـة إىل الـس أن     )٢٠٤(٢٠٠٦
يعقد اجتماعا على مستوى الـوزراء للنظـر يف تسـوية الصـراع     

  العريب اإلسرائيلي على صعيد مجيع املسارات.

ــة    ــودة يف  ٥٥٣٠ويف اجللسـ ــبتمرب  ٢١املعقـ أيلول/سـ
٢٠٠٦   لـــس الرســـالتني  اســـتجابة لـــذلك الطلـــب، أدرج ا

املشــار إليهمــا أعــاله يف جــدول أعمالــه. وأدىل ببيانــات وزراء 
ــات     ــة الواليـ ــر خارجيـ ــاء الـــس ووزيـ ــع أعضـ ــة مجيـ خارجيـ
املتحدة، باإلضـافة إىل وزيـر خارجيـة البحـرين (باسـم جامعـة       
الدول العربية) ووزير خارجية فنلندا (باسم االحتـاد األورويب)  

  ثل إسرائيل واألمني العام.  ورئيس السلطة الفلسطينية ومم

وأكــد األمــني العــام أن األحــداث األخــرية يف املنطقــة    
أثبتــت أن مجيــع املشــاكل املطروحــة مترابطــة وأن تــرك الــرتاع 
العريب اإلسرائيلي دون حل ينطوي علـى خطـر. وأعـرب عـن     
ترحيبـــه بالـــدور احليـــوي الـــذي يقـــوم بـــه الـــس يف الســـعي 

)، وأكــد أن ٢٠٠٦( ١٧٠١ار إلحــالل الســالم باعتمــاد القــر
مشــكلة إســرائيل وفلســطني تكمــن يف صــميم الــرتاع. وشــدد  
على أن األغلبية العظمى من اإلسرائيليني والفلسـطينيني تنشـد   
السالم وتدرك أنه من غري املمكن حل الرتاع عسكريا. ودعـا  
ــة     ــداد عمليـ ــا إلعـ ــل معـ ــس إىل العمـ ــة والـ ــة الرباعيـ اموعـ

__________ 

إىل الــس يف رســالة “ خطــة النقــاط الســبع”أحــال ممثــل لبنــان   )٢٠٤(
 ).S/2006/639( ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١١مؤرخة 

ــية ذات ــداقية ع سياسـ ــوازي   مصـ ــذ املتـ ــوار والتنفيـ ــا احلـ مادهـ
  .)٢٠٥(لاللتزامات ووضوح الرؤية بالنسبة لألهداف النهائية

ــريب      ــراع العــ ــى أن الصــ ــرين علــ ــل البحــ ــدد ممثــ وشــ
اإلســرائيلي يســترتف مــوارد املنطقــة ويشــيع عــدم االســتقرار.   
ــة أن     ــدول العربي ــة الســالم، اقترحــت جامعــة ال ــاء عملي وإلحي

منــها بــدء مفاوضــات بــني     يوافــق الــس علــى مجلــة أمــور    
ــك يف      ــه مســبقا وذل ــا مت االتفــاق علي األطــراف علــى أســس م
إطار جدول زمين حمـدد وبرعايـة الـس؛ والطلـب إىل األمـني      
ــتئناف     ــة الســ ــات املالئمــ ــن اآلليــ ــرا عــ ــد تقريــ ــام أن يعــ العــ
ــق بالشــكل       ــارات تتعل ــك خي ــا يف ذل املفاوضــات املباشــرة، مب

ودور جملس األمن وغـريه  والضمانات واإلطار الزمين وحدود 
مــن األطــراف الثالثــة، وأن يقــدم ذلــك التقريــر إىل الــس؛       
وعقد الس الجتماع على املستوى الـوزاري للنظـر يف اختـاذ    

  .)٢٠٦(تدابري إضافية

وقــال ممثــل إســرائيل، يف معــرض إبــرازه اللتــزام بلــده     
بإحالل السالم، إن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين هو نتيجـة،  

ســببا، ملــذهب عــدم التســامح الــذي تعــاين منــه املنطقــة   ولــيس
والــذي يهــيمن علــى الســلطة الفلســطينية يف شــكل محــاس.       
ــد أن أي تقــدم ينبغــي أن يبــدأ بــإطالق ســراح الرهــائن        وأك

  .)٢٠٧(اإلسرائيليني وإاء اهلجمات اإلرهابية

وأمجع املتكلمـون علـى ضـرورة إعـادة تنشـيط عمليـة         
وأكـــدوا مـــن جديـــد تأييـــدهم الســـالم يف الشـــرق األوســـط، 

ــة وجــود      ــق رؤي ــة لتحقي ــذهلا اموعــة الرباعي ــيت تب للجهــود ال
دولتني، ورحبوا بنتـائج اجتمـاع اموعـة الرباعيـة املعقـود يف      

__________ 

)٢٠٥(  S/PV.5530 ٤-٢، الصفحات. 

 .٦-٤جع نفسه، الصفحات املر  )٢٠٦(

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٧(
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الـذي حــدد تـدابري لبنــاء الثقـة بــني     ٢٠٠٦أيلول/سـبتمرب   ٢٠
األطراف. ودعا ممثل فرنسا وممثل االحتـاد الروسـي علـى وجـه     

د مؤمتر دويل بشأن الشـرق األوسـط ميكـن أن    التحديد إىل عق
ينعقد يف سـياق مبـادرة جامعـة الـدول العربيـة، وميهـد السـبيل        
لوضع إطار إقليمي جديـد لتحقيـق األمـن اجلمـاعي والتكامـل      

.ورحب العديد من املتكلمني أيضـا بالتشـكيل   )٢٠٨(االقتصادي
املتوقــع حلكومــة وحــدة وطنيـــة فلســطينية، ودعــوا إىل دعـــم      

.أما وزيرة خارجية الواليات املتحـدة،  )٢٠٩(باس بقوةالرئيس ع
فقد أكـدت مـن جديـد أن علـى السـلطة الفلسـطينية أن تلتـزم        
باملبادئ اليت حددا اموعة الرباعيـة، وهـي: نبـذ اإلرهـاب،     
ــات      ــول االتفاقـ ــود، وقبـ ــرائيل يف الوجـ ــق إسـ ــراف حبـ واالعتـ

  .)٢١٠(وااللتزامات السابقة

عـن قلقهـم إزاء احلالـة    وأعرب معظم املتكلمني أيضـا    
ــزة،     ــة يف األرض الفلســطينية، وال ســيما يف غ اإلنســانية املزري
وحثوا على االستئناف الفوري لتقدمي املعونـة الدوليـة، ودعـوا    
السـلطات اإلســرائيلية إىل حتويــل إيـرادات الضــرائب والرســوم   
اجلمركية الفلسطينية اليت حتتجزها. وأشـارت وزيـرة خارجيـة    

دة إىل أن حكومتــها زادت مســاعدا املباشــرة الواليــات املتحــ
مليــون دوالر، ووافقــت علــى توســيع اآلليــة      ٤٦٨إىل مبلــغ 

الدولية املؤقتة لضـمان حصـول الشـعب الفلسـطيين علـى هـذه       
__________ 

 ، على التوايل.٢١و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٨(

(قطـر)؛   ٩(األمـني العـام)؛ والصـفحة     ٤املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٠٩(
 ١٣(غانا)؛ والصـفحة   ١١(الدامنرك)؛ والصفحة  ١٠والصفحة 

ــا)؛ والصــــفحة  ١٥(بــــريو)؛ والصــــفحة  ــة ( ١٦(فرنســ اململكــ
 ٢٠(ســــــلوفاكيا)؛ والصــــــفحة   ١٨املتحــــــدة)؛ والصــــــفحة  
 ٢٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٠(األرجنــتني)؛ والصــفحة 

(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٥(مجهوريـة ترتانيــا املتحــدة)؛ والصـفحة   
 (فنلندا). ٢٩(اليونان)؛ والصفحة  ٢٨

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٠(

.ويف حني أن ممثلي سلوفاكيا وفنلندا طالبا بفـتح  )٢١١(املساعدة
،حثّ ممثـل الصـني إسـرائيل    )٢١٢(معربي رفح وكرين احلدودين

رفع احلصار الذي تفرضه على فلسطني وتفكيـك اجلـدار   على 
  .)٢١٣(الفاصل وتيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية للفلسطينيني

وبشأن املسار اللبناين، دعت معظم الوفود إىل التنفيـذ    
)، وال سيما نشـر وتعزيـز قـوة    ٢٠٠٦( ١٧٠١الكامل للقرار 

األمـــم املتحـــدة املؤقتـــة يف لبنـــان، وضـــرورة بســـط احلكومـــة  
اللبنانيــة لســلطتها الســيادية علــى مجيــع أحنــاء البلــد، وإطــالق    
سـراح اجلنــديني اإلســرائيليني املخــتطفني. وأشــار ممثــل االحتــاد  
ــاة يف املســار الســوري.     الروســي أيضــا إىل ضــرورة بعــث احلي
وقال إن االتصاالت الـيت أجراهـا مـؤخرا مـع القيـادة السـورية       

  .)٢١٤(السالمأعطته االنطباع بأن دمشق مهتمة بإحالل 

ــاس أن الســلطة       ــرئيس عب ــام اجللســة، ذكــر ال ويف خت
الفلســطينية ملتزمــة التزامــا كــامال بتحقيــق الســالم عــن طريــق  
املفاوضات، وبالشرعية الدولية وخريطـة الطريـق والعـيش مـع     

  .)٢١٥(جرياا يف سالم وأمن
  

ــة     ــاء اجللســـ  ٥٥٥٢املـــــداوالت الـــــيت دارت أثنـــ

  ٢٠٠٦توبر تشرين األول/أك ١٩املعقودة يف 

تشــــــــرين  ١٩املعقــــــــودة يف  ٥٥٥٢يف اجللســــــــة   
،اســتمع الــس إلحاطــة إعالميــة    )٢١٦(٢٠٠٦األول/أكتــوبر 
__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١١(

 ، على التوايل.٢٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٢(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٣(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٤(

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٥(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢١٦(
هـذه اجللسـة، انظــر الفصـل السـادس، اجلــزء الرابـع، الفـرع بــاء،       

 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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قدمها املنسق اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط. وبعـد  
تقدمي اإلحاطة، أدىل ببيانات مجيع أعضاء الس، وممثلـو كـل   

م مــن األردن (باســم جامعــة الــدول العربيــة)، وكوبــا (باســ      
حركة بلدان عدم االحنياز)، وفنلندا (باسم االحتـاد األورويب)،  
ــة    ــة العربي ــران اإلســالمية، واجلمهوري ــة إي وإســرائيل، ومجهوري

  فلسطني.  السورية، واملراقب الدائم عن

ــرتاع       ــة أن جــوهر ال وصــرح املنســق اخلــاص يف البداي
ــدائر يف الشــرق األوســط هــو مشــكلة إســرائيل وفلســطني.      ال

أسفه لتكثيف العمليات العسـكرية اإلسـرائيلية يف   وأعرب عن 
ــى، وأعــرب عــن      ــيت أدت إىل ســقوط الكــثري مــن القتل غــزة ال
أســـفه ألن ال أعمـــال العنـــف وال اجلهـــود الدبلوماســـية، الـــيت 
ــرائيلي    ــدي اإلسـ ــن اجلنـ ــراج عـ ــر، أدت إىل اإلفـ ــا مصـ تقودهـ
األسري ووقـف هجمـات الصـواريخ ضـد إسـرائيل. وأشـار إىل       

ت اإلســرائيلية ادعــت حــدوث عمليــات ريــب      أن املخــابرا 
أسلحة إىل غزة عرب األنفاق يف الفترة األخرية. مث قدم إفـادات  
ــرئيس     عــن األزمــة السياســية يف الســلطة الفلســطينية وفشــل ال
ورئيس الوزراء يف تنفيـذ اتفـاق علـى تشـكيل حكومـة وحـدة       
وطنية. وحذر من أن اتمع الفلسـطيين يتـأرجح بـني الوحـدة     

طنية والصـراع األهلـي، حيـث أن التـوتر بـني قـوات األمـن        الو
ــة للســلطة الفلســطينية ومقــاتلي محــاس أدى إىل وقــوع       التابع
اشتباكات مسلحة. ورحب املنسق اخلـاص بتجديـد املفوضـية    
األوروبية لآللية الدولية املؤقتـة وتوسـيع نطاقهـا، وحـث علـى      

اـال  تنفيذ اتفـاق التنقـل والعبـور الـذي مـن شـأنه أن يفسـح        
لالقتصاد الفلسـطيين لالنتعـاش. وأخـريا، ذكـر املنسـق اخلـاص       
أنه مع أن رئـيس وزراء إسـرائيل، إيهـود أوملـرت، أعـرب عـن       
ــيس وزراء      ــإن رئ ــان، ف ــات مباشــرة مــع لبن ــد حمادث ــه بعق رغبت

__________ 

، بشــأن العالقــة بــني جملــس األمــن وحمكمــة العــدل       ١٨ة احلالــ
 الدولية.

لبنان، فؤاد السنيورة، قد رفض ذلك. وعلـى حنـو مماثـل، فمـع     
عـرب عـن رغبتـه يف    أن رئيس اجلمهورية العربية السورية قـد أ 

التفــاوض مــع إســرائيل لتــأمني اســترجاع مرتفعــات اجلــوالن،   
فإن رئـيس وزراء إسـرائيل أكـد أن مرتفعـات اجلـوالن سـتظل       
جزءا مـن إسـرائيل. وأكـد مـن جديـد أن إحـالل السـالم بـني         
إسرائيل وفلسـطني واجلمهوريـة العربيـة السـورية ولبنـان جـزء       

ــق     ــي لتحقي ــم املتحــدة الرام ــدف األم ــن ه ســالم شــامل يف   م
  .)٢١٧(املنطقة، وحذر من اتباع ج جتزيئي

أعرب مجيع املتكلمني عن القلـق إزاء أعمـال العنـف،      
واتفقوا على ضرورة إنعاش عملية السالم على أسـاس املبـادئ   
املتفق عليها سابقا، مبا فيها احلـل القـائم علـى وجـود دولـتني،      

ــر    ــق، وق ــل الســالم، وخريطــة الطري ارات وصــيغة األرض مقاب
جملس األمن ذات الصلة. وأعرب عدة مـتكلمني عـن تأييـدهم    
للجهود اليت يبذهلا الرئيس الفلسطيين لتشكيل حكومـة وحـدة   
وطنية من أجل إعـادة سـيادة القـانون والنظـام وحتسـني املنـاخ       

،إالّ أن ممثل اململكة املتحدة علـى وجـه التحديـد    )٢١٨(السياسي
ومــة علــى محــاس، ألقــى بالالئمــة يف فشــل تشــكيل هــذه احلك 

وأكد مـن جديـد أن الـرئيس عبـاس هـو الشـريك الرئيسـي يف        
ــادة   )٢١٩(عمليــة الســالم .وحــث عــدد قليــل مــن املــتكلمني القي

الفلسطينية على وضع حد للعنف واألنشـطة اإلرهابيـة، مبـا يف    
،بينمـا  )٢٢٠(ذلك إطـالق الصـواريخ علـى األراضـي اإلسـرائيلية     

__________ 

)٢١٧(  S/PV.5552 ٧-٢، الصفحات. 

 ١٢(الـــــدامنرك)؛ والصـــــفحة  ١٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٢١٨(
 ١٤(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ١٣(الكونغــو)؛ والصــفحة 

ــريو)؛ والصــفحة   (ســلوفاكيا)؛  ٢٢رنســا)؛ والصــفحة  (ف ١٦(ب
(األرجنتني)؛ والصـفحة   ٢٣(اليونان)؛ والصفحة  ٢٣والصفحة 

 (فنلندا). ٣٥(اليابان)؛ والصفحة  ٢٥

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٩(

ــة الســالم يف     ٥املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٢٠( (املنســق اخلــاص لعملي
ــفحة    ــط)؛ والصـ ــرق األوسـ ــا)؛ والصـــفحة   ١٥الشـ  ٢٢(فرنسـ
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عمليـات العسـكرية   دعا متكلمون آخرون إسرائيل إىل وقف ال
ــدويل     ــانون الـــ ــهاكات للقـــ ــاب انتـــ ــبة وارتكـــ ــري املتناســـ غـــ

.وبغــرض ختفيــف حــدة األزمــة االقتصـــادية يف     )٢٢١(اإلنســاين 
األرض الفلســطينية، حــث ممثــل اململكــة املتحــدة، ومتكلمــون  
آخرون رددوا ما قاله، اتمع الـدويل علـى مواصـلة اسـتخدام     

ــاع   ــال املســـ ــة يف إيصـــ ــة املؤقتـــ ــة الدوليـــ ــة إىل اآلليـــ دة املاليـــ
  .)٢٢٢(الفلسطينيني

ويف ما يتعلق باحلالة يف لبنان، أعاد معظـم املـتكلمني،     
رغم ترحيبهم بالتقدم احملرز حىت حينـه، تأكيـد ضـرورة تنفيـذ     

ــرار  ــن    ٢٠٠٦( ١٧٠١القـ ــوري عـ ــراج الفـ ــل واإلفـ ) بالكامـ
اجلنـديني اإلسـرائيليني. وحـث ممثــل كـل مـن اململكـة املتحــدة       

ات املتحــدة واجلمهوريــةَ العربيــة الســورية  وســلوفاكيا والواليــ
ومجهورية إيـران اإلسـالمية علـى االمتثـال لنظـام حظـر توريـد        

،فيمــا قــال ممثــل الــدامنرك إن علــى اجلمهوريــة      )٢٢٣(األســلحة
.وأعـرب  )٢٢٤(“أن جتاري [...] بروح بنـاءة ”العربية السورية 

ــتمرار وجــود اجلماعــات       ــن قلقهــم إزاء اس ــتكلمني ع ــدة م ع
ــة وحــدها ملســؤولية    املســلحة يف  ــان الــيت ــدد حتمــل الدول لبن

االســـــــتخدام املشـــــــروع للقـــــــوة، وحثـــــــوا علـــــــى نـــــــزع 
__________ 

 ٣٥-٣٤(إســرائيل)؛ والصــفحتان  ٣١اكيا)؛ والصــفحة (ســلوف
 (فنلندا).

 ٢٤-٢٣(فرنســا)؛ والصـــفحتان   ١٦املرجــع نفســه، الصـــفحة     )٢٢١(
(كوبـا)؛   ٣٦(فلسطني)؛ والصفحة  ٣٠(األرجنتني)؛ والصفحة 

 ٤٠(اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية)؛ والصـــفحة  ٣٩والصـــفحة 
 (مجهورية إيران اإلسالمية).

 ١٥(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٩الصــفحة  املرجــع نفســه،   )٢٢٢(
 (فنلندا). ٣٥  (سلوفاكيا)؛ والصفحة ٢١(فرنسا)؛ والصفحة 

 ١٣(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٢٣(
 (سلوفاكيا). ٢١(الواليات املتحدة)؛ والصفحة 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢٤(

ــهاكات     )٢٢٥(ســالحها ــاوف بشــأن انت ــن خم ــرب أيضــا ع .وأُع
  .)٢٢٦(جيش الدفاع اإلسرائيلي للمجال اجلوي اللبناين

ودعــا ممثــل فلســطني الــس إىل وضــع حــد ألعمــال      
كــــد أيضـــــا أن  العنــــف اإلســــرائيلية، ومحايـــــة املــــدنيني. وأ   

ــار    الفلســطينيني قــد اختــاروا الســالم، ودعــا إســرائيل إىل اختي
  .)٢٢٧(الشيء نفسه

أما ممثـل إسـرائيل، فـرغم إشـارته إىل أن الوضـع علـى         
طول احلدود الشمالية قد بـدأ يف االسـتقرار، فقـد أعـرب عـن      
القلـــــق إزاء ريـــــب األســـــلحة عـــــرب احلـــــدود بـــــني لبنـــــان 

وأعـاد أيضـا تأكيـد أن بلـده لـن      العربية السـورية.   واجلمهورية
تدخل يف حوار مـع محـاس قبـل أن تقـر باملبـادئ الـيت حـددا        

  .)٢٢٨(اموعة الرباعية

ونفى ممثل اجلمهورية العربية السورية صحة ادعاءات   
ــن       ــان، وأكــد م ــده ولبن ــني بل ــب األســلحة عــرب احلــدود ب ري

ــرار     ــذ الق ــده بتنفي ــزام بل ــد الت ). وشــدد ٢٠٠٦( ١٧٠١جدي
ــدون إعــادة     أيضــا  ــدا بالســالم ب ــنعم أب ــن ت علــى أن إســرائيل ل

  .)٢٢٩(مرتفعات اجلوالن احملتلة إىل بلده
  

__________ 

(سـلوفاكيا)؛   ٢١؛ الصـفحة  (بـريو)  ١٥املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٢٥(
 (اليابان). ٢٥(األرجنتني)؛ والصفحة  ٢٣الصفحة 

(االحتـاد   ١٧(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٢٦(
ــفحة  ــي)؛ والصــــ ــفحة  ٢٣الروســــ ــتني)؛ والصــــ  ٣٢(األرجنــــ

 (البحرين).

 .٣٠-٢٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٧(

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢٨(

 .٤٠-٣٨رجع نفسه، الصفحات امل  )٢٢٩(
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 ٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١١املقـــرر املـــؤرخ   

  ): رفض مشروع قرار٥٥٦٤(اجللسة 

ــ    تشـــــرين الثـــــاين/ ٨و  ٧و  ٦ة يف رســـــائل مؤرخـــ

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، طلــب ممثــل   ٢٠٠٦ نــوفمرب
ــة، وباســم أعضــاء    قطــر بصــفته   ــدول العربي ــيس جمموعــة ال رئ

جامعــة الــدول العربيــة، وممثــل أذربيجــان باســم منظمــة املــؤمتر  
اإلسالمي، وممثل كوبا باسم حركة بلدان عدم االحنياز، علـى  
ــة يف       ــس للنظــر يف احلال ــاع عاجــل للمجل ــد اجتم ــوايل، عق الت

  .)٢٣٠(يف ذلك قضية فلسطني  الشرق األوسط، مبا

تشـــــــــرين  ٩املعقـــــــــودة يف  ٥٥٦٤ويف اجللســـــــــة   
اســتجابة لتلــك الطلبــات، أدرج الــس   ٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 

الرساالت املشار إليها أعاله يف جدول أعماله. قدمت األمينـة  
العامة املساعدة للشؤون السياسـية إحاطـة إعالميـة إىل الـس     
بشأن احلالة يف املنطقة، وبعد ذلك أدىل ببيانـات مجيـع أعضـاء    

ثلو كل من اجلزائر وأذربيجان (باسم منظمة املـؤمتر  الس ومم
اإلســـالمي) والربازيـــل، وكوبـــا (باســـم حركـــة بلـــدان عـــدم   
ــاد األورويب)،    ــم االحتـــ ــدا (باســـ ــر، وفنلنـــ ــاز)، ومصـــ االحنيـــ
وإندونيسيا، ومجهورية إيران اإلسـالمية، وإسـرائيل، واألردن،   

ا، والكويـــت، ولبنـــان، واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، وماليزيـــ 
واملغرب، والنرويج، وباكسـتان، واململكـة العربيـة السـعودية،     
ــة    ــة العربي ــا، وإســبانيا، والســودان، واجلمهوري وجنــوب أفريقي
ــيمن،     ــدة، والـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــونس، واإلمـ ــورية، وتـ السـ
واملراقب الدائم عن فلسـطني، ورئـيس اللجنـة املعنيـة مبمارسـة      

لتصــرف، واملراقــب  الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة ل  
  العربية.    الدائم عن جامعة الدول

__________ 

)٢٣٠(  S/2006/868  وS/2006/869  وS/2006/871.على التوايل ، 

وقــدمت مســاعدة األمــني العــام إفــادات عــن حــادث     
تشـرين   ٨قصف القوات اإلسرائيلية ملنطقة يف بيت حانون يف 

الذي أدى إىل مقتل العديـد مـن املـدنيني     ٢٠٠٦الثاين/نوفمرب 
الفلسطينيني. وحدث ذلك بعد قيام إسرائيل بعمليـة عسـكرية   

ــد ــع إطــالق      مل ــها من ــرض من ــزة كــان الغ ة أســبوع يف مشــال غ
الصــواريخ علــى إســرائيل. وقالــت إن األمــني العــام قــد أعــرب 
عــن صــدمته حيــال احلــادث. ويف حــني أدانــت األمــم املتحــدة  
إطالق الصواريخ مـن اجلانـب الفلسـطيين، فقـد ذكّـرت أيضـا       
ــاين يف    ــدويل اإلنسـ ــانون الـ ــا مبوجـــب القـ ــرفني بالتزامامـ الطـ

  .)٢٣١(تعلق حبماية املدنينيي  ما

ــال     ــل فلســــطني أعمــ ــة”وأدان ممثــ ــاب الدولــ “ إرهــ

الــيت أدت إىل مقتــل مــدنيني  “ جــرائم احلــرب”اإلســرائيلية و 
فلسطينيني. وأعرب عن االستياء إزاء إخفـاق اتمـع الـدويل،    
وخباصة جملس األمن، يف محايتهم، وأضـاف أن هـذا اإلخفـاق    

إسـرائيل. ودعـا إىل إجـراء     خلق ثقافة اإلفالت من العقـاب يف 
حتقيـــق عاجـــل يف مأســـاة بيـــت حـــانون، وإىل وقـــف متبـــادل 
إلطــالق النــار تعمــل علــى رصــده قــوة مــراقبني مــن األمــم         

ــوات اإلســــ    ــوري للقــ ــحاب الفــ ــدة، وإىل االنســ رائيلية املتحــ
 حزيــــران/ ٢٨تــــرابط فيهــــا قبــــل  املواقــــع الــــيت كانــــت إىل

  .)٢٣٢(٢٠٠٦  يونيه

ل عن األسـف للوفيـات بـني    وبينما أعرب ممثل إسرائي  
ــى أن    ــدنيني، أحلّ علـ ــفوف املـ ــل”صـ ــدنيني “ قتـ ــق ”مـ بطريـ

يف بيت حانون مل يكـن ليحـدث قـط يف حالـة توقـف      “ اخلطأ
الفلسطينيون عن إطالق الصـواريخ علـى إسـرائيل. وأشـار إىل     
أن بلده قد قام، دون جدوى، بتنبيه الس إىل اخلطـر املتزايـد   

 مــن الفلســطينيني مــا يكفــي مــن  يف غــزة، وأنــه مــنح املعتــدلني
__________ 

)٢٣١(  S/PV.5564 ٦-٤، الصفحات. 

 .٩-٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣٢(
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الوقت الختاذ اخلطوات الالزمة. وقال إنه جيب حتميل السـلطة  
حـدث يف أراضـيها، وحـثَّ القيـادة      الفلسطينية املسؤولية عمـا 

يتعلـق   مـا  الفلسطينية املعتدلة على اإلمساك بزمام األمور. ويف
بلبنان، أكد املمثـل أنـه بـرغم مـا حـدث مـن تطـورات إجيابيـة         

ــؤخرا الم الـــدائم ال ميكـــن أن يتحقـــق   يف اجلنـــوب، فالســـ  مـ
ــا ٢٠٠٦( ١٧٠١بالتنفيــذ الكامــل للقــرار   إال ــابع معرب ). مث ت

ــان      ــني لبنـ ــدود بـ ــرب احلـ ــلحة عـ ــب األسـ ــق إزاء ريـ ــن القلـ عـ
  .)٢٣٣(واجلمهورية العربية السورية

وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني عـــن القلـــق البـــالغ حيـــال   
ــاع     ــف يف قط ــال العن ــزة، وال ســيما   التصــعيد األخــري ألعم غ

احلادث الـذي وقـع يف بيـت حـانون. وأشـار بعـض املـتكلمني        
إىل أن احلادث مدعاة ملزيد مـن القلـق حلدوثـه بعـد أن أعلنـت      
إسرائيل االنسحاب. ويف املقابل، أشار ممثل الواليات املتحـدة  
إىل اهلجمـات علــى إســرائيل، وأضـاف أن مســؤولية منــع شــن   

من األراضي الفلسطينية تقـع  اهلجمات اإلرهابية ضد إسرائيل 
علــى عــاتق احلكومــة الــيت تقودهــا محــاس. ودعــا العديــد مــن    
ــاروخية   املـــــــتكلمني أيضـــــــا إىل وقـــــــف اهلجمـــــــات الصـــــ

.وحث ممثل اململكة العربية السـعودية إسـرائيل   )٢٣٤(الفلسطينية
__________ 

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣٣(

ــا)؛ والصــفحة   ١٤املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٣٤( (فرنســا)؛  ١٥(غان
(مجهوريـــة ترتانيـــا  ١٧(ســـلوفاكيا)؛ والصـــفحة  ١٦والصـــفحة 

فحة (الواليـــــات املتحـــــدة)؛ والصـــــ ١٨املتحــــدة؛ والصـــــفحة  
ــدامنرك)؛ والصــفحة   ٢١ ــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٢(ال (اململك
(الصـــــني،   ٢٥-٢٤(االحتـــــاد الروســـــي)؛ والصـــــفحتان    ٢٣

(فنلنــدا)؛  ٣٠(اليابــان)؛ والصــفحة  ٢٧األرجنــتني)؛ والصــفحة 
S/PV.5564 (Resumption 1) (باكستان)؛ والصـفحة   ٤، الصفحة

رسـة الشــعب  (اللجنــة املعنيـة مبما  ١٤(النـرويج)؛ والصـفحة    ١١
 ٢١الفلســــطيين حلقوقــــه غــــري القابلــــة للتصــــرف)؛ والصــــفحة 

 ٢٧(الربازيــــــل)؛ والصــــــفحة  ٢٦(إندونيســــــيا)؛ والصــــــفحة 
 (إسرائيل). ٢٨أفريقيا)؛ والصفحة   (جنوب

علـــى اســـتئناف املفاوضـــات يف إطـــار متـــزامن مـــع التزامـــات  
ــواريخ موازيـــة مـــن اجلانـــب الفلســـطيين بوقـــف إطـــ   الق الصـ

ــه      ــع عملياتـ ــرائيلي جلميـ ــب اإلسـ ــف اجلانـ ــع وقـ ــالتزامن مـ وبـ
  .)٢٣٥(العسكرية

وأكد معظـم املـتكلمني علـى أن العمليـات العسـكرية        
الــيت قامــت ــا إســرائيل مــؤخرا يف غــزة كانــت غــري متناســبة   
وتشــــــــكل انتــــــــهاكات جســــــــيمة للقــــــــانون الــــــــدويل      

ــاين ــه    )٢٣٦(اإلنسـ ــى وجـ ــدة، علـ ــة املتحـ ــل اململكـ ــار ممثـ  .وأشـ
اخلصوص، إىل أن مـن الصـعب فهـم اهلـدف مـن وراء العمليـة       

  .)٢٣٧(يف بيت حانون أو إجياد تربير هلا
__________ 

)٢٣٥(  S/PV.5564 ٣٣، الصفحة. 

(فرنســا)؛  ١٥فحة (قطــر)؛ والصــ  ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٣٦(
ــفحة  ــفحة   ١٧والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ١٩(مجهوريــ

الـدامنرك)؛  ( ٢١(اليونان)؛ والصفحة  ٢٠صفحة (الكونغو)؛ وال
(األرجنــتني)؛  ٢٥(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٣والصــفحة 
ــا)؛ والصــفحة  ٢٩(بــريو)؛ والصــفحة  ٢٨والصــفحة   ٣٠(كوب

 S/PV.5564ربية السعودية)؛ (اململكة الع ٣٣(فنلندا)؛ والصفحة 

(Resumption 1) ٤(أذربيجـــــان)؛ والصـــــفحة  ٣، الصـــــفحة 
(املغــرب)؛  ٨(الســودان)؛ والصــفحة  ٦(باكســتان)؛ والصــفحة 

(اجلزائــر)؛ والصــفحة  ١٢(النــرويج)؛ والصــفحة  ١١والصــفحة 
(اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة  ١٤

(اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة)؛  ١٥للتصـــــرف)؛ والصـــــفحة 
ــفحة   ١٦والصـــــفحة  ــة)؛ والصـــ ــة الـــــدول العربيـــ  ١٧(جامعـــ

ــفحة   ــت)؛ والصــ ــالمية)؛    ٢٠(الكويــ ــران اإلســ ــة إيــ (مجهوريــ
(اجلمهوريــة العربيــة  ٢٢(إندونيســيا)؛ والصــفحة  ٢١والصــفحة 

(اجلماهريية العربيـة الليبيـة)؛ والصـفحة     ٢٤السورية)؛ والصفحة 
 (الربازيل). ٢٦

)٢٣٧(  S/PV.5564 ٢٢، الصفحة. 
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ويف حـــني رحـــب العديـــد مـــن املـــتكلمني بـــإعالن        
إســــرائيل إجــــراء حتقيــــق يف احلــــادث الــــذي وقــــع يف بيــــت  

ــانون ــق   )٢٣٨(حـــــــ ــراء حتقيـــــــ ــرون إىل إجـــــــ ــا آخـــــــ ،دعـــــــ
.وأعــرب ممثــل فرنســا خصوصــا عــن رغبتــه يف أن )٢٣٩(مســتقل

ــد )٢٤٠(حيــدد األمــني العــام املعــايري إلجــراء حتقيــق مســتقل    وأي.
املراقب الدائم عن جامعة الدول العربية هذه الدعوة، وأعـرب  
ــرا إىل    ــائق تقريــ ــة تقصــــي احلقــ ــه يف أن تقــــدم جلنــ عــــن أملــ

.وحث العديد من املتكلمني الـس علـى أن يوفـد    )٢٤١(الس
ــة مــن املــراقبني الــ   ــة إىل األراضــي الفلســطينية بعث دوليني أو آلي

.واقتـرح ممثـل ماليزيـا    )٢٤٢(للرصد أو حىت قـوة حلمايـة املـدنيني   
__________ 

(األمينـة العامـة املسـاعدة)؛ والصـفحة      ٤املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٣٨(
(مجهورية ترتانيا املتحدة)؛ والصـفحة   ١٧(غانا)؛ والصفحة  ١٤
ــات املتحــدة)؛ والصــفحة   ١٨ ــان)؛ والصــفحة   ٢٠(الوالي (اليون
ــدامنرك)؛  ٢١ ــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٢٢والصــفحة (ال (اململك
 (مصر). ٣٢(اليابان)؛ والصفحة  ٢٧(الصني)؛ والصفحة  ٢٤

(فرنســا)؛  ١٥(قطــر)؛ والصــفحة   ١٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٣٩(
ــفحة  ــفحة   ١٧والصــ ــدة)؛ والصــ ــا املتحــ ــة ترتانيــ  ١٩(مجهوريــ

(لبنـان)؛   ٣٥(األرجنتني)؛ والصفحة  ٢٥(الكونغو)؛ والصفحة 
S/PV.5564 (Resumption 1) (باكستان)؛ والصـفحة   ٤، الصفحة

(جامعـة الـدول    ١٧(اإلمارات العربية املتحـدة)؛ والصـفحة    ١٥
 (الربازيل). ٢٦العربية)؛ والصفحة 

)٢٤٠(  S/PV.5564 ١٥، الصفحة. 

)٢٤١(  S/PV.5564 (Resumption 1) ١٧، الصفحة. 

)٢٤٢(  S/PV.5564 (فرنســـا)؛  ١٥(قطـــر)؛ والصـــفحة   ١٢، الصـــفحة
 ٣٢(الـيمن)؛ والصـفحة    ٣١(كوبـا)؛ والصـفحة    ٢٩والصفحة 

(ماليزيـــا)؛   ٣٦(لبنـــان)؛ والصـــفحة   ٣٥(مصـــر)؛ والصـــفحة  
S/PV.5564 (Resumption 1) (أذربيجان)؛ والصفحة  ٣، الصفحة

(اإلمــارات  ١٥(املغــرب)؛ والصــفحة  ٨والصــفحة  (تــونس)؛ ٦
ــدة)؛ والصـــفحة   ــة املتحـ ــفحة  ١٧العربيـ  ٢٤(الكويـــت)؛ والصـ

 أفريقيا). (جنوب ٢٧(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحة 

لـــــس آليـــــة محايـــــة دوليـــــة تفصـــــل     أيضـــــا أن ينشـــــئ ا 
  .)٢٤٣(الطرفني  بني

ــة        ــاء الثق ــدابري لبن ــة اختــاذ ت وأكــد عــدة مــتكلمني أمهي
ــة الســالم   ــا   )٢٤٤(لتيســري اســتئناف عملي ــذا الصــدد، دع .ويف ه

ج الفـوري وغـري املشـروط عـن     معظم أعضاء الس إىل اإلفرا
اجلنــدي اإلســرائيلي املختطــف، يف حــني حثــت معظــم الــدول  
غــري األعضــاء إســرائيل علــى إطــالق ســراح أعضــاء احلكومــة   

احملتجـــــزين الفلســـــطينية والـــــس التشـــــريعي الفلســـــطيين    
  إسرائيل.  يف

ودعا ممثل قطر، بصفته رئيس جمموعة الدول العربيـة،    
ــل مســـؤوليات   ــس إىل حتمـ ــن والســـلم    الـ ــاه صـــون األمـ ه جتـ

الدوليني. وحث األمني العـام أن يعـد تقريـرا يقـدم إىل الـس      
عن العدوان اإلسـرائيلي املتواصـل علـى األراضـي الفلسـطينية،      
ودعــا إىل الوقــف الفــوري إلطــالق النــار وإرســال قــوة مراقبــة 
دوليـة. وطلـب إىل جملـس األمـن إعـادة حتريـك عمليـة الســالم        

ــة    الراكــدة علــى مج  ــع املســارات. ودعــا أيضــا إىل تقــدمي كاف ي
الضمانات واحلوافز الالزمة إىل مجيع األطراف لتنفيذ اتفاقـات  
السالم املربمة، وتذليل العقبات اليت تواجـه التوصـل إىل حتقيـق    
ــه     ــرار أعدتـ ــروع قـ ــار إىل أن مشـ ــامل. وأشـ ــم وشـ ــالم دائـ سـ

عربيــــــــة ــــــــذا الشــــــــأن كــــــــان معروضــــــــا اموعــــــــة ال
ــدهم   .و)٢٤٥(الــس علــى أعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن تأيي

  ملشروع القرار.
__________ 

)٢٤٣(  S/PV.5564 ٣٦، الصفحة. 

ــفحة    )٢٤٤( ــه، الصــ ــع نفســ ــلوفا ١٦املرجــ ــفحة (ســ  ١٩كيا)؛ والصــ
 ٣٦(كوبــــــــا)؛ والصــــــــفحة  ٢٩(الكونغــــــــو)؛ والصــــــــفحة 

(أذربيجـان)؛   ٣، الصفحة S/PV.5564 (Resumption 1)(ماليزيا)؛
 ٢٦(املغرب)؛ والصـفحة   ٨(باكستان)؛ والصفحة  ٤والصفحة 
 (الربازيل).

)٢٤٥(  S/PV.5564 ١٣، الصفحة. 
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تشـــــرين  ١١يف  ٥٥٦٥وعقـــــد الـــــس جلســـــته     
ــه  )٢٤٦(٢٠٠٦الثــــاين/نوفمرب  للنظــــر يف مشــــروع قــــرار قدمتــ

،ومــن بــني مــا جــاء فيــه أن يطالــب الــس إســرائيل   )٢٤٧(قطــر
بوقــف عملياــا العســكرية وســحب قواــا مــن داخــل قطــاع   

ــيت كانــــــت ت  ــع الــــ ــزة إىل املواقــــ ــل  غــــ ــا قبــــ ــز فيهــــ تمركــــ
ــه  ٢٨ ــوري   ٢٠٠٦حزيران/يونيــ ــف فــ ــدعو إىل وقــ ؛ وأن يــ

جلميــع أعمــال العنــف بــني اجلــانبني اإلســرائيلي والفلســطيين؛    
وأن يطلب إىل األمني العام أن ينشئ جلنـة لتقصـي احلقـائق يف    
اهلجوم الـذي وقـع يف بيـت حـانون، يف غضـون ثالثـني يومـا؛        

ــد بالتزاماـــ  ــرائيل أن تتقيـ ــة وأن يهيـــب بإسـ ـا مبوجـــب اتفاقيـ
جنيف، وأن يهيب بالسلطة الفلسطينية أن توقـف العنـف، مبـا    
ــى األراضــي اإلســرائيلية؛ وأن     ــك إطــالق الصــواريخ عل يف ذل
ــانية      ــاعدة اإلنسـ ــطيين باملسـ ــعب الفلسـ ــداد الشـ ــدعو إىل إمـ يـ
ــة       ــتقرار احلال ــأمني اس ــدويل ت ــاتمع ال ــب ب ــة؛ وأن يهي العاجل

ــة حل     ــة دولي ــها إنشــاء آلي ــدنيني؛ وأن يهيــب   بســبل من مايــة امل
ــدابري     ــة تشــمل ت ــالطرفني أن يعمــدا إىل اختــاذ خطــوات فوري ب
لبنــاء الثقــة، ــدف اســتئناف مفاوضــات الســالم؛ وأن يطلــب 
ــن       ــس األم ــه إىل جمل ــرا يف حين ــدم تقري ــام أن يق ــني الع إىل األم

  بشأن تنفيذ القرار.

ويف هذه اجللسة، أدىل ببيانات ممثلو كل من الكونغـو    
امنرك واليابــــان وقطــــر وســــلوفاكيا واململكــــة املتحــــدة  والــــد

  والواليات املتحدة واملراقب الدائم عن فلسطني.  

وطرح مشـروع القـرار للتصـويت، غـري أنـه مل يعتمـد         
بسبب تصويت ممثل الواليات املتحدة ضده. بينمـا امتنـع عـن    

__________ 

 S/2006/868ُدرجت الرسائل من ممثلي قطر وأذربيجـان وكوبـا (    )٢٤٦(
 على التوايل) يف جدول األعمال. S/2006/871و  S/2006/869و 

)٢٤٧(  S/2006/878. 

التصـــويت ممثلـــو كـــل مــــن الـــدامنرك واليابـــان وســــلوفاكيا      
  .  املتحدة  واململكة

ورأى ممثل الواليات املتحـدة أن مشـروع القـرار غـري       
متوازن وأنه متحيز ضد إسرائيل وله دوافـع سياسـية. وأعـرب    
عــن االســتياء خبصــوص عــدم تضــمنه أيــة إشــارة إىل اإلرهــاب  

إدانة حلماس، وأضاف أنـه ليسـت هنـاك ضـرورة تسـتدعي       أو
ــة     ــة حلمايـــ ــة دوليـــ ــائق أو آليـــ ــي احلقـــ ــة لتقصـــ ــاء بعثـــ إنشـــ

.ودعت ممثلة اململكة املتحـدة إسـرائيل إىل تفـادي    )٢٤٨(املدنيني
إيــــذاء املــــدنيني، والقيــــادةَ الفلســــطينية إىل وقــــف األنشــــطة  
ــة الســــورية إىل    ــةَ العربيــ ــا دعــــت اجلمهوريــ اإلرهابيــــة؛ كمــ
اســـتخدام نفوذهـــا، بشـــكل بنـــاء، علـــى قـــادة محـــاس الـــذين  
يتخذون من سوريا مقرا هلم. وأضافت أن النص غـري متـوازن   

.وعـزى ممثلـو   )٢٤٩(قدر الكايف ومل جيسـد مـدى تعقّـد احلالـة    بال
الدامنرك واليابان وسلوفاكيا امتناعهم عن التصويت لألسـباب  

.وأعــرب ممثلــو الكونغــو وقطــر وفلســطني عــن خيبــة )٢٥٠(ذاــا
  .)٢٥١(أملهم لعدم اعتماد مشروع القرار

  
املعقـودة   ٥٥٦٨املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٦/نوفمرب تشرين الثاين ٢١يف 

تشــــــــرين  ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٥٦٨يف اجللســــــــة   
،اســتمع الــس إىل إحاطــة إعالميــة  )٢٥٢(٢٠٠٦الثــاين/نوفمرب 
__________ 

)٢٤٨(  S/PV.5565 ٥-٤، الصفحتان. 

 .٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٩(

ــه، الصـــفحة    )٢٥٠(   ، والصـــفحتان ٦-٥، والصـــفحتان ٥املرجـــع نفسـ

 ، على التوايل.٧-٦

 .٧لصفحة املرجع نفسه، ا  )٢٥١(

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٥٢(
هـذه اجللسـة، انظــر الفصـل السـادس، اجلــزء الرابـع، الفـرع بــاء،       
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ــر     ــية عـــن آخـ ــام للشـــؤون السياسـ قـــدمها وكيـــل األمـــني العـ
التطــورات يف املنطقــة. وبعــد تقــدمي اإلحاطــة، أدىل ببيانــات      
ــا (باســم حركــة      ــو كــل مــن كوب ــع أعضــاء الــس، وممثل مجي

ــ ــاد األورويب)،    بلـ ــم االحتـ ــدا (باسـ ــاز)، وفنلنـ ــدم االحنيـ دان عـ
ــالمي  ــران اإلسـ ــة إيـ ــدائم   ومجهوريـ ــب الـ ــرائيل، واملراقـ ة، وإسـ

  فلسطني.  عن

وأفاد وكيل األمني العام أن املواجهات، الـيت شـهدها     
شهر من العنف املتصـاعد، بـني القـوات اإلسـرائيلية واملقـاتلني      

مــن اجلــانبني.  الفلســطينيني قــد أســفرت عــن ســقوط ضــحايا  
وأعرب عن شكّه يف أن يتم التوصل إىل اتفاق بشـأن تشـكيل   
حكومـة وحــدة وطنيــة يف فلســطني، علــى الــرغم مــن مواصــلة  
رئيس السلطة الفلسطينية بذل اجلهود لتحقيق ذلك. وأضـاف  
أن احلالة االقتصادية واإلنسـانية يف قطـاع غـزة ال تـزال مزريـة      

ــذ   ــرائيلية مل تنفـ ــلطات اإلسـ ــل  ألن السـ ــاق التنقـ ــل اتفـ بالكامـ
ــور. وشــدد علــى ضــرورة العــودة إىل املســار السياســي،     والعب
وأضـاف أن تـدخل طـرف ثالـث قـد يسـاعد يف دفـع الطـرفني         
على جتاوز املأزق احلايل. ويف ما يتعلق بعملية السالم األوسـع  
يف الشــرق األوســط، فقــد رأى أنــه بوســع اجلمهوريــة العربيــة   

ــة بالغــة”الســورية أن تقــوم بــدور يتســم   يف عــدد مــن “ بأمهي
  .)٢٥٣(ااالت

وأعــرب ممثــل فلســطني عــن االســتياء خلــذالن الــس    
للفلسطينيني مرة أخرى، ولعدم اعتمـاد مشـروع القـرار الـذي     

، واــــم ٢٠٠٦تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١١قدمتــــه قطــــر يف 
إسرائيل بارتكاب جـرائم حـرب يف ظـل تـوفري عضـو دائـم يف       

اسية هلا. وأكد مـن جديـد أن حكومـة    الس للحماية الدبلوم
__________ 

قـــــة بــــني جملـــــس األمـــــن وحمكمـــــة  ، بشـــــأن العال١٨احلالــــة  
 الدولية. العدل

)٢٥٣(  S/PV.5568 ٧-٢، الصفحات. 

بلده ال تـزال ملتزمـة بإجيـاد حـل دبلوماسـي لألزمـة، ورحـب        
باملبادرة األخرية اليت تقدمت ا فرنسـا وإيطاليـا وإسـبانيا مـن     

وصـلت إىل طريـق مســدود.    أجـل تنشـيط عمليـة السـالم الـيت     
وأخـــــريا، كــــــرر دعوتــــــه إىل الوقـــــف الفــــــوري املتبــــــادل   

  .)٢٥٤(النار  إلطالق

ذكر ممثـل إسـرائيل إن احلالـة علـى األرض ميكـن أن      و  
ــا يلـــي:  “ حاهابـــني عشـــية وضـــ ”تـــتغري  ــة حـــدث مـ يف حالـ
أن تتوقف اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة إيـران       أوال،

ــيت     ــادئ ال اإلســالمية عــن دعــم اإلرهــاب؛ مث تقبــل محــاس املب
حددا اموعة الرباعية؛ وتتوقف امليليشيات الفلسـطينية عـن   

ن اهلجمــات علــى األهــداف اإلســرائيلية؛ ويطلــق ســراح      شــ
  .)٢٥٥(اجلنود اإلسرائيليني املخطوفني الثالثة

وأعرب معظم املتكلمني عـن القلـق لتـدهور احلالـة يف       
األرض الفلسطينية احملتلة، وحثـوا مجيـع األطـراف املعنيـة علـى      
اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق تســوية عادلــة ودائمــة عــن   

اوض من خالل تنشـيط عمليـة السـالم علـى أسـاس      طريق التف
احلل القائم على وجود دولتني، وقرارات الس ذات الصـلة،  
وخريطة الطريق. وحث أغلبية املتكلمني إسـرائيل علـى وقـف    
استخدام القوة غري املتكافئة ضد املدنيني الفلسـطينيني، وحثـوا   
الفلســـطينيني علـــى بـــذل املزيـــد مـــن اجلهـــود لوقـــف إطـــالق  

  صواريخ على إسرائيل.  ال

وأعرب بعض املتكلمني عن خيبة األمل لعـدم اعتمـاد     
ــه قطــر     ــذي قدمت ــرار ال ــس ملشــروع الق ــل  )٢٥٦(ال .وحــث ممث

ــاء مبســؤوليته علــى     ــتفكري يف ســبل الوف ــى ال الصــني الــس عل
__________ 

 .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥٤(

 .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٥(

(الصـني)؛   ١٩(فلسـطني)؛ والصـفحة    ٧املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٥٦(
 (كوبا). ٣٣(قطر)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 
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ــو ــة   )٢٥٧(أفضـــل حنـ ــدول املهتمـ ــا إىل أن الـ ــل كوبـ ــار ممثـ .وأشـ
عس الـــس، تقـــا اضـــطرت للجـــوء إىل اجلمعيـــة العامـــة بعـــد

ــاثال  ــرارا ممــ ــاين/نوفمرب  ١٧يف )٢٥٨(واعتمــــدت قــ ــرين الثــ تشــ
ــة ٢٠٠٦ .ويف حــني رحــب ممثــل  )٢٥٩(يف دورة اســتثنائية طارئ

قطر بـذلك القـرار، أشـار إىل أن احملفـل الـذي اتخـذ فيـه لـيس         
احملفل املناسب ملعاجلة املشـكلة، مـا دامـت املسـؤولية الرئيسـية      

ــع     ــدوليني تقــ ــن الــ ــلم واألمــ ــون الســ ــن صــ ــاتق  عــ ــى عــ علــ
ــ)٢٦٠(الــس ات املتحــدة أن القــرار مــا هــو  .ورأت ممثلــة الوالي

قرار آخر متحيز يتجاهـل احلقـائق علـى األرض، وال يـأت      إالّ
بشــيء إلحــراز تقــدم حنــو حتقيــق الســالم يف املنطقــة. وحثــت   

“ املسـرحيات الدبلوماسـية  ”الدول األعضاء على رفـض تلـك   

مــا تتخــذه مــن ”و“ االجتماعــات الــيت تعقــد يف تعجــل ”ألن 
ليسـت بـديال عـن عـزم الطـرفني علـى       “ قرارات مثرية للجـدل 

  .)٢٦١(القيام مبا يلزم من اخلطوات لتحقيق السالم

وأكد بعض املتكلمني أنه ينبغي تشجيع كـل احتمـال     
إلشــراك ذوي املصــاحل اإلقليمــيني يف خمتلــف عمليــات الســالم  

يف  اجلاريــة، ودعيــت اجلمهوريــة العربيــة الســورية للمســامهة     
.غــري أن ممثلــة الواليــات املتحــدة أعربــت عــن  )٢٦٢(إجيــاد احلــل

ــة      ــة العربيـ ــى أن اجلمهوريـ ــل علـ ــود دالئـ ــن وجـ ــاج مـ االنزعـ
السورية تعمل باالشتراك مـع حـزب اللــه وحلفائهـا اللبنـانيني      

__________ 

 .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٧(

 .١٠/١٦-القرار دإط  )٢٥٨(

)٢٥٩(  S/PV.5568 ٣٤، الصفحة. 

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٠(

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦١(

(غانـا)؛   ١٥(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسـه، الصـفحة     )٢٦٢(
(الـدامنرك)؛ والصـفحتان    ٢٥(اليابان)؛ والصفحة  ١٧والصفحة 

 (االحتاد الروسي). ٣١-٣٠

اآلخرين علـى زعزعـة اسـتقرار حكومـة لبنـان، وأـا ال تلتـزم        
  .)٢٦٣(باحلظر املفروض على توريد األسلحة

ار ممثــل قطــر إىل أن وفــد بــالده ســيدعو الــس   وأشــ  
لعقد جلسة على املستوى الوزاري يف الشـهر التـايل مـن أجـل     
كسر مجـود عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط. ودعـا الـدول        
األعضــاء، وال ســيما أعضــاء الــس، للمشــاركة بنشــاط يف      

  .)٢٦٤(اجللسة املزمع عقدها
  

املعقـودة   ٥٦٢٤املداوالت اليت دارات يف اجللسـة    

  ٢٠٠٧كانون الثاين/يناير  ٢٥يف 

كــــــــانون  ٢٥، املعقــــــــودة يف ٥٦٢٤يف اجللســــــــة   
، استمع الـس إىل إحاطـة إعالميـة قـدمها     ٢٠٠٧الثاين/يناير 

وكيل األمـني العـام للشـؤون السياسـية عـن احلالـة يف املنطقـة.        
  ومل يدل ببيانات أخرى.  

م تقريـره  وقال وكيل األمني العام إن األمـني العـام قـد     
النــهائي عــن احلالــة يف الشــرق األوســط إىل الــس يف كــانون  

.وأشــــار إىل حــــدوث تطــــورات )٢٦٥(٢٠٠٦األول/ديســــمرب 
ــدويل باحلاجــة       ــى الصــعيد ال ــها شــعور متجــدد عل ــة، من إجيابي
املاســة إلجيــاد خمــرج سياســي للمضــي قــدما، وعلــى األخــص    

ــة الرباعيــ      ــادة تنشــيط اموع ــادرات ترمــي إىل إع ــاذ مب ة، اخت
وإجــــراء أعضــــاء اموعــــة الرباعيــــة لزيــــارات إىل املنطقــــة، 

__________ 

 .٢٧حة املرجع نفسه، الصف  )٢٦٣(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦٤(

 كــــــــانون األول/ ١٢يف  ٥٥٨٤ه عقــــــــد الــــــــس جلســــــــت  )٢٦٥(

ــأن البنــــد املعنــــون  ٢٠٠٦ ديســــمرب ــة يف الشــــرق ”، بشــ احلالــ
)، ودرات يف S/2006/956، للنظــر يف ذلــك التقريــر (  “األوســط

وأصدر الس أيضا بيانا  لسطني.اجللسة مناقشات حول قضية ف
). وترد تغطية هلذه اجللسـة يف الفصـل   S/PRST/2006/51رئاسيا (

 ، هاء.٣٣الثامن، الباب 
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والدعوات اليت وجهتها اجلمهورية العربية السـورية السـتئناف   
ــيس وزراء     ــن رئـ ــل مـ ــى كـ ــرائيل. والتقـ ــع إسـ ــات مـ املفاوضـ
إسرائيل، إيهود أوملـرت، ورئـيس السـلطة الفلسـطينية، حممـود      

ــدس يف   ــاس، يف القـ ــمرب   ٢٣عبـ ــانون األول/ديسـ  ،٢٠٠٦كـ
ووافقا على استئناف عمل اللجنة األمنيـة الرباعيـة املؤلفـة مـن     
إســـرائيل والســـلطة الفلســـطينية ومصـــر والواليـــات املتحـــدة.  
وباإلضافة إىل ذلك، استمر االلتزام بوقف إطـالق النـار املتفـق    

، ووافقـت إسـرائيل علـى    ٢٠٠٦عليه يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ــني قطــاع غـــزة و    ــابر ب ــل  حتســني أوضــاع املع إســرائيل، وحتوي

  اإليرادات الفلسطينية اليت حتتجزها.

ومن ناحية ثانية، أشار إىل تعقـد احلـوار بـني الطـرفني       
بســبب األوضــاع السياســية الســائدة يف إســرائيل وفلســطني.    
وقــدم إفــادات عــن احتــدام التــوتر بــني الفصــائل يف األراضــي    

ة الفلســطينية احملتلــة، وعــن الصــعوبات الــيت تواجههــا احلكومــ  
االئتالفيـة اإلســرائيلية يف وضـع جــدول أعمـال واضــح بســبب    
ــات التشــريعية     ــذ أن جــاءت االنتخاب الفضــائح السياســية. ومن
الفلســـطينية حبكومـــة الســـلطة الفلســـطينية بقيـــادة محـــاس إىل  

أن املعونــة الدوليــة    احلكــم، أُعيــد تقيــيم بــرامج املــاحنني، إالّ     
ــطينيني ز  ــة إىل الفلسـ ــع، املقدمـ ــدميها  ادت يف الواقـ ــع أن تقـ مـ

  .)٢٦٦(احلكومة الفلسطينية  جير عرب مل
  

املعقـودة   ٥٦٢٩املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

    ٢٠٠٧شباط/فرباير  ١٣يف 

ــة    ــودة يف ٥٦٢٩ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ١٣، املعقـ شـ
، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة إعالميـــة قـــدمها املنســـق ٢٠٠٧

ــة يف اخلـــاص لعمليـــة الســـالم يف الشـــرق األوســـط عـــن احلا  لـ
املنطقة. وباإلضـافة إىل البيانـات الـيت أدىل ـا أعضـاء الـس،       

__________ 

)٢٦٦(  S/PV.5624. 

ــة    أدىل ببيانـــات ممثلـــو األرجنـــتني، وأذربيجـــان (باســـم منظمـ
املؤمتر اإلسـالمي)، وبـنغالديش، وكوبـا (باسـم حركـة بلـدان       
عــدم االحنيــاز)، وأملانيــا (باســم االحتــاد األورويب)، ومجهوريــة  

واليابــان، واألردن، والكويــت  إيــران اإلســالمية، وإســرائيل،   
(باسـم جمموعــة الــدول العربيـة)، ولبنــان، وماليزيــا، واملغــرب،   
ــة     ــة العربيــ ــنغال، واجلمهوريــ ــتان، والســ ــرويج، وباكســ والنــ

ــة    ــال (مجهوريــ ــا، وفرتويــ ــورية، وتركيــ ــة)،  -الســ البوليفاريــ
واملراقب الدائم عن فلسـطني، ورئـيس اللجنـة املعنيـة مبمارسـة      

  للتصرف.    القابلة  قوقه غريالشعب الفلسطيين حل

وأفاد املنسق اخلاص أنه مت مؤخرا، حتت رعايـة امللـك     
عبــد اللـــه ملــك اململكــة العربيــة الســعودية، التوصــل يف مكــة   
التفــاق خبصــوص تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة فلســطينية،   
ــة       ــن تشــكيل حكوم ــك ع ــه يف أن يســفر ذل ــن أمل وأعــرب ع

نـب آخـر، أقـر بـأن     تسـتطيع اجلهـات املاحنـة دعمهـا. ومـن جا     
ــها وقــــف       ــزال قائمــــة، ومنــ ــن التحــــديات ال تــ ــد مــ العديــ
ــني الفلســطينيني والعنــف اإلســرائيلي     ــة ب االشــتباكات الداخلي
الفلسطيين. وأعرب أيضا عن قلقـه البـالغ إزاء اسـتمرار التـوتر     
الناجم عن قيام إسرائيل بأعمال بنـاء وحفـر يف املدينـة القدميـة     

الية الشـديدة الـيت تواجههـا السـلطة     يف القدس، وإزاء األزمة امل
الفلســطينية، وعــدم تنفيــذ اتفــاق التنقــل والعبــور. وحــذر مــن  
اســتمرار اخنفــاض النشــاط التجــاري وتزايــد االعتمــاد علــى       
املعونة إذا مل يسمح مبزيد من فرص العبور. وخبصـوص لبنـان،   

املــأزق السياســي ”ذكــر املنســق اخلــاص أنــه يف ظــل اســتمرار  
ــداخلي ــة الشــمالية    ، تعر“ال ــان للقصــف يف املنطق ضــت حافلت

الشرقية من بريوت صباح ذلك اليوم. ويف ما يتعلـق باحلـادث   
ــدفاع اإلســرائيلية والقــوات      ــوات ال ــني ق ــع مــؤخرا ب ــذي وق ال

كـــال اجلـــانبني انتـــهكا القـــرار    املســـلحة اللبنانيـــة، ذكـــر أن   
)، ومن مث حث مجيع األطـراف علـى احتـرام    ٢٠٠٦( ١٧٠١
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تامــــا واللجــــوء إىل اآلليــــة الثالثيــــة ملعاجلــــة  القـــرار احترامــــا 
  .)٢٦٧(الشواغل

وأكد املتكلمون بصفة عامة ضرورة التوصل إىل حـل    
ــم لألزمــة يف الشــرق األوســط، وللقضــية     شــامل وعــادل ودائ
الفلسطينية اليت تشكل صميم هذه األزمـة، وشـددوا علـى أنـه     

ميكن التوصل هلـذه التسـوية إال مـن خـالل احلـوار السـلمي        ال
واملفاوضات، على أسـاس قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة،      
ــدأ    ــة، ومبـ ــة الرباعيـ ــعتها اموعـ ــة الطريـــق الـــيت وضـ وخريطـ
ــالم     ــادرة السـ ــد، ومبـ ــاق مدريـ ــالم، واتفـ ــل السـ األرض مقابـ
العربيـة. وأكــدوا كـذلك أن اهلــدف النـهائي املتــوخى ال يــزال    
ا هو حتقيق الرؤية القائمة علـى أسـاس وجـود دولـتني. وحتقيقـ     

هلــذه الغايــة، جيــب علــى كــل مــن اإلســرائيليني والفلســطينيني   
  االمتناع عن اختاذ إجراءات أحادية اجلانب.  

وأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أن حكومتــه تؤيــد   
املناقشات املقبلة، وأا ستواصل تقدمي املسـاعدة إىل األطـراف   

  .)٢٦٨(بشأن مسائل مثل األمن والتنقل والعبور

الوفود باالتفاق األخري بـني الفصـيلني    ورحبت معظم  
الفلســطينيني الرئيســيني، فــتح ومحــاس، الــذي مت التوصــل إليــه  
يف مكة واهلادف إىل تشكيل حكومة وحدة وطنية يف غضـون  

.ودعوا إىل التعجيل بتشكيل حكومة جديـدة علـى   )٢٦٩(أسابيع
__________ 

)٢٦٧(  S/PV.5629 ٨-٣، الصفحات . 

 .٢٢-٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٦٨(

ــفحة    )٢٦٩( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٩املرجـ ــر)؛ والصـ ــاد  ١٣(قطـ (االحتـ
ــفحة   ــي)؛ والصــــ ــفحة   ١٤الروســــ ــيا)؛ والصــــ  ١٨(إندونيســــ

(الواليــات  ٢١(بنمــا)؛ والصــفحة   ٢٠(الكونغــو)؛ والصــفحة  
(فرنســـا)؛  ٢٤والصـــفحة  (الصـــني)؛ ٢٢املتحـــدة)؛ والصـــفحة 

(بلجيكـــا)؛  ٢٧(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٥والصــفحة  
(الكويـــــت)؛  ٤١(ســـــلوفاكيا)؛ والصـــــفحة   ٢٨والصـــــفحة 

، الصـفحة  S/PV.5629 (Resumption 1)(أملانيـا)؛   ٤٣والصـفحة  
 

ــة     ــة الرباعي ــادئ اموع ــهاج جيســد مب .وحــث )٢٧٠(أســاس من
ا على رفع احلصار املايل املفـروض علـى   متكلمون آخرون أيض

  .)٢٧١(السلطة الفلسطينية كوسيلة لتشجيع تلك اجلهود

ــاء الــيت قامــت ــا       ويف مــا يتعلــق بأعمــال احلفــر والبن
مؤخرا إسرائيل يف القدس، أعرب عـدد كـبري مـن الوفـود عـن      
القلق الشـديد مـن أن يلحـق ذلـك أضـرارا باملسـجد األقصـى،        

.واـم العديـد   )٢٧٢(ملية السالم ككـل ثالث احلرمني، ويهدد ع
من املتكلمني إسرائيل باعتزام تغيري الوضع القـانوين والتكـوين   

__________ 

 ١٦(النـــرويج)؛ والصـــفحة  ١٢(مـــن ماليزيـــا)؛ والصـــفحة  ١٠
ــرب)؛ والصــــــفحة   ــتان)؛ وال ١٨(املغــــ  ١٩صــــــفحة (باكســــ

 ٢١(الســـــنغال)؛ والصـــــفحة   ٢٠(بـــــنغالديش)؛ والصـــــفحة  
(اللجنــــة املعنيــــة مبمارســــة الشــــعب   ٢٣(األردن)؛ والصــــفحة 

 الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف).

)٢٧٠(  S/PV.5629 ــفحة ــفحة   ١٢، الصـ ــا)؛ والصـ ــا)؛  ١٦(غانـ (إيطاليـ
(اململكـــة  ٢٥ الواليـــات املتحـــدة)؛ والصـــفحة( ٢١والصـــفحة 

(سـلوفاكيا)؛   ٢٨(بلجيكا)؛ والصفحة  ٢٧املتحدة)؛ والصفحة 
، الصـفحة  S/PV.5629 (Resumption 1)(أملانيـا)؛   ٤٢والصـفحة  

 (النرويج). ١٢(تركيا)؛ والصفحة  ٥

)٢٧١(  S/PV.5629 ــفحة ــو ٩، الصــ ــفحة  (جنــ ــا)؛ والصــ  ١٧ب أفريقيــ
(فلســطني)؛  ٣١(بنمــا)؛ والصــفحة  ٢٠(الكونغــو)؛ والصــفحة 

S/PV.5629 (Resumption 1) (السنغال). ٢٠، الصفحة 

)٢٧٢(  S/PV.5629 ــر)؛ والصـــــفحة  ٨، الصـــــفحة (جنـــــوب  ١٠(قطـــ
(الكونغـو)؛   ١٨ة (إندونيسيا)؛ والصفح ١٥أفريقيا)؛ والصفحة 

 ٣٢(الصـني)؛ والصـفحة    ٢٣(بنمـا)؛ والصـفحة    ٢٠والصـفحة  
ــفحة   ــطني)؛ والصــ ــفحتان   ٣٦(فلســ ــان)، والصــ  ٤٠-٣٩(لبنــ

(الكويــــت)؛  ٤١(اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية)؛ والصــــفحة 
S/PV.5629 (Resumption 1)  ٤(كوبـا)؛ والصـفحة    ٢، الصـفحة 

ــا)؛ والصـــفحة  ٦(أذربيجـــان)؛ والصـــفحة  ــا)؛  ٩(تركيـ (ماليزيـ
ــفحة  ــفحة     ١٠والصـ ــالمية)؛ والصـ ــران اإلسـ ــة إيـ  ١٦(مجهوريـ

ــرب)؛ والصــــــفحة   ــتان)؛ والصــــــفحة   ١٧(املغــــ  ١٩(باكســــ
 ٢١(الســـــنغال)؛ والصـــــفحة   ٢٠(بـــــنغالديش)؛ والصـــــفحة  

(اللجنــــة املعنيــــة مبمارســــة الشــــعب   ٢٢(األردن)؛ والصــــفحة 
 الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف).
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الــــدميغرايف للقــــدس، ودعــــوا الــــس إىل اختــــاذ اإلجــــراءات 
  .)٢٧٣(الالزمة

ــود تفجــري        ــت معظــم الوف ــان، أدان ــق بلبن ــا يتعل ويف م
حــافلتني عمــوميتني وأكــدت أنــه جيــب حماســبة اجلنــاة. وحــث 

الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة علــى إنشــاء حمكمــة ممــثال 
.ويف الوقــت نفســه، )٢٧٤(ذات طــابع دويل حملاكمــة اإلرهــابيني 

ــزام كــال اجلــانبني  أعــرب معظــم املــتكلمني عــن اال  ــاح اللت رتي
ــاخل  إىل ــبري بــــ ــد كــــ ــرار  حــــ ــاد القــــ ــذ اعتمــــ ط األزرق منــــ

)، غـــري أـــم أعربـــوا عـــن القلـــق البـــالغ إزاء  ٢٠٠٦( ١٧٠١
ق النــار الــذي وقــع مــؤخرا بــني القــوات اللبنانيــة حــادث إطــال

واإلسرائيلية. ومع أن ممثل إسـرائيل أصـر علـى أن بلـده يركـز      
،فقد احتج ممثل لبنـان  )٢٧٥(على االجتار غري املشروع باألسلحة

ــيق       ــوات التنسـ ــوء إىل قنـ ــرائيل اللجـ ــض إسـ ــى رفـ ــدة علـ بشـ
  .)٢٧٦(واالتصال حلل املسائل املتعلقة باخلط األزرق

ــر وقــف    وأشــار    ــل فلســطني إىل أن اتفــاق مكــة أق ممث
التطاحن الداخلي بـني الفلسـطينيني. وأضـاف أيضـا أن القـادة      
ــتعادة      ــرائيلي واس ــة االحــتالل اإلس ــدوا بإزال الفلســطينيني تعه
ــائل     ــتحظى املسـ ــطيين. وسـ ــعب الفلسـ ــة للشـ ــوق الوطنيـ احلقـ
الرئيســـية، مـــن قبيـــل القــــدس الشـــرقية احملتلـــة، والالجــــئني      

، والســـجناء الفلســـطينيني، وبنـــاء إســـرائيل غـــري  الفلســـطينيني
القانوين للجدار واملسـتوطنات، بأولويـة قصـوى. وشـدد علـى      

__________ 

)٢٧٣(  S/PV.5629 ــفحة ــفحة   ٨، الصـ ــر)؛ والصـ ــت)؛  ٤١(قطـ (الكويـ
S/PV.5926 (Resumption 1)  ٥(كوبـا)؛ والصـفحة    ٤، الصـفحة 

 (مجهورية إيران اإلسالمية). ١١(أذربيجان)؛ والصفحة 

)٢٧٤(  S/PV.5629 على التوايل.٢٧و  ٢٢، الصفحتان ، 

)٢٧٥(  S/PV.5629 ٣٥، الصفحة. 

)٢٧٦(  S/PV.5629 ٣٧، الصفحة. 

أن اتمــع الــدويل ملــزم بضــمان عــدم اختــاذ إســرائيل لتــدابري    
  .)٢٧٧(أحادية الطرف تعرض للخطر إمكانات حتقيق السالم

أمـــا ممثـــل إســـرائيل، فقـــد اســـتنكر اســـتمرار إطـــالق    
ــى   ــب األســلحة إىل   الصــواريخ عل األراضــي اإلســرائيلية وري

ــاق مكــة، ألن محــاس        ــن االرتيــاب مــن اتف ــزة. وأعــرب ع غ
ــراف حبــق إســرائيل يف الوجــود،      ــى اســتعداد لالعت ليســت عل
ــى أن    ــر علـ ــاب. وأصـ ــدن العنـــف واإلرهـ ــاق مل يـ وألن االتفـ
ــاء يف موقــع جبــل اهليكــل تجــرى ملصــلحة زائــري     أعمــال البن

علـى أي حـال، تقـوم بـذلك يف نطـاق      املنطقة، وأن إسـرائيل،  
ســلطتها. وأخــريا، أكــد أن حــزب اللـــه يف لبنــان يعيــد تســليح 
نفسه عن طريق االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة عـرب احلـدود       
السورية اللبنانية، وأشار إىل أن اجليش اللبنـاين اعتـرض محولـة    
شاحنة مـن األسـلحة يف طريقهـا إىل حـزب اللــه . وأكـد مـن        

حث اتمع الدويل جلمهورية إيـران اإلسـالمية    جديد ضرورة
عربيــــــة الســــــورية علــــــى وقــــــف عبثهمــــــا  واجلمهوريــــــة ال

  .)٢٧٨(املنطقة  يف
__________ 

 .٣٣-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧٧(

 .٣٦-٣٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٧٨(
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ــيت دار  ــداوالت الــ ــة املــ ــودة يف  ٥٦٣٨ت يف اجللســ املعقــ

  ٢٠٠٧آذار/مارس   ١٤

آذار/مـــــارس  ١٤، املعقـــــودة يف ٥٦٣٨يف اجللســـــة   
 ، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة إعالميـــة قـــدمها وكيـــل ٢٠٠٧

األمني العام للشؤون السياسية عن احلالة يف الشـرق األوسـط.   
  ومل يدل ببيانات أخرى.  

وقـــدم وكيـــل األمـــني العـــام مـــوجزا عـــن التطـــورات   
اإلجيابيــة والســلبية الــيت شــهدها الشــهر املاضــي. وأشــار إىل       
استمرار االلتزام بوقف إطـالق النـار املتفـق عليـه يف مكـة بـني       

ت، وإىل أنـه ينتظـر االنتـهاء قريبـا     فتح ومحاس حىت ذلـك الوقـ  
من تشكيل احلكومة اجلديـدة. وشـدد علـى ضـرورة أن تعمـل      
احلكومة اجلديدة علـى منـع ريـب األسـلحة وشـن اهلجمـات       
على إسرائيل، وعلى فرض القانون والنظـام يف الـداخل. ومـن    
ــيت عقــدت     ــة األخــرى االجتماعــات ال بــني التطــورات اإلجيابي

طة الفلسـطينية ورئـيس وزراء إسـرائيل    مؤخرا بني رئيس السـل 
ــه مل حيــرز أي   ــم أن ــني إســرائيل      (رغ ــدء احلــوار ب ــدم حنــو ب تق

واجلمهورية العربيـة السـورية)، وظهـور عالمـات علـى ازديـاد       
مشاركة البلدان العربية. غري أن حتقيـق السـالم مـا زال يواجـه     
حتديات. وأعرب، على وجه اخلصوص، عـن القلـق السـتمرار    

نـف، نتيجـة للقتـال الـداخلي والعمليـات العسـكرية       التوتر والع
اإلســرائيلية. ويف مــا يتعلــق بلبنــان، تأســف لزيــادة التهديــدات  
األمنيــة، غــري أنــه أعــرب عــن التفــاؤل املشــوب باحلــذر بشــأن  

  .)٢٧٩(الطريق السياسي املسدود
  

__________ 

)٢٧٩(  S/PV.5638. 

املعقـودة   ٥٦٦٧املـداوالت الـيت دارت يف اجللسـة      

  ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٥يف 

ــان/أبريل  ٢٥، املعقــــودة يف ٥٦٦٧ســــة يف اجلل   نيســ
ــة    )٢٨٠(٢٠٠٧ ــر خارجيـ ــة وزيـ ــت رئاسـ ــس، حتـ ــتمع الـ ،اسـ

اململكة املتحدة، إىل إحاطة إعالمية قدمها وكيل األمـني العـام   
للشؤون السياسية عن احلالـة يف املنطقـة. وأدىل ببيانـات مجيـع     
ــة      ــة العربي ــان واجلمهوري ــو إســرائيل ولبن ــس، وممثل أعضــاء ال

  ية واملراقب الدائم عن فلسطني.السور

ويف حني أبرز وكيل األمني العام التطـورات اإلجيابيـة     
الــيت عرفتــها عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط، مبــا فيهــا أداء 
حكومــة الوحـــدة الوطنيـــة الفلســطينية للـــيمني الدســـتورية يف   

ــارس  ١٧ ــرئيس    ٢٠٠٧آذار/م ــني ال ــاع آخــر ب ــد اجتم ، وعق
ملرت، وتفعيل مبـادرة السـالم العربيـة    عباس ورئيس الوزراء أو

يف مــؤمتر قمــة جامعــة الــدول العربيــة املنعقــد يف    ٢٠٠٢لعــام 
الفترة األخرية، شدد وكيل األمني العام على أن عدم حـدوث  
حتسن كبري يف احلالة األمنية قد يهدد استمرارية هذا التحـرك.  
وتواصـــل تزايـــد إطـــالق الصـــواريخ، واســـتمرت إســـرائيل يف 

عن القلق مـن التـهريب املزعـوم لألسـلحة بـني مصـر        اإلعراب
وغــزة. وخبصــوص لبنــان، قــال إنــه رغــم بــذل جهــود مكثفــة    
للتخفيف من حدة احلالة السياسية، مل حيدث أي تقـدم بشـأن   

  .)٢٨١(تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنشاء حمكمة خاصة
__________ 

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــات الــيت دارت     )٢٨٠(
لفصـــل الثالـــث، اجلـــزء األول،    خـــالل هـــذه اجللســـة، انظـــر ا    

، بشـــأن طلبـــات توجيـــه الـــدعوات الـــيت  ٥دال، احلالـــة  الفـــرع
رفضت أو مل تتخـذ إجـراءات بشـأا؛ والفصـل السـادس، اجلـزء       

، بشـأن العالقـة بـني جملـس األمـن      ١٨الفـرع بـاء، احلالـة     الرابع،
 الدولية. وحمكمة العدل

)٢٨١(  S/PV.5667 ٧-٢، الصفحات. 
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ورحــب معظــم املــتكلمني باملبــادرات األخــرية الراميــة   
 الشـــرق األوســـط، وال ســـيما زيـــادة     إىل تعزيـــز الســـالم يف  

مشاركة األطراف الفاعلة اإلقليمية، وأعربوا عن أملـهم يف أن  
يســفر اســتئناف احلــوار عــن إحيــاء عمليــة الســالم. ويف حــني   
أكد املتكلمـون ضـرورة طمأنـة الفلسـطينيني بشـأن إجيـاد أفـق        
سياسي، أضاف ممثل الواليات املتحدة أنه ينبغـي علـى الـدول    

روها أن توضــح أفقــا سياســيا إلســرائيل. ورأى أن  العربيــة بــد
لبــدء مفاوضــات الوضــع النــهائي،  األطــراف ليســت مســتعدة  

أنه ينبغـي أن تنـاقش السـبل الكفيلـة بضـمان أمـن إسـرائيل         إال
.وكــرر )٢٨٢(ومــدى قــدرة الدولــة الفلســطينية علــى االســتمرار 

ممثال فرنسـا واالحتـاد الروسـي دعوتيهمـا إىل عقـد مـؤمتر دويل       
ــيح ــن الشــروع يف      يت ــرفني م ــتمكني الط ــة ل الضــمانات الالزم

  .)٢٨٣(مفاوضات بشأن الوضع النهائي

وأعرب أغلبية املتكلمني عن قلقهم الشديد خبصـوص    
احلالة اإلنسانية يف األراضـي الفلسـطينية. وحـث ممثـل جنـوب      
أفريقيا اتمع الـدويل علـى الـتفكري يف اجلـزاءات القاسـية الـيت       

ــوال الفلســـطين  ني، بـــدون أن يقرهـــا جملـــس األمـــن  يجتمـــد أمـ
اجلمعية العامة، واليت تقـوض قـدرة احلكومـة اجلديـدة علـى       أو

  .)٢٨٤(أداء مهامها كما ينبغي

وأعربـت عـدة وفـود عـن قلقهـا إزاء االنتـهاك األخـري          
،الــذي محــل ممــثال الواليــات  )٢٨٥(لوقــف إطــالق النــار يف غــزة 

.ودعــت )٢٨٦(املتحــدة واململكــة املتحــدة محــاس املســؤولية عنــه 
__________ 

 .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٢(

 ، على التوايل.٢٦و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٣(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٤(

 ١٣(الواليــات املتحــدة)؛ والصــفحة  ٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٨٥(
(اململكـة املتحـدة)؛ والصـفحة     ٢٩(جنوب أفريقيـا)؛ والصـفحة   

 (إسرائيل). ٣٧

 ، على التوايل.٢٩و  ٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٦(

معظــم الوفــود الفلســطينيني إىل وقــف إطــالق الصــواريخ علــى 
ــراج عــن اجلنــدي اإلســرائيلي املختطــف. ويف     إســرائيل، واإلف
الوقت نفسه، أُعرب عن القلق من عمليات التوغل العسـكرية  

،وطالب بعض املـتكلمني إسـرائيل   )٢٨٧(إلسرائيل يف قطاع غزة
وإعـادة فـتح   ،)٢٨٨(باإلفراج الفوري عـن السـجناء الفلسـطينيني   

،ووقـــف أنشـــطة االســـتيطان اإلســـرائيلية )٢٨٩(املعـــابر إىل غـــزة
  .)٢٩٠(وبناء اجلدار العازل

وأكـــد ممثـــل فلســـطني أنـــه رغـــم اجلهـــود املبذولـــة         
الســـتئناف املفاوضــــات املباشــــرة، تواصـــل إســــرائيل تنفيــــذ   
سياسات وممارسات غـري قانونيـة ترمـي إىل مواصـلة احتالهلـا.      

الفرصـة ال تـزال سـاحنة، وأكـد أن     ويف الوقت نفسه، أقر بـأن  
حكومة الوحدة الوطنية قـد كلفـت الـرئيس عبـاس بالتفـاوض      

  .)٢٩١(للتوصل إىل تسوية سلمية ائية مع إسرائيل

أمــا ممثــل إســرائيل، فقــد ذهــب إىل أن الفلســطينيني        
ــزة إىل قاعــــدة لإلرهــــاب و  ــوا غــ ــة إلطــــالق” حولــ “ منصــ

__________ 

ــو)؛ الصــفحتان   ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة     )٢٨٧(  ١١-١٠(الكونغ
 ٢٢أفريقيـــا)؛ والصـــفحة   (جنـــوب  ١٣(فرنســـا)؛ والصـــفحة  
 ٤٢-٤١(إندونيســــيا)؛ والصــــفحتان  ٢٧(بنمــــا)؛ والصــــفحة 

 (اجلمهورية العربية السورية).

(جنـوب   ١٣(الكونغـو)؛ والصـفحة    ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٨(
 (فلسطني). ٣٢أفريقيا)؛ والصفحة 

 ١٦(الكونغـــــو)؛ والصـــــفحة  ١٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٢٨٩(
(اململكــة  ٣٠(إيطاليــا)؛ والصــفحة  ٢٣(ســلوفاكيا)؛ والصــفحة 

 (فلسطني). ٣٣املتحدة)؛ والصفحة 

(فرنسـا)؛   ١١(الكونغو)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٠(
ــفحة  ــفحة   ١٣والصــ ــا)؛ والصــ ــوب أفريقيــ ــريو)؛  ١٨(جنــ (بــ
(الصــني)؛ والصــفحة   ٢٠(بلجيكــا)؛ والصــفحة   ١٩والصــفحة 

 ٣١؛ والصــفحة (االحتــاد الروســي)  ٢٥(بنمــا)؛ والصــفحة   ٢٣
 (لبنان). ٣٩(فلسطني)؛ والصفحة 

 .٣٦-٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩١(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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ــرائي  ــرائيل احتالصــــواريخ علــــى إســ فظــــت ل. وقــــال إن إســ
بــاحلق يف الــدفاع عــن نفســها وعــن شــعبها وستواصــل    دائمــا

  .)٢٩٢(القيام بذلك

وخبصــوص لبنــان، أعــرب معظــم أعضــاء الــس عــن     
القلق الستمرار الرتاع الداخلي. وحـذر ممـثال الصـني وإيطاليـا     

ــد    مــن أن ممارســة اتمــع ا  ــالزم ق ــن ال ــر م ــدويل لضــغط أكث ل
.وتطلــع ممثــل )٢٩٣(يســاعد علــى التوصــل إىل اتفــاق سياســي ال

لبنــان إىل وقــف دائــم إلطــالق النــار يضــمن اســتقرار لبنــان        
.وأعـرب ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة، مؤيــدا      )٢٩٤(وأمنـه 

،عــن القلــق إزاء ورود )٢٩٥(بعــدد ضــئيل مــن املمــثلني اآلخــرين
إفــادات باســتمرار شــحن األســلحة إىل حــزب اللـــه، وطالــب   

ــى تو    ــروض علـــ ــر املفـــ ــاذ احلظـــ ــدول بإنفـــ ــع الـــ ــد مجيـــ ريـــ
ــدها    )٢٩٦(األســلحة ــد عــن تأيي ــود مــن جدي ــت عــدة وف .وأعرب

ــان     ــني لبنــ ــدود بــ ــة احلــ ــتقلة ملراقبــ ــيم مســ ــة تقيــ ــاد بعثــ إليفــ
،ودعا ممثل إيطاليا اجلمهورية العربية السـورية إىل  )٢٩٧(وسورية

  .)٢٩٨(املشاركة يف هذه املسألة
  

__________ 

 .٣٩-٣٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩٢(

 ، على التوايل.٢٤و  ٢١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩٣(

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٤(

 (إيطاليا). ٢٥(بريو)؛ والصفحة  ١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٥(

 .٨نفسه، الصفحة  املرجع  )٢٩٦(

)٢٩٧(  S/PV.5667 ــفحة ــفحتان   ٩، الصــ ــدة)؛ والصــ ــات املتحــ   (الواليــ

ــفحة  ١٨-١٧ ــريو)؛ والصــ ــفحة  ٢٣(بــ ــا)؛ والصــ  ٣٠(إيطاليــ
 (اململكة املتحدة).

)٢٩٨(  S/PV.5667 ٢٥، الصفحة. 

ــيت  ــداوالت الــ ــات املــ  ٥٧٠١و  ٥٦٨٣ دارت يف اجللســ

حزيران/يونيــه  ٢٠/مــايو و أيار ٢٤املعقــودة يف  ٥٧٢٣ و

    ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٥و 

املعقــودة يف  ٥٧٢٣و ٥٧٠١و  ٥٦٨٣يف اجللســات   
 ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ٢٥حزيران/يونيــه و  ٢٠أيار/مــايو و  ٢٤

على التوايل، اسـتمع الـس إىل إحاطـات إعالميـة مـن وكيـل       
األمني العام للشؤون السياسية، واملنسق اخلاص لعملية السـالم  

شرق األوسط بشأن تطورات احلالة يف الشرق األوسـط.  يف ال
  ومل يدل ببيانات أخرى أثناء هذه اجللسات.  

وأُشري إىل أن فتـرة األشـهر الثالثـة شـهدت عـددا مـن         
التطورات اهلامة. أوال، قامت محاس بتمرد عنيف ضـد قـوات   
األمــن التابعــة للســلطة الفلســطينية يف حزيران/يونيــه، ممــا أدى  

محــاس علــى الســلطة السياســية يف غــزة، وإحــالل   إىل اســتيالء
حكومة لتصريف األعمال يقودها رئيس الوزراء سـالم فيـاض   
ــرئيس عبــاس    مكــان حكومــة الوحــدة الفلســطينية، وإعــالن ال
ــداخلي إىل وقــوع تــنقالت    ــال ال ــة الطــوارئ. وأدى االقتت حلال
للسكان، من بينهم مقاتلو فتح الذين سعوا للفرار مـن أعمـال   

وإن منعــوا مجــيعهم مــن دخــول مصــر، وإىل حــدوث  العنــف، 
اشتباكات يف الضفة الغربية. ومـن ناحيـة أخـرى، عبـأ اتمـع      
الدويل، مبا يف ذلك اموعـة الرباعيـة، زمخـا دبلوماسـيا هـائال      
لتكـرار تأكيـد التأييـد للـرئيس عبـاس واملؤسسـات الفلسـطينية        

نـها  الشرعية، والعمل مع حكومة تصـريف األعمـال، بطـرق م   
  تقدمي اجلهات املاحنة للمساعدة املالية املباشرة.  

ثانيـــا، اســـتمرار أعمـــال العنـــف بـــني اإلســـرائيليني        
والفلسطينيني. وفيما أقر األمني العام حبـق إسـرائيل يف الـدفاع    
ــا       ــتهدف أعماهلـ ــمان أال تسـ ــها بضـ ــد طالبـ ــها، فقـ ــن نفسـ عـ

  املدنيني.  

يين لعـدة  ثالثا، فبعد توقف احلـوار اإلسـرائيلي الفلسـط     
أســابيع، عقــد يف ايــة املطـــاف اجتمــاع ثنــائي بــني رئـــيس       



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــرائيل ــوزراء اإلســــ ــطينية يف  الــــ ــلطة الفلســــ ــيس الســــ ي ورئــــ
. ويف حني تواصل بذل اجلهـود لتعزيـز   ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٦

مبادرة السالم العربية، أعلنت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف    
ــدعوة لعقــد     ــى ال ــه أعلنــت عزمهــا عل اجتمــاع دويل متوز/يولي

تشارك فيه مجيـع األطـراف الفاعلـة اإلقليميـة. وحظيـت رغبـة       
اجلمهورية العربية السورية يف املشاركة يف املفاوضـات الراميـة   

  إىل حتقيق السالم مع إسرائيل بالترحيب.  

ــاء       ــد بن ــق بتجمي ــا يتعل رابعــا، مل حيــرز أي تقــدم يف م
ية، واسـتمر  املستوطنات اإلسرائيلية وتفكيـك البـؤر االسـتيطان   

ــه بتعهــداا      ــاء اجلــدار العــازل، ومل تــف إســرائيل حــىت حين بن
بتخفيـــف القيـــود املفروضـــة علـــى التنقـــل والعبـــور يف الضـــفة 
  الغربية. ونتيجة لذلك، استمر تردي احلالة اإلنسانية يف غزة.  

وأخريا، كان من بني التحديات الرئيسـية املاثلـة علـى      
ســلطة الفلســطينية، ومنــع الصــعيد السياســي اســتعادةُ وحــدة ال

حـدوث انقسـام بفعـل األمـر الواقـع بـني غـزة والضـفة الغربيــة         
تلح يف األفق القريب احتماالت لتحقيق املصاحلة بني  (وإن مل

محـــاس وفـــتح)، وضـــرورة النـــهوض بالعمليـــة السياســـية بـــني  
  اإلسرائيليني والفلسطينيني.  

 ٢٠٠٧أيار/مـايو   ٢٠ويف ما يتعلق بلبنـان، انـدلع يف     
قتـال عنيـف بـني قـوات اجلـيش اللبنـاين ومسـلحني مـن تنظــيم         
فتح اإلسالم يف طرابلس بالقرب من خمـيم ـر البـارد لالجـئني     
ــها. وكــررت     ــرة بأكمل ــال يف الفت الفلســطينيني، وتواصــل القت
احلكومة اللبنانية تأكيد أن السـماح حبمـل السـالح لـن يكـون      

ميليشـيا.  لغري قوات األمن، وبقيـت مصـممة علـى التصـدي لل    
واســتمر الوضــع األمــين العــام يف لبنــان هــو بــدروه يف التــردي   

بوقوع تفجريات إرهابية، وانتهاكات لوقف األعمال العدائيـة  
  .)٢٩٩(يف اجلنوب، وقيام الطريان اإلسرائيلي بطلعات دورية

  
، املعقـودة  ٥٧٣٦اجللسة اليت دارت يف داوالت امل  

  ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٢٩يف 

ــاجليف    ــودة يف ، ا٥٧٣٦ ةلسـ ــطس  ٢٩ملعقـ آب/أغسـ
ــة إحاطــة إىل الــس اســتمع ، )٣٠٠(٢٠٠٧ مــن املنســق  إعالمي

مجيـع أعضـاء   وأدىل اخلاص لعملية السالم يف الشرق األوسط. 
األردن، وإســرائيل، أدىل ببيانــات ممثلــو ببيانــات، كمــا  الــس

ــيا،  ــة  وإندونيسـ ــران (مجهوريـ ــالمية)، و -وإيـ ــتان اإلسـ باكسـ
إلسالمي)، والربازيـل، والربتغـال (باسـم    (باسم منظمة املؤمتر ا

واجلمهوريـة العربيـة   االحتاد األورويب)، وبنغالديش، واجلزائر، 
وكوبـــا (باســـم حركـــة بلـــدان عـــدم فييـــت نـــام، والســـورية، 
واليابــان، إســرائيل، ولبنــان، وماليزيــا، والنــرويج،  و االحنيــاز)،

ــة)،   ــة العربيـــ ــم اموعـــ ــيمن (باســـ ــدائم   والـــ ــب الـــ واملراقـــ
  طني.فلس  عن

أعــرب املنســق اخلــاص عــن تفــاؤل مشــوب باحلــذر.      
بـــني رئـــيس الســـلطة الناشـــئ وضـــوعي املوار احلـــوأفـــاد بـــأن 

، وأن ولد مزيـدا مـن األمـل   الفلسطينية ورئيس وزراء إسرائيل 
إلصــالح األمــن يت شــرعت ــا الســلطة الفلســطينية اجلهــود الــ

يل . ومع ذلك، بينما بدأ التعاون بني إسـرائ تبعث على التفاؤل
اإلغـالق يف الضـفة   حـاالت  والسلطة الفلسـطينية، فقـد ظلـت    

ــرائيلي   ــتمر العنـــف اإلسـ ــة، واسـ ــة قائمـ ــطيين.  - الغربيـ الفلسـ
السياسـية واملؤسسـية   اآلثـار  وأعرب أيضا عن بـالغ القلـق إزاء   

__________ 

  .S/PV/5723 و S/PV.5701و  S/PV.5683انظر   )٢٩٩(

للحصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــات الــيت دارت   )٣٠٠(
، انظر الفصـل السـادس، اجلـزء الرابـع، البـاب      ةه اجللسخالل هذ

فيما يتصـل بالعالقـة بـني جملـس األمـن وحمكمـة        ١٨باء، القضية 
  العدل الدولية.
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بني غزة والضـفة   الستمرار االنقسامواالجتماعية واالقتصادية 
عـت إىل احلـوار،   قـد د  “محـاس ”الغربية. وعلى الرغم مـن أن  

ــد واصــلت   ــرض ســيطرا  فق ــزة.   ف ــى قطــاع غ العســكرية عل
وتـــعد التقــارير الــيت تفيــد بتــهريب أســلحة مــن مصــر إىل غــزة 
مسألة تثري القلق أيضـا. وأعـرب عـن أسـفه بسـبب الـنقص يف       
السلع األساسية بسـبب إغـالق املعـرب التجـاري الرئيسـي وهـو       

يف  مــأزق سياســيأشــار إىل وجــود معــرب كــارين. ويف اخلتــام، 
فـتح  مقـاتلي  اللبناين و يشاملواجهة بني اجللبنان، وإىل استمرار 

  .)٣٠١(اإلسالم، ولكن احلالة يف اجلنوب ظلت هادئة نسبيا

وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة جمــددا دعــوة بلــده إىل     
عقد مؤمتر من أجل الدعوة إىل تعزيز احلل القائم علـى وجـود   

تقــدمي دعــم كــبري مــن أجــل دولــتني. وأضــاف أن بلــده يعتــزم 
ورحبـت غالبيـة    .)٣٠٢(تعزيز القطاع األمين للسلطة الفلسطينية

ــادرات الدبلوماســية مــن أجــل تنشــيط     ــالطفرة يف املب ــود ب الوف
املعـــين ؤمتر عقـــد املـــعمليـــة الســـالم، وأعربـــت عـــن تأييـــدها ل 

املقرر عقده يف وقت الحق مـن هـذا العـام.     ،الشرق األوسطب
ــى    ــل األردن علـ ــدد ممثـ ــل    وشـ ــة عمـ ــع خطـ ــة إىل وضـ احلاجـ

ــات        ــية بتوجه ــة السياس ــدء العملي ــن أجــل ب ــين م وجــدول زم
، واقتــرح ممثــل فلســطني أن يعقــد )٣٠٣(ونتــائج حمــددة بوضــوح

العديـد مـن املـتكلمني     عـاد . وأ)٣٠٤(املؤمتر برعاية األمم املتحدة
دعمهم من جديد للحل القائم على وجـود  على أيضا التأكيد 

__________ 

)٣٠١(  S/PV.5736 ، ٧-٣الصفحات.  

  .٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )٣٠٢(

)٣٠٣(  S/PV.5736  االستئناف)٤)، الصفحة ١.  

)٣٠٤(  S/PV.5736 ٢٥، الصفحة.  

ــتني و ــادرة الســالم ال ملدول ــن    ب ــهم ع ــد من ــة، وأعــرب عدي عربي
  .)٣٠٥(دعمهم للرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض

وأعـــرب معظـــم املـــتكلمني عـــن القلـــق الشـــديد إزاء    
تدهور احلالة االجتماعية االقتصـادية يف األراضـي الفلسـطينية،    
ال سيما يف قطاع غزة، حيث االقتصـاد علـى وشـك االيـار.     

ة إيرادات الضـرائب  ورحبت بعض الوفود بقيام إسرائيل بإعاد
ــن      إىل الســلطة الفلســطينية فضــال عــن إطــالق ســراح عــدد م

، بينمــا شــددت وفــود أخــرى علــى )٣٠٦(الســجناء الفلســطينيني
أن عدم تنفيـذ االتفـاق املتعلـق بالتنقـل والعبـور أسـهم إسـهاما        
كـــبريا يف االيـــار االقتصـــادي يف غـــزة، ودعـــوا إىل التعجيـــل 

زيــل عــن اعتقادهــا بضــرورة  . وأعربــت ممثلــة الربا)٣٠٧(بتنفيــذه
تغــيري نــوعي يف حيـاة الشــعب الفلســطيين، بوصــف  ”حـدوث  

  .)٣٠٨(“ذلك شرطا الستدامة العملية السياسية

الواقـع  لالنقسـام  وأعرب بعض املتكلمني عن أسـفهم    
بــني غــزة والضــفة الغربيــة. وحــذر ممثــل الكونغــو مــن أن هــذا  
التطــور ميكــن أن يعــرض للخطــر احلــل القــائم علــى وجــود        

__________ 

)٣٠٥(  S/PV.5736١٣(الواليــــات املتحــــدة)؛ الصــــفحة  ٦فحة ، الصــــ 
(إيطاليــا)؛  ١٧(فرنســا)؛ الصــفحة   ١٥(ســلوفاكيا)؛ الصــفحة  

ــفحة  ــفحة   ٢٠الصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــال)؛  ٣٤(اململكـ (الربتغـ
S/PV.5736  ٤الصـفحة   (النـرويج)؛  ٢)، الصفحة ١(االستئناف 

  (اليابان). ١١(كوبا)؛ و الصفحة  ٥(األردن)؛ الصفحة 

)٣٠٦(  S/PV.5736،  (سـلوفاكيا)؛   ١٣(الصـني)؛ الصـفحة    ١٠الصفحة
)، الصــفحة ١(االسـتئناف   S/PV.5736(الربتغـال)؛   ٣٤الصـفحة  

(بـنغالديش)؛   ٩(الربازيـل)؛ الصـفحة    ٦(النرويج)؛ الصـفحة   ٢
  (باكستان). ١٠الصفحة 

)٣٠٧(  S/PV.5736 ــفحة ــفحة   ١٢، الصـ ــا)؛ الصـ ــطني)؛  ٢٤(غانـ (فلسـ
)، الصــفحة ١(االسـتئناف   S/PV.5736(الربتغـال)؛   ٣٤الصـفحة  

  .(اليابان) ١١)؛ والصفحة يلازرب(ال ٦(النرويج)؛ الصفحة  ٢

)٣٠٨(  S/PV.5736  االستئناف)٧)، الصفحة ١.  
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ــتنيد ــي إىل أن    )٣٠٩(ولـ ــاد الروسـ ــل االحتـ ــار ممثـ ــني أشـ ، يف حـ
. وأعـرب  )٣١٠(السالم مع إسرائيل يتطلب الوحـدة الفلسـطينية  

ــل بنمــا عــن   ــى أي سياســة مــن شــأا أن    أممث ــق عل ــه ال يواف ن
تؤدي إىل تفاقم انقسام السلطة الفلسطينية، وشـاركه يف هـذه   

ــة ممــ   . ومــن جانبــه، رأى ممثــل  )٣١١(ثال قطــر وباكســتان النقط
مجهورية إيران اإلسالمية وأعضاء آخـرون أن محـاس ال ميكـن    

  .  )٣١٢(من املشهد السياسي الفلسطيينإقصاؤها 

وركــز ممثــل فلســطني علــى االعتــداءات اإلســرائيلية        
ــعبه،    ــانون اإلنســاين الــدويل،   يف انتــهاك املســتمرة ضــد ش للق

ــادرة دبلوماســية      ــدما يف أي مب ــى ضــرورة املضــي ق وشــدد عل
  .  )٣١٣(ء دولة فلسطينيةرامية إىل إنشا

وذكــر ممثــل إســرائيل أن التطــورات اإلجيابيــة األخــرية    
ــى ــني     علـ ــاالت بـ ــك االتصـ ــا يف ذلـ ــية، مبـ ــاحة الدبلوماسـ السـ

خلفيــة اخلطــر حصــلت علــى حكومتــه والســلطة الفلســطينية، 
املســــتمر الــــذي تشــــكله محــــاس وحــــزب اهللا، بــــدعم مــــن   

ــرار” ــو  “مؤيـــديهما األشـ ــة السـ ــة العربيـ ــا اجلمهوريـ رية، ومهـ
ومجهوريــة إيــران اإلســالمية. وأعــرب عــن أســفه لقيــام محــاس 
ــده يســتجيب       ــال إن بل ــه ق ــزة، ولكن ــهريب األســلحة إىل غ بت

  .  )٣١٤(لالحتياجات اإلنسانية يف غزة

 وبشـــأن لبنـــان، حـــذر ممثـــل إســـرائيل مـــن أن احلالـــة   
، وأضــاف أن نقــل هشــة ومضــطربة وغــري مســتقرة زالــت  مــا

__________ 

)٣٠٩(  S/PV.5736  ٢٢الصفحة.  

  .١٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٠(

)٣١١(  S/PV.5736؛ و١٢ ، الصـــــــفحة S/PV.5736  االســـــــتئناف)١ ،(
  على التوايل. ١٠الصفحة 

)٣١٢(  S/PV.5736 ١٥، الصفحة.  

  .٣٢-٢٩ اتاملرجع نفسه، الصفح  )٣١٣(

  .٣٥-٣٢الصفحات  املرجع نفسه،  )٣١٤(

ســالمية واجلمهوريــة العربيــة  األســلحة مــن مجهوريــة إيــران اإل 
الســورية إىل حــزب اهللا مســتمر، يف انتــهاك صــارخ للحظـــر      

ــى   ــد املفــروض عل ــا   توري ــك، دع األســلحة. وباإلضــافة إىل ذل
الـــس إىل زيـــادة اجلهـــود لكفالـــة إطـــالق ســـراح اجلنـــديني   

. ويف حــني )٣١٥(٢٠٠٦اإلســرائيليني املخــتطفني يف متوز/يوليــه 
هنــاك أي حركـة فيمــا يتعلــق  يســت لممثــل لبنــان إىل أنـه   شـار أ

ــانيني احملتجــزين يف إســرائيل،     ــالمبســألة الســجناء اللبن ــل  ق ممث
ميكـــن املقارنـــة بينـــهما، ألن  إســـرائيل إن هـــاتني املســـألتني ال

قتلــــــة ”العديــــــد مــــــن املعــــــتقلني اللبنــــــانيني يف إســــــرائيل  
ويف اخلتــام، أعــرب معظــم املــتكلمني عـــن      .)٣١٦(“إرهــابيون 

لسياسـي يف لبنـان، وشـددوا علـى ضـرورة      القلق إزاء الوضـع ا 
  استئناف احلوار الوطين قبل االنتخابات الرئاسية املقبلة.  

  
ــ   ــيت دارت يف  داوالتاملــــ ــات الــــ  ٥٧٤٦اجللســــ

ــى   ٥٨١٥و  ٥٧٨٨و  ٥٧٦٧ و ــودة علــــ املعقــــ

تشـــــرين   ٢٤أيلول/ســـــبتمرب، و   ٢٠التـــــوايل يف  

ــاين/نوفمرب،  ٣٠ األول/أكتــــــوبر، و تشــــــرين الثــــ

  ٢٠٠٧ل/ديسمرب كانون األو  ٢١  و

 ل/ســـــبتمرب إىل كـــــانون األول/يف الفتـــــرة مـــــن أيلو  

إحاطــات إعالميــة حيصــل علــى ، ظــل الــس ٢٠٠٧ ديســمرب
وكيــل األمــني العــام للشــؤون السياســية بشـــأن       مــن شــهرية  

التطورات يف املنطقـة. ومل يــدلَ ببيانـات أخـرى يف اجللسـات      
  اليت عقدت خالل تلك الفترة.

الفصــل لعــام بصــورة عامــة عــن وأفــاد وكيــل األمــني ا  
بـني التقـدم احملـرز علـى اجلبهـة الدبلوماسـية، واسـتمرار        القـائم  

__________ 

  .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٥(

)٣١٦(  S/PV.5736،  ؛ و ٢٩الصـــــــفحةS/PV.5736  االســـــــتئناف)١ ،(
  .١٦الصفحة 
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أعمــــال العنــــف وتــــدهور احلالــــة اإلنســــانية يف األراضــــي      
الفلســطينية. ومــن التطــورات الرئيســية مــؤمتر أنــابوليس بشــأن 

تشــرين  ٢٧عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط، املعقــود يف     
لذي نظمتـه الواليـات املتحـدة ومجـع     ، وا٢٠٠٧الثاين/نوفمرب 

ــة (إســرائيل والســلطة      ــة والدولي ــة اإلقليمي ــني اجلهــات الفاعل ب
الفلســـطينية واألمـــني العـــام واموعـــة الرباعيـــة واألعضـــاء      

ــدائم ــون عــن    وال ــة، وممثل ن يف جملــس األمــن، وجمموعــة الثماني
ــة، فضــال عــن اجلهــات املاحنــة األخــرى       ــدول العربي ــة ال جامع

خــرين)، ويف ايــة املــؤمتر أصــدر رئــيس وزراء     واملؤيــدين اآل
إسرائيل ورئيس السـلطة الفلسـطينية مـذكرة تفـاهم مشـتركة.      
ــدف     ــة ـ ــاوض مكثفـ ــة تفـ ــا بعمليـ ــذكرة، التزمـ ويف تلـــك املـ

، حلــل مجيــع ٢٠٠٨التوصــل إىل اتفــاق ســالم قبــل ايــة عــام  
ــدون اســتثناء.      ــد، ب ــت فيهــا بع ــيت مل يب املســائل األساســية وال

ذه الغاية، اتفق اجلانبان علـى تشـكيل جلنـة توجيهيـة     وحتقيقا هل
مشـتركة لإلشـراف علــى املفاوضـات، وعلــى االجتمـاع علــى     
أساس نصـف شـهري. كمـا التزمـا بالقيـام علـى الفـور بتنفيـذ         
التزاماما مبوجب خارطـة الطريـق، وبتشـكيل آليـة فلسـطينية      

تنفيــذ. إســرائيلية أمريكيــة، بقيــادة الواليــات املتحــدة، ملتابعــة ال
وقد جرى الترحيب بذلك بوصفه أهم تقدم يف عملية السـالم  
يف عدة سنوات. وبدأت املفاوضات الثنائية على النحو املقـرر  

  .  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٢يف 

وباإلضافة إىل ذلك، ونظرا ألن االنتعـاش االقتصـادي     
ويئة بيئـة آمنـة مهـا عـامالن رئيسـيان لكسـب ثقـة شـعبية يف         

ة اددة، فقـد أعقـب مـؤمتر أنـابوليس عقـد مـؤمتر دويل       العملي
 كــــــــانون األول/ ١٧بــــــــاريس يف  للجهــــــــات املاحنــــــــة يف

التعهـــد بتقـــدمي مســـاعدة قـــدرها  ، حيـــث مت٢٠٠٧ ديســـمرب
  دوالر إىل السلطة الفلسطينية.   ينيبال  ٧,٤

ــة األخــرى      ــت التطــورات اإلجيابي ــيت حصــلت  ومشل ال
از السـلطة الفلسـطينية خطـة    خالل الفترة املشمولة بالتقرير إجن

، ونشـر  ٢٠١٠-٢٠٠٨اإلصالح والتنمية الفلسـطينية للفتـرة   
قــوات األمــن الفلســطينية لفــرض القــانون والنظــام يف نــابلس،  
وفقا اللتزاماا مبوجب خريطة الطريق. وباإلضـافة إىل ذلـك،   
أدت الدبلوماسية العربية الفعالة يف الفتـرة السـابقة علـى مـؤمتر     

ىل االتفــاق علــى تكثيــف التعــاون مــن أجــل وقــف  أنــابوليس إ
  التهريب إىل قطاع غزة.  

وكيل األمني العام أيضا عن اسـتمرار  أبلغ ومع ذلك،   
العنــف بـــني اإلســـرائيليني والفلســـطينيني (مـــع اســـتمرار قيـــام  
ــل     ــزة وتواصـ ــن غـ ــواريخ مـ ــإطالق صـ ــطينيني بـ ــاتلني فلسـ مقـ

 الفصــائل. الغـارات اجلويــة اإلســرائيلية)، وتكثيـف القتــال بــني  
وقــال إن محــاس اعتمــدت علــى حنــو متزايــد تــدابري قمعيــة مــن 
أجـــل توطيـــد ســـيطرا علـــى غـــزة. ونتيجـــة لـــذلك، وقعـــت 
اشتباكات عنيفة مـع الفصـائل األخـرى، ووردت تقـارير عـن      
ــوات شــبه      ــها ق ــيت ترتكب ــوق اإلنســان ال ــهاكات حق ــد انت تزاي
 عسكرية. ونددت محاس أيضا مبـؤمتر أنـابوليس، حيـث قالـت    
ــة عــدم وجــود      إــا تعــارض املفاوضــات مــع إســرائيل يف حال

  توافق فلسطيين يف اآلراء.  

ــانية يف غــزة         ــإن احلالــة اإلنس وباإلضــافة إىل ذلــك، ف
ــق الشــديد ألن املعــربين الرئيســيني للســلع    ظ لــت مصــدرا للقل

ــني. ونتيجــة      ــح) ظــال مغلق ــة (كــارين) وللركــاب (رف التجاري
وكيـل   شـجب درات. وتـدفق الـواردات والصـا    توقـف لذلك، 

األمــني العـــام العقـــاب اجلمــاعي للفلســـطينيني. ومل حيـــرز أي   
تقـــدم يف تنفيـــذ إســـرائيل لـــبعض التزاماـــا مبوجـــب خريطـــة  

  الطريق، مبا يف ذلك جتميد املستوطنات.  

 ذكـر ويف معرض اإلشـارة إىل تطـور إجيـايب يف لبنـان،       
عـد  ، ب٢٠٠٧أيلول/سـبتمرب   ٢وكيل األمني العـام أنـه يف يـوم    

أسبوعا من القتال داخل وحول خميم ر البارد لالجـئني،   ١٥
اللبناين االنتصـار علـى اجلماعـة املتشـددة املسـماة      أعلن اجليش 

فتح اإلسالم. وظلت احلالة يف جنوب لبنان هادئة على الـرغم  
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من أن عمليات التحليق اجلوية اإلسرائيلية انتـهكت باسـتمرار   
ليــات جويـــة ترمــي، وفقـــا   وهـــي عم اــال اجلـــوي اللبنــاين،  

ذكرته إسـرائيل، إىل التصـدي النتـهاكات احلظـر املفـروض       ملا
ــى ــد عل ــاألســلحة. و توري ــوترات السياســية يف  حــدة ت ظل الت

لبنان مرتفعة بشأن االنتخابات الرئاسية. وعلـى الـرغم مـن أن    
فترة والية الـرئيس احلـايل قـد انتـهت دون إجـراء االنتخابـات       

، فقـد بـدا يف ايـة    ةالسياسـي  اتالرتاعـ  يف املوعد احملدد بسبب
كـــانون األول/ديســـمرب أن مثـــة اتفاقـــا بشـــأن ترشـــيح العمـــاد 

ميشيل سليمان. ولكن اخلـالف بـني الفصـائل اللبنانيـة اسـتمر      
ــل     ــتم قبـ ــي أن يـ ــة ينبغـ ــكيل احلكومـ ــان تشـ ــا إذا كـ ــأن مـ بشـ
ــام إىل حــوار     ــل األمــني الع ــات أو بعــدها. ودعــا وكي االنتخاب

  .)٣١٧( األحزابمفتوح وصادق بني
__________ 
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  البنود املتعلقة بالعراق - ٣٥

  
  احلالة بني العراق والكويت  -ألف 

  

يف اجللسـة  جملـس األمـن   الذي أدىل به رئيس بيان ال  

  ٢٠٠٤مارس  آذار/ ٢٤املعقودة يف  ،٤٩٣٠

شــباط/فرباير  ٢٤، املعقــودة يف )١(٤٩١٤يف اجللســة   
اململكـة  ، استمع جملـس األمـن إىل إحـاطتني مـن ممثلـي      ٢٠٠٤

فيمــا يتعلــق باحلالــة يف العــراق،  )٢(املتحــدة والواليــات املتحــدة
  أعقبتهما بيانات من مجيع أعضاء الس.  

ألقــى ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة الضــوء علــى    
العمــل اجلــاري الــذي يقــوم بــه جملــس احلكــم العراقــي لوضــع   
ــية     ــادئ األساسـ ــدد املبـ ــذي حيـ ــايل الـ ــانون اإلداري االنتقـ  القـ

ــتقبلية يف العــراق، فضــال عــن ســبل      ل ــة االنتقاليــة املس لحكوم
احلماية األساسية للحريـات املدنيـة والدينيـة والسياسـية جلميـع      
ــة إىل      ــرة االنتقاليــ ــالل الفتــ ــيطبق خــ ــذي ســ ــراقيني، والــ العــ

__________ 

ــة   )١(   ــانون  ١٩، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٤٨٩٧يف اجللسـ كـ
، أجرى أعضاء الس تبـادال بنـاء لـآلراء مـع     ٢٠٠٤الثاين/يناير 

  رئيس جملس احلكم العراقي.

تحــــــالف املؤقتــــــة عمــــــال بــــــالقرار بالنيابـــــة عــــــن ســــــلطة ال   )٢(  
٢٠٠٣(  ١٤٨٣.(  

الدميقراطيــة الكاملــة والدائمــة وإىل حــني دخــول دســتور دائــم  
سـيما   واهلامـة، وال حيز النفاذ. وأشار إىل التحـديات املختلفـة   

اســتمرار أجــواء انعــدام األمــن يف مجيــع أحنــاء البلــد، وضــرورة 
أعـــاد تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية واالقتصـــادية إىل العـــراق. و 

رئـيس الواليـات املتحـدة مـن أن األمـم املتحـدة        هقالـ تأكيد ما 
ينبغي أن تضطلع بدور حيـوي يف العـراق، سـواء قبـل أو بعـد      

إنــه يرحــب وقــال عــراقيني يف متوز/يوليـه،  انتقـال الســلطة إىل ال 
باملشاركة النشطة لألمم املتحدة هناك، مشـريا إىل أنـه مـا زال    

حزيران/يونيـه. وأبلـغ    ٣٠هناك الكثري مما يتعني القيام بـه قبـل   
الــس بــأن صــدام حســني حمبــوس، ومــن املقــرر أن جتـــري        
ــي     ــعب العراقــ ــد الشــ ــة ضــ ــرائم املرتكبــ ــى اجلــ ــه علــ حماكمتــ

  ة.  واإلنساني

ــال إن مــوالني للنظــام الســابق       وفيمــا خيــص األمــن، ق
الشــرطة  افرومقــاتلني أجانــب وإرهــابيني واصــلوا مهامجــة خمــ   

والتجمعــات الدينيــة واملــدارس واهلياكــل األساســية والشــركاء  
يف االئـــتالف، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألمـــم املتحـــدة.  

د أن وبالرغم من أن املعلومات املسـتقاة مـن صـدام حسـني بعـ     
ــه يف   يف  ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣ألقــي القــبض علي

تكريت مكنت قوات التحـالف مـن عرقلـة أنشـطة املتمـردين،      




