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25 - الحالة في األراضي العربية المحتلة

المقرر المؤرخ 1٨ آذار/مارس 1994 )الجلسة 
3351(: القرار 904 )1994(

برسالة مؤرخة 25 شباط/فرباير 1994 1 ، أبلغ مراقب فلسطني 2  األمني 
العام أن جمموعة من املستوطنني اإلسرائيليني فتحت النار على املصلني 
سقوط  عن  أسفر  مما  اخلليل،  مبدينة  االبراهيمي  احلرم  يف  الفلسطينيني 
أكثر من 50 قتياًل وأكثر من 200 جريح. وتبع هذه املذحبة مقتل أكثر 
من 10 فلسطينيني يف مصادمات مع اجليش اإلسرائيلي يف اخلليل ويف 
أماكن أخرى يف مجيع األراضي الفلسطينية احملتلة، وتبعها أيضًا إغالق 
السلطات اإلسرائيلية لعدة مناطق. وتعتقد منظمة التحرير الفلسطينية أن 
السبب األساسي هلذه األعمال ما زال هو السياسة اإلسرائيلية الرمسية 
حكومة  وأن  احملتلة  الفلسطينية  األرض  يف  باملستوطنات  يتعلق  فيما 
إسرائيل جيب اعتبارها مسؤولة عن املذحبة. وأشارت، يف هذا الصدد، إىل 
قرارات جملس األمن اليت تعترب املستوطنات غري شرعية وتشكل عقبات 
التحرير  منظمة  وطالبت  تفكيكها.  إىل  تدعو  واليت  السلم،  طريق  يف 
الفلسطينية اجملتمع الدويل بوضع حّد هلذه األعمال املرتكبة ضد الشعب 
الفلسطيين وكررت طلبها للحماية الدولية من خالل وجود دويل مباشر 
يف األرض الفلسطينية احملتلة. وطالبت أيضًا اجمللس بالعمل على الفور 
على االضطالع مبسؤولياته واختاذ التدابري الضرورية إزاء احلالة وأن يفعل 

ذلك يف اجتماع ُيعقد على الفور.
رئيس  إىل  أيضًا موجهة  وبرسالة مؤرخة 25 شباط/فرباير 1994 
إىل رسالة  العربية،  اجملموعة  أشار ممثل مصر، بصفته رئيس   ، 3 اجمللس 
مراقب فلسطني املذكورة أعاله وطلب إىل اجمللس أن جيتمع على الفور 
للنظر يف احلالة اخلطرية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس. 
ممثل  أحال   ، 4 اجمللس  رئيس  إىل  موجهة  نفسه  التاريخ  حتمل  وبرسالة 
اعُتمد  بيانا  اإلسالمي،  املؤمتر  منظمة  رئيس جمموعة  بصفته  باكستان، 
يف اجتماع للدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يشمل، يف مجلة 
أمور، طلبًا إلنعقاد اجمللس فوراً من أجل مناقشة احلالة اخلطرية النامجة عن 
اهلجوم الذي حدث يف مسجد مبدينة اخلليل. وطلبت الدول األعضاء 
اليت ميكن أن  أيضًا إجراء حتقيق يف احلالة  املؤمتر اإلسالمي  يف منظمة 
املنطقة وكذلك  للسلم واألمن يف  بالنسبة  ترتتب عليها عواقب خطرية 

على عملية السلم اجلارية.

.S/1994/218  1

لالطالع على تفاصيل بشأن استخدام اسم “فلسطني” بداًل من منظمة   2

التحرير الفلسطينية، انظر قرار اجلمعية العامة 177/43. 
.S/1994/222  3

.S/1994/223  4

ويف اجللسة 3340، املعقودة يف 28 شباط/فرباير 1994، أدرج 
اجمللس رساليت ممثل مصر وباكستان يف جدول أعماله. ونظر اجمللس يف 
البند يف جلساته 3340 و3341 و3342 و3351، املعقودة يف 28 

شباط/فرباير و1 و2 و18 آذار/مارس 1994.
ودعا اجمللس املمثلني التايل ذكرهم إىل املشاركة يف املناقشة، بدون 
األردن  ممثلي   ،3340 اجللسة  يف  التصويت:  يف  احلق  هلم  يكون  أن 
وإسرائيل وأفغانستان واإلمارات العربية املتحدة وإندونيسيا ومجهورية إيران 
واجلمهورية  الليبية  العربية  واجلماهريية  واجلزائر  وتونس  وتركيا  اإلسالمية 
العربية السورية والسودان وقطر والكويت ولبنان وماليزيا ومصر واليونان. 
وموريتانيا  وبنغالديش  والبحرين  أوكرانيا  ممثلي   ،3341 اجللسة  ويف 
واليابان؛ ويف اجللسة 3342، ممثل البوسنة واهلرسك. وقرر اجمللس أيضًا 
إىل  طلبه،  على  بناًء  فلسطني،  مراقب  يدعو، يف جلسته 3340،  أن 
وقدم  التصويت.  يف  احلق  له  يكون  أن  بدون  املداوالت  يف  املشاركة 
يف  املؤقت  الداخلي  نظامه  من   39 املادة  مبوجب  دعوة  أيضًا  اجمللس 
جلسته 3340 إىل مراقب منظمة املؤمتر اإلسالمي ويف جلسته 3341 
إىل رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة 

للتصرف.
ويف اجللسة 3340، وجه الرئيس )جيبويت( انتباه أعضاء اجمللس إىل 

عدة وثائق 5 .
له  السماح  على  باإلمجاع  اجمللس  مبوافقة  فلسطني  ممثل  ورحب 
إنه  التصويت. وقال  له احلق يف  أن يكون  أعماله، بدون  باملشاركة يف 
يأسف، يف الوقت نفسه، لتأخر اجمللس يف اختاذ تدابري حامسة فيما يتعلق 
املعروضة عليه وشدد على ضرورة أن يتصرف اجمللس بسرعة.  باملسألة 
املستوطنات  نتيجة حلملة  اإلبراهيمي هو  احلرم  أن ما حدث يف  ورأى 
عماًل  ليس  وأنه  ذلك،  أوجده  الذي  واملناخ  املشروعة،  اإلسرائيلية غري 
منعزاًل، وذلك بصرف النظر عن أعداد األشخاص الضالعني يف ارتكاب 
اجلرمية. وقال إن وفد بلده يعتقد أن اجمللس ينبغي أن يتخذ على وجه 
وأن  الفلسطينيني  ضد  ارُتكبت  اليت  املذحبة  يدين  جديداً  قراراً  السرعة 
احملتلة،  األراضي  يف  الفلسطيين  الشعب  محاية  عن  املسؤولية  يتحمل 
القرار 681 )1990(.  السابقة، وبصفة خاصة  للقرارات  وذلك وفقًا 

رسالتان متطابقتان مؤرختان 25 شباط/فرباير 1994 موجهتان إىل األمني   5

ورئيس جملس األمن من ممثل األردن )S/1994/214(؛ ورسالة حتمل التاريخ نفسه 
موجهة إىل األمني العام من مراقب فلسطني )S/1994/218(؛ ورسالة حتمل التاريخ 
نفسه موجهة إىل األمني العام من رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين 
شباط/فرباير   28 مؤرخة  ورسالة  )S/1994/220(؛  للتصرف  القابلة  غري  حلقوقه 
1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل مصر، حييل هبا نص قرار اعتمدته جامعة 

 .)S/1994/233( 1994 الدول العربية بتاريخ 27 شباط/فرباير
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ويؤكد وفد بلده من جديد أن إسرائيل وحكومة إسرائيل مسؤولتان عن 
األحداث اليت وقعت يف اخلليل، بالنظر إىل أن اجليش اإلسرائيلي يكون 
عادة بقوة كبرية يف املنطقة وأنه مل يفعل شيئًا ملنع وقوع هذه  متواجداً 
التدابري  من  عدد  اختاذ  إىل  إسرائيل  حكومة  الوفد  ويدعو  األحداث، 
أن  وأكد  املستوطنات.  بشأن  سياستها  يف  حقيقيًا  تغرياً  تعكس  اليت 
املستوطنني جيب نزع سالحهم، وأنه جيب إزالة مجيع املستوطنات ووقف 
فاملسألة  القدس؛  فيها  مبا  احملتلة،  األراضي  املستوطنني يف مجيع  أنشطة 
ليست جمرد مسألة احلد من عدد املستوطنات أو خفض عددها. وجيب 
أن تتاح ألولئك املستوطنني فوراً إمكانية أن يرحلوا بسرعة من األراضي 
احملتلة، بعد حصوهلم على تعويض من احلكومة اإلسرائيلية. وعالوة على 
املؤقت  الذايت  احلكم  برتتيبات  املتعلقة  املبادئ  إعالن  إطار  ذلك، ويف 
الذي وّقعت عليه إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن يوم 
بشأن  املفاوضات  وترية  تعجيل  ، جيب    6 أيلول/سبتمرب 1993   13
املستوطنات، وفقًا ألولويات معينة، من أجل نزع فتيل “الوضع املتفجر” 

القائم نتيجة لوجود املستوطنات غري املشروعة 7 .
إىل  فأشار  العربية،  للمجموعة  رئيسًا  بصفته  مصر،  ممثل  وحتدث 
مل  تطوراً  متثل  أهنا  باعتبار  اإلبراهيمي  احلرم  يف  وقعت  اليت  األحداث 
يسبق له مثيل منذ بداية االحتالل اإلسرائيلي. وطلب املمثل، إىل جانب 
اإلشارة إىل مشروع قرار مقدم من اجملموعة العربية يطلب، يف مجلة أمور، 
الدويل  اجملتمع  يواجه  أن  احلادث،  هذا  يف  للتحقيق  دولية  جلنة  إيفاد 
لتوفري احلماية للشعب  اهتمام كامل  إيالء  ينبغي  أواًل،  التالية:  القضايا 
السلم،  عملية  خالل  من  الكامل  استقالله  حيقق  أن  إىل  الفلسطيين 
القائمة  “السلطة  بوصفها  إسرائيل،  حكومة  أن  على  جمدداً  وللتأكيد 
باالحتالل”، مسؤولة مسؤولية كاملة عن توفري احلماية للفلسطينيني يف 
األراضي احملتلة وذلك وفقًا التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ثانيًا، 
ينبغي إيالء اهتمام ملتطلبات الشعب الفلسطيين األمنية. وثالثًا، ينبغي 
أاّل يسمح أّي طرف مهتم بإقرار السلم يف الشرق األوسط ألقلية متطرفة 
ومتحيزة بأن تفرض إرادهتا على األغلبية الساحقة اليت تطمح إىل وضع 
هناية للعنف. ومن املمكن أن يكون التوصل العاجل إىل اتفاق إسرائيلي-

فلسطيين بشأن تنفيذ إعالن املبادئ خطوة أوىل يف هذا الصدد. رابعًا، 
تضامن  رسالة  الفلسطيين  الشعب  إىل  الدويل  اجملتمع  ينقل  أن  ينبغي 
يدين  قراراً  باإلمجاع  اجمللس  يتخذ  أن  يأمل  إنه  املمثل  وقال  واضحة. 
األحداث اليت وقعت يف احلرم اإلبراهيمي ويؤكد من جديد ضرورة توفري 

االستقرار واألمن للشعب الفلسطيين إىل أن ينتهي االحتالل 8 .

S/26560، املرفق.   6

S/PV.3340، الصفحات 5 إىل 9.  7

املرجع نفسه، الصفحات 10 إىل 16.  8

وذكر ممثل إسرائيل أن إسرائيل تأسف للقتل اإلجرامي ملصلني يف 
مدينة اخلليل الذي ارتكبه “فرد متعصب”. وقال إن املتطرفني من كال 
عن  السلم  عملية  إخراج  بإمكاهنم  بأن  االعتقاد  يف  خمطئون  اجلانبني 
مسارها بإجياد دائرة عنف مغلقة. واحلقيقة هي أن نقطة الال عودة قد مت 
اجتيازها على الطريق حنو عهد جديد من السلم واألمن والتعاون. ففي 
أعقاب تشكيل احلكومة اإلسرائيلية يف 13 متوز/يوليه 1992، ناقش 
جملس الوزراء اإلسرائيلي املذحبة اليت حدثت يف اخلليل وأذن بعدد من 
اخلطوات يف هذا الصدد، من بينها إنشاء جلنة لكي جتري حتقيقًا كاماًل يف 
املذحبة، إىل جانب سلسلة من التدابري املوجهة ضد العناصر الراديكالية 
بني اإلسرائيليني املقيمني يف األراضي. وأكد املمثل أن حكومة إسرائيل 
على  واليهود  العرب  حلماية  جهدها  قصارى  ببذل  التزامًا كاماًل  تلتزم 
حّد سواء. وحاملا يبدأ تنفيذ االتفاق اإلسرائيلي - الفلسطيين، ستتوىل 
الشرطة الفلسطينية دورها يف كفالة األمن. وتعتقد احلكومة اإلسرائيلية أن 
احلل الوحيد للنزاع هو حتسني تنفيذ االتفاق بني إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية. ويتحمل جملس األمن، يف هذا الصدد، املسؤولية عن دعم 

دعاة السلم بالدعوة إىل إحراز تقدم معّجل صوب تنفيذ االتفاق 9 .
وأدان ممثل باكستان، بصفته رئيس جمموعة منظمة املؤمتر اإلسالمي 
فلسطني”.  املوجه ضد شعب  الغاشم  الوحشي  نيويورك، “اهلجوم  يف 
ضد  القمعية  “للتدابري  فورية  هناية  وضع  إىل  إسرائيل  حكومة  ودعا 
ومحاية  لكفالة سالمة  الضرورية  اخلطوات  اختاذ  وإىل  فلسطني”  شعب 
الفلسطينيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وذلك وفقًا التفاقية جنيف 

الرابعة املوقعة يف 12 آب/أغسطس 1949 10 .
وأدان ممثل تونس عملية القتل باعتبارها “جرمية نكراء” ودعا إىل 
إجراء حتقيق حمايد. وأكد على الضرورة املطلقة لنزع سالح املستوطنني 
اإلسرائيليني، وإزالة املستوطنات اإلسرائيلية، ووجود دويل حلماية أرواح 

املدنيني يف األراضي الفلسطينية 11 .
وقال ممثل األردن إن اجمللس ينبغي أن يقوم، عدا عن اإلدانة، بالوفاء 
مبسؤولياته، مبا يف ذلك، كمسألة عاجلة، بإيفاء جلنة حتقيق لكي حتقق 
يف املذحبة، وباختاذ التدابري الالزمة لكفالة قدرة اللجنة على أداء عملها 
بنجاح وتقدمي تقرير بعد ذلك إىل اجمللس. ودعا املمثل اجمللس إىل دراسة 
ما حدث، آخذاً يف االعتبار حقيقة أن سياسة االستيطان اإلسرائيلية 
غري شرعية وأن إسرائيل ال تلتزم باتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني 
وقت احلرب. وقال إنه يتعني على اجمللس، لكي يزيل األسباب اجلذرية 
للعنف، أن يوفر احلماية للمدنيني الفلسطينيني. وينبغي له أن يسرتشد 
القرار  سيما  ال  اإلسرائيلية،  املستوطنات  شرعية  بعدم  املتعلقة  بقراراته 

املرجع نفسه، الصفحات 16 إىل 21.  9

املرجع نفسه، الصفحات 21 إىل 24.  10

املرجع نفسه، الصفحات 24 إىل 27.  11
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465 )1980(، الذي حيدد أن سياسة االستيطان اإلسرائيلية تشكل 
عائقًا خطرياً لتحقيق سلم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط. ومع 
أن مسألة املستوطنات تندرج ضمن اختصاص إعالن املبادئ وجيب أن 
يناقشها مباشرة أولئك املشرتكون يف املفاوضات، فإن مسألة نزع سالح 
بأّي  ربطها  حال  بأّي  ينبغي  ال  الفلسطينيني  أرواح  ومحاية  املستوطنني 
معايري أو إخضاعها ألّي معايري: فاحلق يف احلياة جيب، قانونًا وأخالقيًا، 
محايته يف مجيع األوقات، مبا يف ذلك حتت االحتالل، ويقع على اجمللس 
واجب محاية ذلك احلق دون تأخري. وعالوة على ذلك، يقع على اجمللس 
واجب التمسك بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على أرض فلسطني، على 
القرارات 605 )1987( و681 )1990(  النحو املنصوص عليه يف 
و726 )1992(، اليت ما زالت سارية. ومطلوب من اجمللس أن يوفر 
آلية مالئمة لتنفيذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. ومن بني التدابري اليت 
االستعجال  وجه  على  منه  املطلوب  من  يتخذها  أن  للمجلس  ميكن 
حتت  معاناته  طيلة  الفلسطيين  للشعب  ومستمرة  فّعالة  محاية  يوفر  أن 
االحتالل. وأعرب املمثل أيضًا عن عدم رضاه عن عمل جملس األمن 
باتفاقية  التقيد  إسرائيل على  إجبار  اجمللس مسؤول عن عدم  أن  ورأى 
جنيف املذكورة أعاله وتنفيذ قراراته بشأن هذه املسألة. وقال إنه، لذلك، 
يتهم اجمللس بأنه مل يتحمل مسؤوليته عن محاية الشعب الفلسطيين 12 .

تلك  يف  األعضاء  الدول  أن  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  ممثل  وذكر 
املنظمة تعرب عن تأييدها الكامل للشعب الفلسطيين يف كفاحه إىل أن 
ينال حقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف، مبا يف ذلك حقه يف العودة، 
القومي،  وطنه  أرض  على  املستقلة  دولته  إقامة  ويف  املصري،  تقرير  ويف 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  حتت  الشريف،  القدس  وعاصمتها 
األمم  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  وتدعو  الوحيد.  الشرعي  ممثله  بوصفها 
التنفيذ  وإىل  السلم  عملية  يف  نشط  بدور  القيام  مواصلة  إىل  املتحدة 
الفوري للقرارات ذات الصلة، وخباصة القرار 681 )1990(، وتشري إىل 
أن السلطة القائمة باالحتالل عليها مسؤولية محاية الشعب الفلسطيين 
وفقًا التفاقية جنيف الرابعة، اليت تنطبق على األراضي الفلسطينية احملتلة، 
فوراً  هناية  بوضع  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  وتطالب  القدس.  فيها  مبا 
لسياسات إسرائيل القمعية املوجهة ضد الشعب الفلسطيين وتدعو إىل 
توفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين يف األراضي احملتلة ونزع سالح 
يف  اإلسرائيلية  املستوطنات  إزالة  حنو  اإلسرائيليني كخطوة  املستوطنني 
األراضي احملتلة، غري املشروعة. وتناشد الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر 

اإلسالمي اجمللس أن يتخذ قرارا يبني تصميمه 13 .

املرجع نفسه، الصفحات 28 إىل 32.  12

املرجع نفسه، الصفحات 33 إىل 36.   13

ويف اجللستني 3341 و3342، املعقودتني يف 1 و2 آذار/مارس 
1994، على التوايل، وجه الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة 

وثائق 14 .
االحتاد  باسم  متحدثًا  اليونان،  ممثل  أعرب   ،3342 اجللسة  ويف 
األورويب، عن استياء االحتاد إزاء العمل اإلرهايب البغيض الذي ارُتكب 
ألعمال  الشديدة  اإلدانة  بارتياح  يالحظ  إنه  وقال  اخلليل.  مدينة  يف 
عن  مسؤولة  اإلسرائيلية  السلطات  بأن  يذّكر  أنه  إاّل  إسرائيل  حكومة 
الفلسطينيني يف األراضي احملتلة مبوجب  ضمان محاية وسالمة السكان 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويرحب االحتاد األورويب بالتدابري اليت 
أعلنتها حكومة إسرائيل واليت ترمي إىل إهناء األعمال غري املشروعة اليت 
يقوم هبا املستوطنون اإلسرائيليون ويناشد السلطات اإلسرائيلية مواصلة 
جهودها لتهيئة الظروف الالزمة إلعادة استقرار احلالة. ويدعو، على وجه 
اخلصوص، األطراف إىل إبرام اتفاق بشأن وجود دويل أو أجنيب مؤقت 

كما ينص إعالن املبادئ على ذلك 15 .
الشعب  مبمارسة  املعنية  اللجنة  رئيس  ذكر  نفسها،  اجللسة  ويف 
الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف أن تلك اللجنة تالحظ التدابري 
اليت اختذهتا حكومة إسرائيل إاّل أهنا مقتنعة بأنه من احملتم اختاذ خطوات 
املستوطنات  إزالة  عملية  ولبدء  العنيفة  املستوطنني  حّد ألنشطة  لوضع 
وفقًا للقانون الدويل والعديد من قرارات جملس األمن. وتؤيد اللجنة تأييداً 
كاماًل مطالب الفلسطينيني بإقامة وجود دويل يف األراضي الفلسطينية 
احملتلة وباختاذ تدابري ترمي إىل جتريد املستوطنني من السالح وحتث جملس 
األمن على اختاذ التدابري الالزمة يف هذا الصدد. وتعتقد اللجنة أن التقدم 
القوات  انسحاب  إىل  املؤدية  اجلارية  املفاوضات  يف  واملتواصل  السريع 
تزايد  سيمنع  الذي  وحده  هو  للفلسطينيني  الذايت  واحلكم  اإلسرائيلية 

تفاقم احلالة الراهنة 16 .
مسؤولية  على  املناقشة  يف  شاركوا  آخرون  متحدثون كثريون  وأكد 
إسرائيل مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة عن محاية الشعب الفلسطيين يف 
األراضي احملتلة، مبا فيها القدس، ودعوا إسرائيل إىل التقيد بأحكام تلك 

إىل  1994موجهة  شباط/فرباير   28 مؤرخة  رسالة   :3341 اجللسة  يف   14

األمني العام من ممثل اليونان حييل هبا نص بيان االحتاد األورويب )S/1994/231(؛ 
ورسالة مؤرخة 28 شباط/فرباير 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل السودان 
 1994 شباط/فرباير   29 مؤرخة  رسالة   :3342 اجللسة  ويف   .)S/1994/236(
الكويت )S/1994/229(؛ ورسالة مؤرخة  موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل 
28 شباط/فرباير 1994، موجهة إىل األمني العام من ممثل أسرتاليا )S/1994/237(؛ 
اهلند  ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة   1994 شباط/فرباير   28 مؤرخة  ورسالة 
)S/1994/238(؛ ورسالة مؤرخة 1 آذار/مارس 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من 
ممثل إندونيسيا، حييل هبا نص بالغ بشأن فلسطني صادر عن حركة عدم االحنياز 

.)S/1994/239(
S/PV.3342، الصفحتان 6 و7.  15

املرجع نفسه، الصفحتان 41 و43.  16
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املستوطنات  وإزالة  املستوطنني  سالح  نزع  إىل  أيضًا  ودعوا  االتفاقية. 
اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة 17 . ودعا البعض إىل إجراء حتقيق دويل يف 
األحداث 18 . وكان البعض يؤيدون وجوداً دوليًا يف األراضي احملتلة 19 .

وجه  آذار/مارس 1994،   18 يف  املعقودة  اجللسة 3351،  ويف 
باسم  جيبويت  من  مقدم  قرار  مشروع  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  الرئيس 
البلدان األعضاء يف حركة عدم االحنياز، وكذلك االحتاد الروسي وإسبانيا 
وثائق  عدة  إىل  أيضًا  انتباههم  ووجه   . 20 املتحدة  واململكة   وفرنسا 
أخرى 21 ، من بينها رسالة مؤرخة 14 آذار/مارس 1994، موجهة إىل 
األمني العام من ممثل إسرائيل، حييل هبا نص قرار حلكومة إسرائيل صدر 
بينها حترمي  تدابري، من  باختاذ  آذار/مارس 1994 ويقضي  بتاريخ 13 

منظمتني إرهابيتني إسرائيليتني.
ورحب ممثل جيبويت برد الفعل األّويل من جانب احلكومة اإلسرائيلية، 
مبا يف ذلك اإلدانة العامة القوية، وإعالن عزمها نزع سالح املستوطنني 
فرادى خمتارين، وحترمي اثنتني من أشد منظمات املستوطنني تطرفًا. ودعا 

S/PV.3340، الصفحات 21 إىل 24 )باكستان(؛ والصفحات 24 إىل   17

27 )تونس(؛ وS/PV.3341، الصفحتان 3 و4 )أفغانستان(؛ والصفحتان 5 و6 
)اإلمارات العربية املتحدة(؛ والصفحتان 6 و7 )اجلماهريية العربية الليبية(؛ والصفحات 
7 إىل 9 )لبنان(؛ وS/PV.3342، الصفحتان 2 و3 )إندونيسيا(؛ والصفحتان 4 
و5 )اجلمهورية العربية السورية(؛ والصفحتان 5 و6 )اجلزائر(؛ والصفحتان 6 و7 
)ماليزيا(؛ والصفحتان 7 و8 )الكويت(؛ والصفحتان 8 و9 )تركيا(؛ والصفحتان 
9 و10 )السودان(؛ والصفحتان 11 و12 )أوكرانيا(؛ والصفحة 15 )بنغالديش(؛ 

والصفحة 16 )البحرين(؛ والصفحتان 16 و17 )البوسنة واهلرسك(.
 ،S/PV.3341 و  )تونس(؛   27 إىل   24 الصفحات   ،S/PV.3340  18

الصفحتان 5 و6 )اإلمارات العربية املتحدة(؛ والصفحتان 6 و7 )اجلماهريية العربية 
الليبية(؛ وS/PV.3342، الصفحات 18 إىل 22 )الكويت(؛ والصفحتان 51 و52 

)البحرين(.
 ،S/PV.3341 و  )تونس(؛   27 إىل   24 الصفحات   ،S/PV.3340  19

الصفحات 7 إىل 9 )لبنان(؛ وS/PV.3342؛ والصفحات 12 إىل 16 )اجلزائر(؛ 
والصفحات 16 إىل 18 )ماليزيا(؛ والصفحات 18 إىل 22 )الكويت(؛ والصفحات 
33 إىل 37 )أوكرانيا(؛ والصفحات 47 إىل 51 )بنغالديش(؛ والصفحات 53 إىل 

56 )البوسنة واهلرسك(.
.S/1994/280  20

ممثل  من  العام  األمني  إىل  موجهة   1994 آذار/مارس   1 مؤرخة  رسالة   21

السنغال )S/1994/242(؛ ورسالة مؤرخة 1 آذار/مارس 1994 موجهة إىل األمني 
العام من ممثل طاجيكستان )S/1994/244(؛ ورسالة مؤرخة 2 آذار/مارس 1994 
موجهة إىل األمني العام من ممثل ماليزيا )S/1994/247(؛ ورسالة مؤرخة 3 آذار/

مارس 1994 موجهة إىل األمني العام من ممثل بروين دار السالم )S/1994/256(؛ 
األردن  ممثل  من  اجمللس  رئيس  إىل  موجهة   1994 آذار/مارس   7 مؤرخة  ورسالة 
)S/1994/269(؛ ورسالة مؤرخة 7 آذار/مارس 1994 موجهة إىل رئيس اجمللس من 
ممثل باكستان، حييل هبا نص بيان أعدته الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 
إىل  موجهة  آذار/مارس 1994   14 مؤرخة  ورسالة  )S/1994/275(؛  نيويورك  يف 

.)S/1994/295( األمني العام من ممثل إسرائيل

بشأن  الفلسطينيني  لطمأنة  احملتلة  األراضي  يف  دويل  وجود  إىل  أيضًا 
سالمتهم. وقال املمثل، تعلياًل للتصويت، إن التأخر يف رد فعل اجمللس 
أمر يدعو إىل األسف وال ميكن إاّل أن يضر مبصداقية اجمللس. ومع ذلك، 
أّي  مثل  إلزامي،  تأثري  له  الذي سيكون  القرار  بلده مشروع  وفد  يؤيد 
قرارات أخرى اختذها اجمللس 22 . وهذا الرأي شاطره فيه ممثل عمان 23 .

اليت اختذهتا حكومة إسرائيل لكفالة  بالتدابري  ورحب ممثل إسبانيا 
أمن ومحاية مجيع سكان األراضي احملتلة وذكرت أن هذه التدابري جيب 
استكماهلا وتنفيذها هبمة. ويؤكد وفد بلده أنه ينبغي إجراء حتقيق حمايد 
وكامل وأنه ينبغي اختاذ تدابري فّعالة للسيطرة على مجيع العناصر املتطرفة 
بني املستوطنني اإلسرائيليني. وأشار، يف هذا الصدد، إىل قراري السلطة 
اإلسرائيلية إنشاء جلنة حتقيق وإعالن عدم شرعية منظمتني إسرائيليتني 
متطرفتني. وقال إن وفد بلده يعتقد أن وجود مراقبني دوليني يف األراضي 
تنفيذ  لتيسري  الثقة  بناء  تدابري  من  هام  مناسب كتدبري  أمر  هو  احملتلة 
إعالن املبادئ ويشجع الطرفني على التوصل إىل اتفاق يف أقرب وقت 
أن  إسبانيا  وتعتقد  املؤقت.  الوجود  ذلك  وطرائق  تكوين  بشأن  ممكن 
إىل  الرامية  التدابري  نطاق  الواجب عن  النحو  يعربِّ على  القرار  مشروع 
عملية  استئناف  إتاحة  وإىل  احملتلة  األراضي  يف  السكان  أمن  كفالة 

السلم 24 .
من  حدة  على  فقرة  على كل  تصويت  إجراء  يف  اجمللس  شرع  مث 
فقرات مشروع القرار 25 . واعتمدت الفقرات مجيعها باإلمجاع باستثناء 
الفقرتني الثانية والسادسة من فقرات الديباجة، اللتني اعتمدت كل منهما 
بأغلبية 14 صوتًا مؤيدًا، مع امتناع عضو واحد )الواليات املتحدة( عن 
التصويت. وبعد ذلك اعتمد مشروع القرار بدون تصويت بوصفه القرار 

904 )1994(، ويف ما يلي نصه:
إن جملس األمن،

وقد هالته املذحبة الرهيبة اليت ارتكبت ضد املصلني الفلسطينيني يف 
احلرم اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل، يف 25 شباط/فرباير 1994، خالل 

شهر رمضان املبارك،
بني  األرواح  يف  خسائر  من  وقع  ما  إزاء  القلق  بالغ  يساوره  وإذ 
الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة نتيجة لتلك املذحبة، مما يؤكد 

احلاجة إىل توفري احلماية واألمن للشعب الفلسطيين،
وتصميمًا منه على التغلب على ما هلذه املذحبة من آثار سلبية يف 

عملية السالم اجلارية حاليًا،

S/PV.3351، الصفحتان 3 و4.  22

املرجع نفسه، الصفحتان 4 و5.  23

املرجع نفسه، الصفحتان 6 و7.  24

الفصل األول،  انظر S/PV.3351، الصفحات 9 إىل 11. وانظر أيضًا   25

احلالة 6.
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وإذ يالحظ مع االرتياح اجلهود املبذولة لضمان سري عملية السالم 
جهودها  مواصلة  إىل  املعنية  األطراف  مجيع  يدعو  وإذ  سلس،  بشكل 

لبلوغ هذه الغاية،
وإذ يالحظ إدانة اجملتمع الدويل بأسره هلذه املذحبة،

وإذ يؤكد جمدداً قراراته ذات الصلة اليت أكدت انطباق اتفاقي جنيف 
احتلتها  اليت  األراضي  على  آب/أغسطس 1949  املؤرخة 12  الرابعة 
إسرائيل يف حزيران/يونيه 1967، مبا يف ذلك القدس، واملسؤوليات اليت 

تقع على عاتق إسرائيل مبوجبها،
يدين بشدة املذحبة اليت ارتكبت يف مدينة اخلليل واألحداث   -  1
اليت أعقبتها، مما أودى حبياة ما يزيد على مخسني شخصًا من املدنيني 

الفلسطينيني وأدى إىل إصابة عدة مئات آخرين جبراح؛
مواصلة  باالحتالل،  القائمة  السلطة  إسرائيل،  من  يطلب   -  2
أعمال  منع  هبدف  األسلحة،  مصادرة  بينها  من  تدابري،  وتنفيذ  اختاذ 

العنف غري املشروعة من جانب املستوطنني اإلسرائيليني؛
املدنيني  ومحاية  سالمة  لضمان  تدابري  اختاذ  إىل  يدعو   -  3
الفلسطينيني يف مجيع أحناء األرض احملتلة تشمل، يف مجلة أمور، توفري 
وجود دويل أو أجنيب مؤقت، وهو األمر املنصوص عليه يف إعالن املبادئ 
يف  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل  حكومة  عليه  وقعت  الذي 
واشنطن العاصمة يف 13 أيلول/سبتمرب 1993، وذلك يف سياق عملية 

السالم اجلارية؛
يطلب من راعيي عملي السالم، الواليات املتحدة األمريكية   -  4
السالم،  عملية  إنعاش  أجل  من  جهودمها  مواصلة  الروسي،  واالحتاد 

واالضطالع مبا يلزم من دعم لتنفيذ التدابري املذكورة أعاله؛
يعيد تأكيد دعمه لعملية السالم اجلارية حاليًا، ويدعو إىل   -  5

تنفيذ إعالن املبادئ دومنا تأخري.
بلدها  أن حكومة  املتحدة  الواليات  ممثلة  التصويت، ذكرت  وبعد 
اخلليل.  مدينة  يف  حدثت  اليت  املذحبة  املمكنة  العبارات  بأقوى  تدين 
التحرير  ومنظمة  إسرائيل  ختتتم  أن  هو  املذحبة  هذه  على  الوحيد  والرد 
الفلسطينية مفاوضاهتما فوراً وأن تشرعا يف تنفيذ إعالن املبادئ بأسرع ما 
ممكن. واحلرص على خدمة ومحاية عملية السلم هو الذي دفع حكومة 
بأن  الصعب  القرار  اختاذ  إىل   – حّد كبري  إىل  على مضض   – بلدها 
العبارات  بعض  وجود  رغم   ،)1994(  904 القرار  بصدور  تسمح 
الواليات  حكومة  أعلنت  نفسه،  الوقت  ويف  عليها.  تعرتض  اليت  فيه 
املتحدة عن خطوات ستساعد على استئناف عملية السلم يف الشرق 
القرار 904  منطوق  فقرات  املتحدة  الواليات  وتؤيد  املتوقعة.  األوسط 
)1994(. إاّل أهنا سعت إىل إجراء تصويت على كل فقرة على حدة 
من فقرات القرار ألهنا تريد أن تسجل اعرتاضاهتا عن اللغة املستخدمة 
فيها. فالواليات املتحدة ال تقبل وصف األراضي اليت احتلتها إسرائيل 

احملتلة”، وذلك ألن  الفلسطينية  بأهنا “األرض  يف حرب عام 1967 
هذه العبارة قد تشري إىل السيادة. فهذه مسألة اتفقت إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية كلتامها على وجوب البت فيها يف مفاوضات بشأن 
الواليات  حكومة  تعيد  بينما  األراضي. كذلك،  هلذه  النهائي  الوضع 
املتحدة تأكيد رأيها ومفاده أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنطبق 
تعارض  فإهنا   ،1967 عام  منذ  إسرائيل  احتلتها  اليت  األراضي  على 
اإلشارة احملددة إىل القدس يف القرار 904 )1994( وستواصل معارضة 
تلك اإلشارة يف املستقبل. وقد اختارت الواليات املتحدة، بداًل من أن 
عن  والتعبري  اللغة  تلك  من  التنصل  )الفيتو(،  النقض  يف  حقها  متارس 
من  والسادسة  الثانية  الفقرتني  على  التصويت  عن  باالمتناع  معارضتها 
مها   – املتحدة  األمم  ال   – والفلسطينيون  فإسرائيل  الديباجة.  فقرات 
اللذان جيب أن يتفاوضا من أجل حتقيق السلم على األرض. وذكرت 
املتحدثة أيضًا أن احلكم الوارد يف القرار 904 )1994( بشأن التدابري 
اليت جيب اختاذها لضمان سالمة ومحاية املدنيني الفلسطينيني، واليت ميكن 
أن تتضمن وجوداً دوليًا أو أجنبيًا مؤقتًا، هو إشارة إىل إعالن املبادئ، 
الذي ينص على إمكانية أن يكون هناك هذا الوجود، إذا وافق الطرفان 
على ذلك. واختتمت كلمتها قائلة إنه مل يكن ليتسىن اختاذ إجراء إجيايب 
سوف  السلم  عملية  أن  يف  الثقة  لوال   )1994(  904 القرار  بشأن 

تستأنف قريبًا 26 .
ورأى ممثل االحتاد الروسي أن القرار 904 )1994( سيلعب دوراً 
هامًا يف استئناف عملية السلم ويف تنفيذ مجيع التدابري الضرورية لصاحل 
تطبيع احلالة على الفور يف األراضي احملتلة. إاّل أنه أعرب عن أسفه لعدم 
تصرف اجمللس بالسرعة اليت تقتضيها الظروف. وقال إن االحتاد الروسي 
يؤكد أن اختاذ اجمللس للقرار 904 )1994( هو خطوة ال غىن عنها، 
فهم  ويوجد  مستحياًل.  أمراً  التفاوض  عملية  استئناف  بدوهنا  سيصبح 
التفاوض، وبني  النقطة بني أطراف عملية  املبدأ بشأن هذه  من حيث 

الدولتني الراعيتني لتلك العملية 27 .
وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن أسفه للتأخر يف اختاذ القرار 904 
الصعوبة  الشديدة  املسائل  من  عدد  حسم  لضرورة  نتيجة   )1994(
يف  ليس  اجمللس  داخل  االنقسام  إن  وقال  مرضيًا.  حسمًا  واحلساسية 
صاحل أحد باستثناء املتطرفني يف كال اجلانبني. وتعتقد حكومة بلده أن 
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جنوب أفريقيا ميكن أن تكون منوذجًا جيداً 
لوجود مدين دويل يف األراضي احملتلة من شأنه أن يساهم مسامهة مفيدة 
املتوخى يف  النحو  الفلسطينيني على  يف حتسني سالمة ومحاية السكان 
إعالن املبادئ. إاّل أنه أكد أنه بينما ميكن أن يساعد الوجود الدويل على 
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نزع فتيل التوتر، فإنه ال ميكن أن يكون بدياًل عن مسؤولية السلطات 
اإلسرائيلية عن توفري احلماية جلميع سكان األراضي احملتلة 28 .

ُدفع إىل  الرئيس، متحدثًا بصفته ممثل فرنسا، إن اجمللس قد  وقال 
االجتماع بصورة عاجلة ملناقشة احلالة ولدراسة التدابري الالزمة ملواصلة 
عملية السلم، بينما كانت جتري يف الوقت نفسه مناقشات بشأن رد فعله 
الرمسي، الذي يعرب به عن إدانته ويعلن به مقرراته. وقد أصر وفد بلده 
مراراً على أن يتخذ اجمللس موقفًا رمسيًا يف أقرب وقت ممكن. مث تطرق 
املتحدث إىل القرار 904 )1994(، فقال إن حكومة بلده تويل أمهية 
خاصة لألحكام اليت توصي باختاذ تدابري حلماية املدنيني الفلسطينيني، 
احملتلة.  األراضي  يف  مؤقت  دويل  أو  أجنيب  وجود  من خالل  سيما  ال 
األمم  من  مدنيني  مراقبني  إرسال  شكل  يأخذ  أن  ميكن  الوجود  وهذا 
املتحدة منوطة هبم مهمة رصد وحتقق، وال يزال يتعني حتديد تفاصيلها. 
وتويل حكومة بلده أمهية أيضًا لألحكام اليت حتث الطرفني على تصعيد 
مفاوضات السلم من أجل تنفيذ إعالن املبادئ. وجيب، يف هذا الصدد، 

أن ختضع للتفاوض مسألة املستوطنات وإمكانية إعادة جتميعها 29 .
تأييده لعملية  وذكر ممثل إسرائيل أن حكومة بلده تشاطر اجمللس 
السلم اجلارية وتدعو إىل تنفيذ إعالن املبادئ دون تأخري. وأكد وجوب 
لتحقيق  أفضل سبيل  وأن  احملتلة  األراضي  األمن جلميع سكان  ضمان 
ذلك هو تنفيذ املادة الثامنة يف إعالن املبادئ اليت تنص على أن ينشئ 
على  أيضًا  املبادئ  إعالن  وينص  قوية.  شرطة  قوة  الفلسطيين  اجمللس 
إمكانية أن يكون هناك وجود دويل أو أجنيب مؤقت. ويرى وفد بلده 
القرار 904 )1994( حيكم مسبقًا على هذا احلكم  أن ال شيء يف 
الوارد يف إعالن املبادئ. ويالحظ الوفد أيضًا أن اإلشارة يف القرار إىل 
الطرفني على  به كال  الذي وافق  املبادئ،  تتوافق مع إعالن  القدس ال 
معاجلة املسألة يف موعد أقصاه بداية السنة الثالثة للفرتة املؤقتة. واإلشارة 
ذلك  يف  املدينة  وضع  بشأن  إسرائيل  ملوقف  أيضًا  خمالفة  القدس  إىل 
الوقت ويف املستقبل، وهو وضع ستظل فيه القدس متحدة حتت السيادة 
اإلسرائيلية باعتبارها عاصمة إسرائيل األبدية. وأخرياً، ما زالت إسرائيل 
ملتزمة التزامًا تامًا بالتقدم صوب السلم على أساس قراري جملس األمن 

242 )1967( و338 )1973(، وإعالن املبادئ 30 .
وقال ممثل فلسطني إن التأخري الطويل، الذي حدث منذ مذحبة 25 
شباط/فرباير 1994، قد وّلد بال ريب قدراً كبرياً من الشك وأدى إىل 
أو باألصح قدرته،  التساؤالت بشأن رغبة اجمللس –  الكثري من  نشوء 
بالسرعة  أداء مسؤولياته  على  اجمللس –  دائم يف  موقف عضو  بسبب 
املطلوبة فيما يتعلق بقضية فلسطني واحلالة يف الشرق األوسط. وقال إن 
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اجليش اإلسرائيلي واصل، منذ مذحبة مدينة اخلليل، اختاذ تدابري قمعية من 
بينها فرض حظر جتول واسع النطاق وعمليات إطالق عشوائية للنار. 
وهو يشري أيضًا إىل مشكلة وجود املستوطنني غري الشرعيني يف األراضي 
سياسات  اعتماد  بدون  أّي حلول  له  تكون  أن  ميكن  الذي ال  احملتلة 
القائمة، وإىل إزالة املستوطنات،  جديدة ترمي إىل عكس مسار احلالة 
يف مرحلة الحقة. واملسألة األخرى هي اإلشارة الواردة يف القرار 904 
)1994( إىل القدس كجزء من األراضي احملتلة منذ عام 1967 والعالقة 
بني تلك اإلشارة وإعالن املبادئ. فهذه اإلشارة كانت ممارسة مستمرة 
بشأن  اجمللس  اختذه  منفرد  قرار  يف كل  صيغت  اجمللس، كما  ِقبل  من 
القضية الفلسطينية، وذلك يف فقرات الديباجة ويف فقرات املنطوق على 
حّد سواء. واستخدام اجمللس نفس اللغة يف القرار 904 )1994( هو 
انعكاس فحسب الستمرار هذه السياسة، وأي حماولة لتغيري تلك اللغة 
وفد  ويشعر  اجمللس.  سياسة  تغري يف  من حيث حدوث  تشكل خطراً 
التصويت  بلده خبيبة أمل وبقلق بالغ إزاء امتناع الواليات املتحدة عن 
على القرار 904 )1994( ويأمل أاّل يكون ذلك دلياًل على خروجها 
تتبعه باستمرار منذ أمد طويل بشأن هذه املسألة.  الذي  على موقفها 
وذكر املتحدث كذلك أن القرار 904 )1994( هو بال ريب خطوة 
احلالة يف  إزاء  ضرورية إىل األمام ويدلل على متسك اجمللس مبسؤولياته 
األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس. واملسألة الرئيسية هي توفري 
احلماية للمدنيني الفلسطينيني حتت االحتالل. وكون اجمللس مل يسهب 
يف  القرار  تنفيذ  حنو  مسؤولياته  من  يعفيه  ال  احلماية  هذه  تفاصيل  يف 
االجتاه الذي حدده اجمللس يف قراراته، ال سيما القرار 681 )1990(. 
وأضاف قائاًل إن القرار 904 )1994( ال ميكن النظر إليه مبعزل عن 
عملية السلم وإنه سيكون له أثر إجيايب على تلك العملية. إاّل أن األثر 
احلقيقي والنوعي سيحدث بتنفيذ القرار، ال باختاذه فقط. وهذا ميكن أن 
يتحقق بواسطة الوجود الدويل املذكور يف القرار. واختتم املتحدث كلمته 
بقوله إنه حييط علمًا على النحو الواجب بالتدابري اليت اختذهتا حكومة 
إسرائيل، واليت تشكل خطوات يف االجتاه الصحيح، ولكنها تقُصر قطعًا 

عن تلبية متطلبات إنقاذ عملية السلم 31 .

المداوالت التي أجريت في 2٨ شباط/فبراير 1995 
)الجلسة 3505(

فلسطني  مراقب  أبلغ   ، 32 الثاين/يناير 1995  9 كانون  مؤرخة  برسالة 
املشروعتني  غري  وممارستها  سياستها  تواصل  إسرائيل  بأن  العام  األمني 
والسماح  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  يف  مستوطنات  بناء  يف  املتمثلتني 
ملزيد من املستوطنني اإلسرائيليني باالنتقال إىل هذه املستوطنات يف انتهاك 
مباشر وخطري التفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويف انتهاك للقرارات 

املرجع نفسه، الصفحات 18 إىل 20.  31
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العديدة الصادرة عن جملس األمن، وال سيما القرارات 446 )1979( 
و452 )1979( و465 )1980(. وقال إن هذه السياسة واملمارسة 
ما هي إاّل حماولة مكشوفة إلجياد حقائق إضافية غري مشروعة، وإلجهاض 
املفاوضات الرامية إىل التوصل إىل تسوية هنائية بني اجلانبني، وهذا يتعارض 
الدويل وجملس  اجملتمع  عاتق  وتقع على  املبادئ.  إعالن  مع روح ونص 
األمن مسؤولية خاصة يف هذا الصدد وهي ضمان هيبة القانون الدويل 
وهيبة قرارات جملس األمن ذاته. وينبغي على راعيـي عملية السلم أن يؤديا 
إليها على  واجباهتما يف احلفاظ على سالمة االتفاقات اليت مت التوصل 
حنو يضمن تقدم العملية بنجاح صوب حتقيق سالم عادل ودائم. ودعا 
املتحدث، مشرياً إىل رسالة رئيس اجملموعة العربية املؤرخة 6 كانون الثاين/

يناير 1995 املوجهة إىل األمني العام 33 ، اجمللس إىل القيام رمسيًا وعلى 
املشروعة  غري  اإلسرائيلية  املستوطنات  مسألة  مبعاجلة  االستعجال  سبيل 
واختاذ اخلطوات الكفيلة بوقف هذا التهديد لعملية السلم. ودعاه أيضًا 

إىل استخدام مساعيه احلميدة يف هذا الصدد.
مراقب  أبلغ   ، 34  1995 الثاين/يناير  31 كانون  مؤرخة  وبرسالة 
الثاين/يناير  العام بقرار حكومة إسرائيل يف 24 كانون  فلسطني األمني 
1995 املوافقة على مواصلة النشاط االستيطاين يف األرض الفلسطينية 
احملتلة. وقال إن القرار اإلسرائيلي يصدر يف وقت أرجئ فيه تنفيذ املرحلة 
الثانية من إعالن املبادئ ستة أشهر. وهو ما يشمل إعادة وزع القوات 
اجمللس  وانتخاب  الغربية  الضفة  يف  السكنية  املناطق  خارج  اإلسرائيلية 
اإلسرائيلية  املستوطنات  أن  أحد  على  خيفي  ال  إنه  وقال  الفلسطيين. 
مجيع  على  تنطبق  اليت  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مبوجب  مشروعة  غري 
األراضي احملتلة منذ عام 1967، مبا فيها القدس، كما أكد اجمللس هذه 
احلقيقة مراراً وتكراراً يف قراراته. وعالوة على ذلك فإن استمرار النشاط 
إليها  توصلت  اليت  االتفاقات  وروح  لنص  انتهاكًا  ل  يشكِّ االستيطاين 
احلكومة اإلسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية وهتديداً ملصداقية عملية 
السلم يف هذه املرحلة احلرجة. وبناًء على ذلك، تعتقد منظمات التحرير 
الفلسطينية أنه يتحتم على اجمللس أن يتخذ إجراء سريعًا وعمليًا لوضع 
هناية فعلية جلميع األنشطة االستيطانية اليت تقوم هبا إسرائيل يف األراضي 

الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس.
رئيس  إىل  موجهة   1995 شباط/فرباير   22 مؤرخة  وبرسالة 
عقد  العربية،  اجملموعة  رئيس  بصفته  جيبويت،  ممثل  35 ، طلب  اجمللس 
اجتماع عاجل للمجلس للنظر يف مسألة إقامة مستوطنات إسرائيلية 
يف األراضي احملتلة منذ سنة 1967، مبا فيها القدس، والعواقب اخلطرية 
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هلذه األنشطة على الشعب الفلسطيين وعلى عملية السالم يف الشرق 
األوسط.

ويف اجللسة 3505، املعقودة يف 28 شباط/فرباير 1995 استجابة 
لطلب ممثل جيبويت، أدرج اجمللس رسالة ممثل جيبويت يف جدول أعماله. 
وبعد إقرار جدول األعمال، دعا اجمللس ممثلي األردن وإسرائيل واإلمارات 
إيران اإلسالمية وباكستان وبروين دار السالم  املتحدة ومجهورية  العربية 
والسودان  وجيبويت  السورية  العربية  واجلمهورية  واجلزائر  وتونس  وتركيا 
وماليزيا ومصر واملغرب واليابان إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون 
هلم احلق يف التصويت. وقرر اجمللس أيضًا أن يدعو مراقب فلسطني، بناًء 
على طلبه، إىل املشاركة يف املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت. 
إىل  الداخلي  املؤقت  نظامه  من  املادة 39  ووّجه كذلك دعوة مبوجب 
القابلة  غري  حلقوقه  الفلسطيين  الشعب  مبمارسة  املعنية  اللجنة  رئيس 
ووّجه  اإلسالمي.  املؤمتر  منظمة  مراقب  أنساي،  السيد  وإىل  للتصرف 

الرئيس )بوتسوانا( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 36 .
بشأن  أساسية  مسؤوليات  اجمللس  على  أن  فلسطني  ممثل  وذكر 
بينها  من  احملتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  اإلسرائيلية  املستوطنات  مسألة 
وسالمة  الدويل  اإلنساين  والقانوين  الدويل  القانون  سالمة  على  احلفاظ 
العدالة ووضع حّد هنائي  السابقة. وعليه مسؤولية كفالة إحقاق  قراراته 
إىل  وباإلشارة  احملتلة.  األراضي  االستيطانية يف  العمليات  لكافة  وشامل 
توقيع إعالن املبادئ وما تال ذلك من اتفاق على تنفيذه، قال إن أحداً 
االستيطان يف  سياسة  حقًا  ستواصل  اإلسرائيلية  احلكومة  أن  يتخيل  مل 
الوقت الذي تريد فيه أن متضي يف عملية السالم. فاألمران ببساطة ال 
نشاط  أّي  أن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وتعتقد  بينهما.  اجلمع   ميكن 
ل انتهاكًا صارخًا لنص وروح إعالن املبادئ، واتفاقية جنيف  استيطاين يشكِّ
الرابعة، وقرارات اجمللس ذات الصلة. واملطلوب اآلن هو وقف شامل ألّي 
النظر عن نوعه وحجمه. وخالف ذلك كفيل  نشاط استيطاين، بغض 
بتقويض عملية السالم تقويضًا خطرياً. وبالتايل فإن على اجمللس مسؤولية 
يف  فعل  مثلما  وسالمتها،  السالم  عملية  استمرار  ضمان  عن  أساسية 
القرار 904 )1994(، وعالوة على مسألة املستوطنات أشار املتحدث 
إىل املمارسات اإلسرائيلية األخرى اليت تنتهك حقوق اإلنسان للشعب 
الفلسطيين، ومن بينها عمليات اإلغالق املتكررة لألراضي احملتلة وعزل 
هذا  اجلانبني. وشكك، يف  بني  االتفاقات  تنفيذ  يف  واملماطلة  القدس، 
الصدد، يف الصلة بني عمليات اإلعالن والشواغل األمنية اإلسرائيلية وحق 

العام  األمني  إىل  موجهة   1995 الثاين/يناير  6 كانون  مؤرخة  رسالة   36
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إسرائيل يف أن تغلق بشكل أحادي وبدون مقدمات معابر احلدود املتفق 
عليها يف إعالن املبادئ. وقال إن اإلغالق إجراء انتقامي تعسفي ضد 
الشعب الفلسطيين وينتهك أحكامًا كثرية واردة يف االتفاقات اليت توصل 
إليها اجلانبان. ومن بني املسائل املعّلقة األخرى التأخرات اإلسرائيلية يف 
استكمال تنفيذ مجيع أحكام اتفاق غزة - أرحيا واملرحلة الثانية من إعالن 
املبادئ. ومتثل املواقف واملمارسات اإلسرائيلية سياسة هتدف إىل تعطيل 
أن  بالتحذير من  إليها. واختتم كلمته  التوصل  اليت مت  االتفاقات  تنفيذ 
عملية السالم متر بأزمة حقيقية، قائاًل إن املطلوب هو إنقاذ العملية وهذا 
التعاقدية  بااللتزامات  الكامل  الوفاء  إاّل من خالل  يتحقق  أن  ال ميكن 
للطرفني الناجتة عن االتفاقات اليت مت التوصل إليها، مبا يف ذلك اإلطار 

ل جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقات 37 . الزمين الذي يشكِّ
وذكر ممثل جيبويت، متحدثًا بصفته ممثل رئيس اجملموعة العربية، أن 
مشروع القرار املعروض على اجمللس معتدل ومتوازن، وهو يبنيِّ على حنو 
يتسم  بأسلوب  املفاوضات  إىل  العودة  يف  العربية  اجملموعة  رغبة  إجيايب 
حبسن النية. وأشار إىل عدم إحراز تقدم يف املفاوضات بني الفلسطينيني 
والسلطة اإلسرائيلية منذ توقيع إعالن املبادئ. وقال إن اجملموعة العربية 
إظهار  بأنه يف حالة عدم  القائل  اإلسرائيلي  املوقف  تقبل  أن  ال ميكن 
السلطة الفلسطينية قدرهتا على السيطرة على مجيع أعمال اإلرهاب، فإنه 
تنفيذ أحكام االتفاق. وإذا اسُتعملت مسألة اإلرهاب كأداة  ال ميكن 
لوقف التقدم، فإن العوامل املسهمة فيها جيب التأكيد عليها ال حمالة، 
والتوسع  احملتلة  األراضي  يف  العنف  بني  مباشرة  متبادلة  عالقة  وتوجد 
الضروري،  من  ولذا  الغربية.  الضفة  يف  اليهودية  للمستوطنات  املستمر 
يف  املستوطنات  جتميد  جادة،  بطريقة  السالم  عملية  تستأنف  لكي 
ما  وعلى عكس  غزة.  القائمة يف  املستوطنات  وتفكيك  الغربية  الضفة 
الفرتة  خالل  املستوطنات  وقف  يف  آمال  من  املبادئ  إعالن  يتضمنه 
املؤقتة للمفاوضات، فإن استمرار مصادرة األراضي الفلسطينية جيهض 
املفاوضات ويعّقد عن عمد القضايا املتعلقة باملستوطنني، واملستوطنات، 
ذات  وأنشطتها  االستيطانية  إسرائيل  سياسة  وتتعارض  القدس،  ووضع 
الصلة مع القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة واتفاقية جنيف الرابعة. 
واختتم كلمته بقوله إنه بالنسبة للعامل العريب، لكي يتحقق سالم دائم 
يف أّي مكان يف الشرق األوسط فال بّد أواًل من حسم مسألة احلكم 
الذايت يف فلسطني. ولكن هناك اآلن الكثري من االرتياب يف ُحسن نوايا 
إسرائيل ويف رغبتها يف حتقيق اتفاق حقيقي مع الفلسطينيني وبالتايل مع 

بقية العامل العريب 38 .
وأكد ممثل إسرائيل أن مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية ملناقشة هذه 
املسألة يف جملس األمن أمر ال يتفق مع االلتزامات اليت وّقعت عليها إزاء 
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إسرائيل، واليت تقضي حبسم مجيع القضايا املعّلقة بشأن الوضع الدائم، 
من قبيل قضية املستوطنات ومسألة القدس، يف مفاوضات مباشرة وثنائية 
النهائي، يف املرحلة  بالوضع  املفاوضات اخلاصة  يف وقت حمدد، أّي يف 
األخرية من العملية. وذكر أن حكومة إسرائيل، بعد تشكيلها مباشرة يف 
متوز/يوليه 1992، أجرت تغيرياً كبرياً يف سياسة االستيطان اإلسرائيلية. 
ومل ُتنشأ أّي مستوطنات جديدة يف األراضي منذ ذلك احلني، ولن ُتنشأ. 
وأوقفت احلكومة ختصيص موارد عامة لدعم توسع املستوطنات القائمة، 
نفسه،  الوقت  ويف  جديدة.  مستوطنات  إلنشاء  أراٍض  أّية  تصادر  ومل 
لإلسرائيليني احلق يف مواصلة البناء يف القدس، مثل حق العرب. وقال، 
مشرياً إىل التقدم الذي ُأحرز صوب السلم الشامل يف املنطقة، إن قوات 
الدفاع اإلسرائيلية انسحبت بالفعل من قطاع غزة ومنطقة أرحيا، واستقرت 
منظمة التحرير الفلسطينية هناك. وقد وّقعت إسرائيل ثالثة اتفاقيات مع 
الوقت  املغرب وتونس. ويف  إسرائيل عالقات رمسية مع  وأقامت  األردن 
اإلرهاب  وأضحى  عنفًا،  أكثر  السالم  لعملية  املعارضة  أصبحت  ذاته، 
لإلحساس  التصّدي  هي  مهمة  أهم  فإن  ولذا  للسلم.  الرئيسية  العقبة 
يستطيعون  ال  الفلسطينيني  بأن  اإلسرائيلي  العام  الرأي  لدى  املتنامي 
السلطة  أن  إسرائيل  تعتقد  وبينما  اإلرهاب.  مبكافحة  بالتزاماهتم  الوفاء 
الفلسطينية أيضًا ال تريد لإلرهاب أن حيوِّل عملية السالم إىل رهينة، فإهنا 
مقتنعة بأن السلطة الفلسطينية تستطيع وينبغي أن تبذل املزيد من أجل أن 
حترتم التزاماهتا يف هذا الصدد. وفيما يتعلق مبسألة اإلغالق، قال املتحدث 
إن اإلغالق ليس سياسة وليس عماًل من أعمال العقاب اجلماعي، بل 
النفس يف مواجهة اهلجمات اإلرهابية  الدفاع عن  إنه عمل من أعمال 
لتخفيف اإلغالق من أجل مواصلة  تدابري معينة  املتكررة. وجيري اختاذ 
سياسة التطبيع اإلسرائيلية. واختتم كلمته بقوله إن اخلالفات بني اجلانبني 

جيب معاجلتها على مائدة املفاوضات، كما اتفقا 39 .
وذكر ممثل مصر أنه يف مواجهة األزمة اليت متر هبا عملية السالم ويف 
األنشطة االستيطانية،  بوقف كافة  قاطع وشامل  إسرائيلي  التزام  غياب 
احرتام  أجل ضمان  من  ضروريًا،  أصبح  األمن  جملس  إىل  اللجوء  فإن 
أحكام اتفاقيات جنيف. وعلى اجلانب السياسي، تشكل سياسة إقامة 
املستوطنات رفضًا ملعادلة “األرض مقابل السالم”، تلك املعادلة اليت 
يرتكز عليها القرار 242 )1967(. أما من الناحية القانونية، فإن قواعد 
االنتقاص  آمرة ال جيوز  قواعد  لعام 1949 هي  الرابعة  اتفاقية جنيف 
منها. ولذلك ليس مقبواًل أن حيتج أّي طرف بأن أّي اتفاق ثنائي، من 
أّي نوع كان، يسمح له بأن حيرم اجملتمع الدويل من حقه يف االضطالع 
وجيب  األساسية.  القواعد  هذه  تنفيذ  ضمان  عن  األساسية  مبسؤوليته 
أن  مفادها  فيها  لبس  ال  واضحة  رسالة  إسرائيل  إىل  اجمللس  ينقل  أن 
النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يشكل خمالفة قانونية جسيمة ستجهض 

املرجع نفسه، الصفحات 8 إىل 11.  39
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الدولية  التزاماهتا  إسرائيل  أن حترتم حكومة  وينبغي  السالم.  مفاوضات 
وتضع هناية على الفور جلميع أعمال التشييد وإقامة املستوطنات 40 .

يف  اإلسرائيلية  املستوطنات  توسيع  استمرار  أن  فرنسا  ممثل  وذكر 
الضفة الغربية والقدس إىل جانب جتاهل اتفاقية جنيف الرابعة يتناقض 
تتعرض هلا  اليت  الصعوبات  بالتايل يف  اتفاقات أوسلو ويسهم  مع روح 
جتد  أن  على  اإلسرائيلية  احلكومة  فرنسا  وتشجع  السالم.  عملية  اآلن 
به مصاحل  تقوم  الذي  املستوطنات،  توسيع  بشأن  العمل  لوقف  طريقة 
خاصة وبتمويل خاص. ويف الوقت نفسه، تفهم فرنسا أن الرأي العام 
اإلسرائيلي، الذي يؤذيه انبعاث اإلرهاب، يشك يف اخليار الذي توصل 
إليه يف أوسلو. وهلذا فهي تطلب إىل السلطة الفلسطينية أن تفعل كل 
ما يف وسعها، يف إطار املسؤوليات املوكولة إليها، لتمنع تلك األعمال 

وتعاقب عليها 41 .
ورأى ممثل إيطاليا أن طلب عقد اجتماع للمجلس كان له ما يربره، 
من الناحيتني اإلجرائية واملوضوعية. فمن الناحية القانونية، تنص املادتان 
الرئيس  يدعو  أن  على  للمجلس  املؤقت  الداخلي  النظام  من  و3   2
اجمللس لالجتماع بناًء على طلب أّي عضو من أعضاء اجمللس. وعالوة 
على ذلك، حيق ألّي دولة من الدول األعضاء أن تنبِّه اجمللس إىل أّي 
نزاع أو وضع قد يؤدي إىل احتكاك دويل أو قد يثري نزاعًا. ومن الناحية 
دولة   21 من  مقدمًا  طلبًا  يتجاهل  أن  للمجلس  ميكن  ال  السياسية، 
بني  اجلارية  املفاوضات  يف  اجمللس  مناقشة  تتدخل  أاّل  وجيب  عضواً. 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بل على العكس من ذلك، ينبغي 

هلا أن توفر فرصة لتبادل بناء لألفكار 42 .
بلده ألن مسألة  املتحدة عن أسف حكومة  اململكة  وأعرب ممثل 
املستوطنات تعنّي عرضها مرة أخرى على اجمللس. وقال إن أحد اإلجنازات 
الرئيسية لعملية السلم قد متّثل يف أن هذه العملية مكنت األطراف املعنية 
من حسم املشاكل باملفاوضات املباشرة. وموقف احلكومة الربيطانية هو 
أن املستوطنات غري قانونية وتتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة ومتثل عقبة 
يف طريق السلم الشامل. ويعّرف إعالن املبادئ املستوطنات بأهنا قضية 
الراهن  النهائي، وهذا ينطوي ضمنًا على أن الوضع  من قضايا الوضع 
أّي توسيع  فإن  الوقت احلاضر. ومن مث،  سيبقى على ما هو عليه يف 
لنطاق املستوطنات احلالية يتعارض مع روح إعالن املبادئ. ويف الوقت 
نفسه، ال تقلل حكومة بلده من أمهية شواغل إسرائيل األمنية املشروعة، 
لكن هذه الشواغل ال ميكن أن ُيسمح هلا بأن تعرقل التقدم صوب حتقيق 

السلم 43 .
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ورأى ممثل الواليات املتحدة أن احملك النهائي ألنشطة اجمللس جيب 
السلم. وتشك حكومة  أعماله ستخدم قضية  إذا كانت  ما  أن يكون 
ميكن  الوقت  هذا  يف  املوضوع  هذا  بشأن  اجمللس  نشاط  أن  يف  بلده 
األطراف جهوداً  فيه  تبذل  الذي  الوقت  االختبار. ويف  أن جيتاز ذلك 
الفلسطينيني  يعاجل شواغل إسرائيل األمنية وشواغل  توازن  جادة إلجياد 
السياسة واالقتصادية، ال ميكن للمناقشة يف اجمللس إاّل أن تعكر صفو 
املناخ وأن تنحرف باألطراف عن ضرورة العمل سويًا. ومع أن الواليات 
على  التغلب  يف  ملساعدهتا  األطراف  مع  بنشاط  تشارك  تظل  املتحدة 
شأنه  من  ليس  نشاط  أّي  بلده  وفد  يعارض  أن  الشواغل، جيب  هذه 
حكومة  وتسلِّم  التفاوض.  عملية  لتحريك  الرامية  اجلهود  تعقيد  سوى 
السالم  بعملية  األمن  وجملس  املتحدة  األمم  باهتمام  املتحدة  الواليات 
وحترتم ذلك. ونؤيد العمل احليوي لوكاالت األمم املتحدة واملنسق اخلاص 
لألمم املتحدة من أجل حتسني األحوال االقتصادية. لكنها ترفض أّي 
جهد يرمي إىل تغيري وجهة العملية التفاوضية اليت اتفقت عليها األطراف 
من قبل. وينبغي التماس سلطة جملس األمن حبكمة وملـِامًا ويف الوقت 

املناسب فقط 44 .
املستوطنات،  يف  التوسع  مسألة  أن  الروسي  االحتاد  ممثل  وذكر 
وخاصة تلك املقامة حول مدينة القدس الشريف، تؤثر تأثرياً ضاراً على 
من  ُيعترب  الوثيقة  لتلك  ووفقًا  املبادئ،  إعالن  بتنفيذ  املتعلقة  احملادثات 
النوع. ويدين  بالغة احلساسية من هذا  إثارة مشكلة  املستصوب جتنب 
وفد بلده انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة وأساليب اإلرهاب 
اليت تستخدمها مجاعات متطرفة معينة. ويعتقد أن من الالزم أن ميتنع 
الطرفان عن أّية أعمال من شأهنا اإلضرار بالتسوية الفلسطينية اإلسرائيلية 
واإلخالل بالوضع الراهن. وأفضل سبيل حلل املشاكل اليت نشأت هو 
الذي  اجلهاز  باستخدام  والفلسطينيني  اإلسرائيليني  بني  املباشر  احلوار 

أنشئ يف سياق عملية السلم 45 .
قلق  أن  األورويب،  االحتاد  عن  نيابة  متحدثًا  فرنسا،  ممثل  وذكر 
وجيب  متامًا.  مشروع  قلق  هو  األمنية  املسائل  بشأن  إسرائيل  حكومة 
على السلطة الفلسطينية أن توفر لنفسها الوسائل الالزمة، وأن تتخذ كل 
اخلطوات املمكنة، بينما حترتم حقوق اإلنسان، لرصد أنشطة املتطرفني 
أمام  أاّل تصبح عقبة  األمن جيب  لكن مسألة  تديرها.  اليت  املنطقة  يف 
اتفاقيات  ألحكام  خمالفة  واملستوطنات  املفاوضات.  يف  التقدم  إحراز 
الهاي وجنيف. ومع أن قرار احلكومة اإلسرائيلية الشجاع بتجميد هذه 
فإن  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بني  التفاقات  وفقًا  املستوطنات كان 
اإلذن املمنوح لبناء مستوطنات جديدة يف الضفة الغربية وحول القدس 
خمالف إلعالن املبادئ. ويوّجه االحتاد األورويب نداءه حلكومة إسرائيل 

املرجع نفسه، الصفحتان 17 و18.  44

S/PV.3505 )االستئناف(، الصفحتان 2 و3.  45
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بأن جتد الطرق الالزمة لتسوية هذا األمر، مبا يتماشى مع احرتام القانون 
الدويل والتعهدات اليت قطعتها رمسيًا. ويوّجه أيضًا نداء من أجل االختتام 
السريع للمناقشات الرئيسية اليت جتري حاليًا بني حكومة إسرائيل ومنظمة 

التحرير الفلسطينية 46 .
وذكر رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري 
التوسع يف املستوطنات وتثبيتها  اللجنة تعترب زيادة  للتصرف أن  القابلة 
األمن 242  قراري جملس  تتفق مع  الواقع ال  أرض  خيلق حقائق على 
احلالية إىل  السالم  اللذين تسعى عملية  )1967( و338 )1973(، 
تنفيذمها، ويشكل هتديداً لالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني اجلانبني. 
وتناشد اللجنة اجمللس والدولتني الراعيتني لعملية السالم وسائر األطراف 
األخرى املعنية أن متارس تأثريها على حكومة إسرائيل لكي تنهي سياسة 
االستيطان اليت تنتهجها، وذلك كخطوة ال غىن عنها لتحقيق السالم. 
عزم  على  الواضح  بالتدليل  اجمللس  يف  املناقشة  ُتتوج  أن  اللجنة  وترجو 

اجمللس على إجياد السبل والوسائل الكفيلة بتنشيط عملية السالم 47 .
اإلسرائيلية،  السلطات  أن  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  ممثل  وذكر 
الثقة، وتبدأ يف  بناء  تتخذ خطوات تسهم يف هتيئة مناخ  أن  بداًل من 
عكس اجتاه سياساهتا االستيطانية التوسعية، تواصل اتباع سياسة إقامة 
انتهاك صارخ  احملتلة، يف  القائم منها يف األراضي  املستوطنات وتوسيع 
الذي  السابع،  اإلسالمية  القمة  مؤمتر  أصدر  ولقد  الدولية.  للقرارات 
ُعقد يف الدار البيضاء، العديد من القرارات اليت تدعو، يف مجلة أمور، 
إىل تفكيك املستوطنات املقامة ووقف إنشاء أّية مستوطنات أخرى يف 
منظمة  األعضاء يف  الدول  وتؤمن  احملتلة.  والعربية  الفلسطينية  األراضي 
التدابري  من  جديدة  سلسلة  باعتماده  اجمللس،  بأن  اإلسالمي  املؤمتر 
املوطدة العزم، ميكن أن يساعد مجيع األطراف املشاركة يف عملييت السلم، 
ولكن ميكنه أن يساعد إسرائيل بوجه خاص على اختاذ التدابري اجلريئة 

املطلوبة املؤاتية للتوصل إىل سلم مشّرف ودائم يف املنطقة 48 .
منها  تعاين  اليت  األزمة  أن  فيه  شك  ال  مما  أنه  لبنان  ممثل  وذكر 
إىل  ترمي  سياسة  اتباع  يف  إسرائيل  استمرار  إىل  مرّدها  السالم  عملية 
االحتفاظ باألرض واحلصول على السالم يف آن واحد. وتفرض إسرائيل 
مبواصلة  أيضًا  وتقوم  لبنان  يف  عديدة  مرافئ  على  حبريًا  حصاراً  حاليًا 
هذه  واستمرار  اجلوية.  والقوة  األسلحة  استخدام  خالل  من  عدواهنا 
االنتهاكات للسالمة اإلقليمية اللبنانية هو جزء من املمارسة اإلسرائيلية 
الرامية إىل فرض اهليمنة اإلسرائيلية على جرياهنا يف جتاهل مطلق للقرار 
األراضي  اإلسرائيلي يف  االستيطان  إن سياسة  وقال   .)1978( 425
ل هتديداً رئيسيًا  الفلسطينية والوضع األمين املتفجر يف جنوب لبنان يشكِّ

املرجع نفسه، الصفحتان 8 و9.  46

املرجع نفسه، الصفحتان 15 و16.  47

املرجع نفسه، الصفحات 21 إىل 23.  48

يف عملية السالم، معربًا عن أمله يف أن يلعب اجمللس دوراً حامسًا باختاذ 
التدابري الضرورية لوضع هناية هلذه احلالة 49 .

وأعرب ممثل فلسطني عن أسفه حلقيقة أنه على الرغم من اجلهود 
بشأن  وحمددة  واضحة  تدابري  اجمللس  اختاذ  لضمان  ُبذلت  اليت  اجلدية 
تتعلق  ألسباب  تتحقق  مل  النتيجة  هذه  فإن  عليه،  املعروضة  املسألة 
منظمة  وتفهم  الدائمني.  أعضائه  أحد  ملوقف  ورمبا  اجمللس  بالوضع يف 
سيما  ال  السالم،  لعملية  الراعيتني  الدولتني  أن  الفلسطينية  التحرير 
الواليات املتحدة، تعتزمان تكثيف جهودها لتحقيق هذه النتيجة. وأعرب 
املتحدث عن أمله يف وضع هناية للمستوطنات ويف تنفيذ االتفاقات اليت 
مت التوصل إليها بني اجلانبني، ولكنه استدرك قائاًل إنه إذا مل تسفر اجلهود 
مرة  الفلسطينية ستتجه  التحرير  منظمة  فإن  ملموسة  نتائج  اجلارية عن 

أخرى إىل اجمللس 50 .
االستيطان  أنشطة  أن  املناقشة  متحدثون آخرون شاركوا يف  وأكد 
السلم،  عملية  على  سلبيًا  تأثرياً  ترتك  احملتلة  األراضي  يف  اإلسرائيلية 
وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتتعارض مع قرارات جملس األمن وكذلك 
مع إعالن املبادئ 51 . وبينما رأى بعض املمثلني أن املفاوضات الثنائية 
بني األطراف هي القناة املناسبة حلل قضايا من قبيل املستوطنات 52 ، 
أكد آخرون على دور جملس األمن ومسؤولياته يف عملية السالم ودعوا 

اجمللس إىل اعتماد تدابري عملية 53 .

املرجع نفسه، الصفحتان 26 و27.  49

املرجع نفسه، الصفحتان 27 و28.  50

 18 والصفحتان  )إندونيسيا(؛  و15   14 الصفحتان   ،S/PV.3505  51

والصفحة  )أملانيا(؛   2 الصفحة  )االستئناف(،   S/PV.3505و )هندوراس(؛  و19 
التشيكية(؛  )اجلمهورية   5 والصفحة  )نيجرييا(؛  و4   3 والصفحتان  )عمان(؛   3
والصفحتان 5 و6 )األرجنتني(؛ والصفحتان 8 و9 )األردن(؛ والصفحتان 10 و11 
)اجلزائر(؛ والصفحتان 11 و12 )تونس(؛ والصفحتان 12 و13 )اإلمارات العربية 
إيران  املتحدة(؛ والصفحتان 15 و16 )ماليزيا(؛ والصفحتان 16 و17 )مجهورية 
اإلسالمية(؛ والصفحتان 17 و18 )باكستان(؛ والصفحتان 18 و19 )املغرب(؛ 
والصفحة 21 )بروين دار السالم(؛ والصفحة 22 )تركيا(؛ والصفحتان 22 و23 

)السودان(؛ والصفحتان 23 و24 )اجلمهورية العربية السورية(.
S/PV.3505 )االستئناف(، الصفحة 2 )أملانيا(؛ والصفحة 5 )اجلمهورية   52

التشيكية(؛ والصفحتان 3 و4 )نيجرييا(؛ والصفحتان 5 و6 )األرجنتني(.
 S/PV.3505و )هندوراس(؛  و16   15 الصفحتان   ،S/PV.3505  53

)االستئناف(، الصفحة 3 )عمان(؛ والصفحتان 8 و9 )األردن(؛ والصفحتان 10 
و11 )اجلزائر(؛ والصفحتان 11 و12 )تونس(؛ والصفحتان 12 و13 )اإلمارات 
العربية املتحدة(؛ والصفحتان 15 و16 )ماليزيا(؛ والصفحتان 16 و17 )مجهورية 

إيران اإلسالمية(؛ والصفحتان 22 و23 )السودان(.



مرجع ممارسات مجلس األمن — ملحق 1993 - 1995 — المجلد الثاني  926

المقرر المؤرخ 1٧ أيار/مايو 1995 )الجلسة 353٨(: 
رفض مشروع قرار

برسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 1995 54 ، أبلغ مراقب فلسطني األمني 
من  هكتاراً   53 مبصادرة  أوامر  أصدرت  إسرائيل  حكومة  بأن  العام 
األراضي الفلسطينية الواقعة يف منطقة القدس الشرقية اليت ضمتها بصورة 
غري شرعية. وأعلنت حكومة إسرائيل أيضًا أن األرض ستخصص لبناء 
مزيد من املستوطنات اإلسرائيلية غري الشرعية. وأشارت الرسالة إىل أن 
هذا اإلجراء ينتهك على حنو صارخ القانون اإلنساين الدويل، وقرارات 
املفاوضات،  املبادئ، وهتدد  الصلة، وكذلك إعالن  األمن ذات  جملس 
ومتثل حماولة واضحة للحكم تبعًا على نتيجتها، وأشارت الرسالة أيضًا إىل 
اإلجراءات غري القانونية األخرى اليت اختذهتا السلطات اإلسرائيلية داخل 
مدينة القدس ويف حميطها، مبا يف ذلك مواصلة احتالل املدينة وإغالقها، 
وأعمال التنقيب اإلسرائيلية اليت هتدد سالمة وأساسات املسجد األقصى 
واهلجمات واحملاوالت اليت يقوم هبا املستوطنون غري الشرعيني واملتعصبون 
املتدينون لفرص وجودهم على املنطقة والسيطرة عليها. ودعت منظمة 
التحرير الفلسطينية اجمللس إىل اختاذ إجراءات عاجلة لتسوية هذه احلالة 
اخلطرية ووضع حّد لالنتهاكات اإلسرائيلية اآلنفة الذكر، قائلة إن من 
واجب اجمللس أن يأمر السلطات اإلسرائيلية باالمتناع عن مواصلة اختاذ 

أّية إجراءات أخرى غري قانونية، وإبطال أوامر املصادرة اليت أعلنتها.
رئيس  إىل  موجهة   1995 أيار/مايو   18 مؤرخة   وبرسالة 
عقد جلسة  املتحدة  العربية  واإلمارات  املغرب  ممثاًل  طلب   ، 55 اجمللس 
عاجلة للمجلس ملناقشة احلالة يف األراضي العربية، واختاذ التدابري الالزمة 
فلسطينية  أرض  مبصادرة  مؤخرا  اليت صدرت  اإلسرائيلية  األوامر  إللغاء 
إىل  موجهة  نفسه  التاريخ  وبرسالة حتمل  القدس.  منطقة شرق  تقع يف 
اإلسالمية  اجملموعة  رئيس  بصفته  املغرب،  ممثل  نقل   ، 56 اجمللس  رئيس 
اليت  املصادرة  أوامر  إزاء  اإلسالمية  اجملموعة  موقف  املتحدة،  األمم  يف 
أصدرهتا حكومة إسرائيل وإعالهنا ختصيص هذه األرض لبناء مزيد من 
الدويل ولقرارات اجمللس ذات  للقانون  انتهاكًا  املستوطنات اإلسرائيلية، 
الصلة. وأبلغ اجمللس أن اجملموعة اإلسالمية قررت، يف اجتماع عقدته يوم 
4 أيار/مايو 1995، أن تطلب عقد جلسة عاجلة للمجلس ملناقشة 

احلالة اخلطرية املتعلقة بالقدس.
 1995 أيار/مايو  و15   12 يف  املعقودة   ،3536 اجللسة  ويف 
اجمللس  أدرج  املتحدة،  العربية  واإلمارات  املغرب  ممثلي  لطلب  استجابة 
وواصل  أعماله.  جدول  يف   1995 أيار/مايو   8 املؤرختني  الرسالتني 

.S/1995/341  54

.S/1995/366  55

.S/1995/367  56

أيار/مايو   17 يف  املعقودة   ،3538 جلسته  يف  البند  يف  نظره  اجمللس 
.1995

العربية  واإلمارات  وإسرائيل  وأسرتاليا  األردن  ممثلي  اجمللس  ودعا 
املتحدة وباكستان وبنغالديش وتركيا وتونس واجلزائر واجلماهريية العربية 
وجيبويت  السورية  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  الليبية 
والسودان والعراق وقطر وكندا وكوبا والكويت ولبنان وماليزيا واململكة 
العربية السعودية ومصر واملغرب واليابان، بناًء على طلبهم، إىل املشاركة 
أيضًا  التصويت. ووجه دعوة  أن يكون هلم احلق يف  بدون  املناقشة  يف 
مبوجب املادة 39 من نظامه الداخلي املؤقت إىل الرئيس باإلنابة للجنة 
للتصرف. ووجه  القابلة  الفلسطيين حلقوقه غري  الشعب  املعنية مبمارسة 

الرئيس )فرنسا( انتباه أعضاء اجمللس إىل عدة وثائق 57 .
ثالثة  مبصادرة  اإلسرائيلية  السلطات  قيام  أن  فلسطني  ممثل  وذكر 
ومخسني هكتاراً من األراضي الواقعة يف منطقة القدس الشرقية احملتلة ميثل 
خرقًا فاضحًا لقرارات جملس األمن ذات الصلة، والتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949، وإلعالن املبادئ. واستعرض املراحل اليت مرت هبا قضية 
القدس املركزية، داخل األمم املتحدة وخارجها على حّد سواء، قائاًل إن 
اإلجراءات اإلسرائيلية اخُتذت مجيعها على الرغم من املواقف الواضحة 
اليت اختذها اجملتمع الدويل، حتديًا لألمم املتحدة وانتهاكًا لقرارات اجمللس 
 )1968( و252   )1968(  250 القرارات  بينها  ومن  الصلة،  ذات 
و476   )1971( و298   )1969( و271   )1969( و267 
)1980( و478 )1980( و672 )1990(. وأشار إىل أن الطرفني 
قد اتفقا يف إعالن املبادئ، على فرتة انتقالية وتأجيل التفاوض بشأن عدة 
قضايا، من بينها القدس، إىل املرحلة الثانية. واتفق الطرفان أيضًا، بذلك، 
على التفاوض بشأن موضوع القدس يف غضون إطار زمين حمدد. واحلد 
 األدىن للتقيد بااللتزامات التعاقدية للطرفني والتفاوض حبسن نية يقتضي 
أاّل يقوم الطرفان بإحداث تغيريات على األرض تستبق نتائج املفاوضات 
بأعمال  الطرفني  من  أّي  يقوم  أاّل  وينبغي  عليها.  التأثري  تستهدف  أو 
عدائية تلحق ضرراً فظيعًا باجلانب اآلخر. وذكر أن على إسرائيل أن تفهم 
أن إعالن املبادئ قد مت التوصل إليه بني طرفني ميثالن شعبني متكافئني 
جيب احرتام حقوق وطموحات كليهما وليس فقط أحدمها على حساب 
اآلخر. وتعتقد منظمة التحرير الفلسطيين أنه يتوجب على راعيي عملية 
السالم، ال سيما الواليات املتحدة، أن يكثفا جهودمها من أجل إنفاذ 
العملية وضمان تقدمها. واملطلوب من اجمللس أن يقوم بواجبه لضمان 
وأعرب  للمجلس.  واضح  قرار  اعتماد  من خالل  املصادرة  أوامر  إلغاء 
املمثل عن األمل يف أن ينجح اجمللس يف القيام بواجباته، على عكس ما 

رسالتان مؤرختان 28 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو 1995، على التوايل،   57

وS/1995/376(؛   S/1995/341( فلسطني  مراقب  من  العام  األمني  إىل  موجهتان 
أيار/مايو 1995 موجهة إىل رئيس اجمللس من مراقب فلسطني  ورسالة مؤرخة 8 

 .)S/1995/532(



92٧ النظر في المسائل المندرجة في نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين 

حدث يف 28 شباط/فرباير 1995. وحذر، مشرياً إىل احملاوالت اليت 
جتري يف كونغرس الواليات املتحدة لنقل السفارة األمريكية يف إسرائيل 
إىل القدس، من أن التحرك املقابل من جانب منظمة التحرير الفلسطينية 
سيكون يف إطار نظام األمم املتحدة، مبا يف ذلك جملس األمن وحمكمة 

العدل الدولية، سواء بطلب فتوى أو بشكل آخر 58 .
اختذهتا  اليت  اإلجراءات  املتحدة  العربية  اإلمارات  ممثل  ووصف 
حكومة إسرائيل يف األراضي الفلسطينية احملتلة بأهنا غري شرعية وتوسعية 
على  الدويل  اجملتمع  وإجبار  دميغرايف جذري  تغري  إحداث  إىل  وهتدف 
التعامل مع هذه املمارسات كأمر واقع يستند إىل القوة وحدها. إذ جيري 
ذلك بدون أّي أساس قانوين ولتحقيق مكاسب إقليمية جديدة مبصادرة 
املشروعة  احلقوق  حساب  على  املستوطنات  وإقامة  العربية  األراضي 
للشعب الفلسطيين العريب داخل وطنه. وأشار إىل جامعة الدول العربية، 
داعيًا اجمللس إىل النظر يف اختاذ اإلجراءات التالية: أواًل، اإلدانة الدولية 
لقرار احلكومة اإلسرائيلية اخلاص مبصادرة املزيد من األراضي الفلسطينية 
يف القدس وخارجها؛ وثانيًا، إلزام إسرائيل بإلغاء قرار مصادرة األراضي 
وخططها  سياساهتا  وقف  على  والعمل  القدس.  مدينة  يف  الفلسطينية 
االستيطانية وتفكيك املستوطنات القائمة منها، وإهناء استمرار إغالق 
املسجد  أساسات  هتدد  اليت  اإلسرائيلية  احلفريات  ووقف كافة  املدينة، 
األقصى؛ وثالثًا، عدم االعرتاف بأّية تغيريات جتريها إسرائيل يف الوضع 
القانوين أو الرتكيب السكاين أو الشكل اجلغرايف ملدينة القدس، ورفض 
رابعًا،  أبدية إلسرائيل؛  عاصمة  القدس  بأن  اإلسرائيلية  احلكومة  ادعاء 
الشريف،  القدس  مدينة  يف  ومؤسساته  الفلسطيين  العريب  الوجود  دعم 
والفلسطينية.  العربية  األراضي  حلماية  دولية  أمنية  تدابري  اختاذ  وضرورة 
وتأمل اإلمارات العربية املتحدة أن يعتمد اجمللس مشروع القرار املعروض 
عليه الذي ينص على آلية مناسبة ملعاجلة قرارات االستيطان واملصادرة 

يف القدس 59 .
وقال ممثل إسرائيل إن القرار املتخذ مؤخراً “بنزع ملكية األراضي، 
أجل  من  وليس  القدس،  يف  التشييد  أجل  من  مصادرهتا،  وليس 
املستوطنات” يقوم على سياسة إسرائيل الطويلة األمد الرامية إىل كفالة 
أّي  يف  طبيعية  مسة  تعترب  اليت  التغيريات  مع  القدس  يف  التعمري  متشي 
مدينة حية. ولقد كان التشييد والتعمري من أجل مجيع السكان إحدى 
السمات املنتظمة على الدوام يف حياة القدس وسيستمر األمر كذلك يف 
املستقبل. وليس من املتصور أن حُيرم شعب القدس - يهوداً وعربًا على 
السواء - مما يكفيه من املدارس والطرق واإلسكان وأماكن العمل وما إىل 
ذلك. ورأى عدم وجود تناقض بني سياسة إسرائيل واالتفاقات الثنائية 
اليت وقعت عليها، ومن بينها إعالن املبادئ. وقال إن إسرائيل ما زالت 

S/PV.3536، الصفحات 3 إىل 6.  58

املرجع نفسه، الصفحتان 10 و12.  59

ملتزمة باإلعالن، الذي ال يتضمن أّي إشارة إىل أّي حظر لنشاط التعمري 
يف القدس والذي اُتفق فيه على أن يتفاوض الطرفان على املسائل املتعلقة 
باملركز الدائم يف مرحلة الحقة. وال يوجد أّي تعارض بني عملة السالم 
والتنمية املستمرة يف القدس من أجل منفعة مجيع سكاهنا. وأّي خالف 
بشأن هذه املسألة ينبغي معاجلته على حنو مناسب يف إطار املفاوضات 
الثنائية. وأشار أيضًا إىل أن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قد اتفقتا 
على أن اخلالفات واملنازعات اليت تنشأ عن تطبيق أو تفسري االتفاقات 
ينبغي تسويتها بني الطرفني نفسيهما وفقًا لعملية متفق عليها. وعليه، 
تعتقد إسرائيل أن أّية حماوالت ملعاجلة هذه املسألة خارج اإلطار املتفق 
عليه تتعارض مع نص وروح االتفاقات اليت وّقعت عليها إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية ومبادئ عملية السالم. وبالتايل فهي تدعو أعضاء 

اجمللس إىل عدم اختاذ أّي إجراء يف هذه املسألة 60 .
وقال ممثل االحتاد الروسي إن وفد بلده من بني من أيدوا طلب عقد 
اجتماع للمجلس بشأن هذا املوضوع. ووفقًا إلعالن املبادئ، جيب أن 
يكون مستقبل القدس موضوع مفاوضات جترى يف املستقبل بشأن املركز 
النهائي لألراضي الفلسطينية. وإىل أن يتحقق ذلك، فإن أّي إجراء لتغيري 
االتفاقات  لروح  ُيعترب خمالفًا  أن  إاّل  القدس ال ميكن  القائم يف  الوضع 
أن  بلده  وفد  ويفهم  برمتها.  السالم  ولعملية  اإلسرائيلية  الفلسطينية - 
موجودة  املصادرة  أمر  النظر يف  إسرائيل  الالزمة إلعادة  القانونية  اآللية 
مسألة مصادرة  بشأن  رأيها  النظر يف  إسرائيل  تعيد حكومة  أن  ويأمل 

األراضي الفلسطينية يف القدس 61 .
إنه فيما يتعلق مبا أعلنته إسرائيل من  وقال ممثل الواليات املتحدة 
مصادرة أراض يف منطقة القدس، فقد أعلنت حكومة بلده أن هذا لن 
يساعد عملية السلم على حنو خاص. ومن الصعب حقًا أن نرى كيف 
تعزز هذه اإلجراءات عملية السلم. ومع ذلك ال تعتقد الواليات املتحدة 
أن جملس األمن هو احملفل املناسب ملعاجلة هذه املسألة اليت يتعني على 
هامة  مفاوضات  والفلسطينيون  إسرائيل  وجتري  معاجلتها.  النزاع  طريف 
لتنفيذ املرحلة التالية من إعالن املبادئ. ومناقشة اجمللس ملسائل جيب أن 
يعاجلها الطرفان لن تؤدي إاّل إىل حتويل االهتمام عن اجلهود اليت يبذهلا 
الطرفان وسيكون هلا أثر سليب على العملية. ولذلك يتعني على أعضاء 
اجمللس أاّل يسيئوا إىل عملية السلم مبناقشة مثرية للشقاق أو باختاذ إجراء 
أن  ذكر  إسرائيل،  يف  األمريكية  السفارة  مبسألة  يتعلق  وفيما  متسرع. 
املراقب الفلسطيين قد ذكر على حنو صحيح موقف حكومة الواليات 
أنه  الكونغرس. ولكن من املؤسف  التشريع املعروض على  إزاء  املتحدة 

املرجع نفسه، الصفحات 11 إىل 13.  60

املرجع نفسه، الصفحة 16.  61
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أثار يف املناقشة مسألة داخلية تتعلق بصنع القرار يف الواليات املتحدة 
وأنه قد فعل ذلك بأسلوب يتسم بالتهديد والتحريف 62 .

وذكر الرئيس، متحدثًا بالنيابة عن االحتاد األورويب وبلغاريا وبولندا 
واجلمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا، أن قرار نزع امللكية الذي اختذته 
السلطات اإلسرائيلية يتعارض مع روح وإعالن املبادئ ومن احملتمل أن 
يعّرض للخطر عملية السالم. وهذا القرار تعلن به السلطة العامة السيادة 
التأكيد  اليت تّدعيها لنفسها. وهبذه الطريقة تعيد السلطات اإلسرائيلية 
فيما يبدو على سيطرهتا على القدس على أساس األمر الواقع. وهي تغري 
املدينة، يف حني أن روح إعالن  تلك  الراهن يف  الوضع  بشكل واضح 
املبادئ تتمثل يف اإلبقاء على احلالة كما هي ما دامت املفاوضات بشأن 
أيضًا أن  تنته بعد. وقد أعلن االحتاد األورويب مراراً  النهائية مل  التسوية 
املستوطنات غري شرعية يف نظر القانون الدويل وخصوصًا مبوجب اتفاقية 
جنيف الرابعة، وتعّرض للخطر عملية السالم. ومن املؤسف أن عمليات 
نزع ملكية األراضي اليت ُأعلن عنها تستهدف تنحية هذه املستوطنات. 
قرارها  الرجوع عن  إىل  إسرائيل  األورويب حكومة  االحتاد  يدعو  ولذلك 
وقال  املستقبل.  يف  القبيل  هذا  من  جديدة  تدابري  اختاذ  عن  واالمتناع 
املتحدث كذلك إنه من املؤسف أن هذه القضية مل يتم حسمها بعد 
باحلوار املباشر بني الطرفني وكان ال بد من طرحها على اجمللس. واتفاق 
بالتسوية  املتعلقة  املناقشات  معينة خالل  مواضيع  معاجلة  الطرفني على 
النهائية ال يعين أن التطورات اخلطرية اليت تؤثر على هذه القضايا ال ينبغي 

أن يتناوهلا اجملتمع الدويل 63 .
وذكر ممثل مصر أن اجملتمع الدويل، ممثاًل يف جملس األمن، مطالب 
بأن يؤكد جمدداً موقفه الدائم وهو أن اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية إىل 
تغيري مركز القدس العربية هي إجراءات غري مقبولة. وأشار إىل أن إسرائيل 
ال متلك أّي حق مبوجب القرار 478 )1980( يف أن تضم القدس إليها 
القدس.  الدول على عدم إرسال وفود دبلوماسية إىل  وهو حيث مجيع 
انعقد يف  العربية، الذي  الوزاري جلامعة الدول  وأشار إىل أن االجتماع 
الدويل  القانون  إىل  استناداً  يطالب،  أن  قرر  قد  أيار/مايو 1995،   6
وقرارات جملس األمن ذات الصلة، بأن يعلن جملس األمن عدم شرعية 
قرار املصادرة اإلسرائيلي وأن على إسرائيل أن تلغي قرارها بنزع ملكية 
هناية  لوضع  وذلك  أخرى  مناطق  ويف  القدس  يف  الفلسطينية  األراضي 
لرباجمها وخططها اخلاصة بالضم، وإهناء إغالق املدينة، ووقف احلفريات 
اجمللس  أيضًا  االجتماع  وحث  األقصى.  املسجد  أساسات  هتدد  اليت 
على التأكيد جمدداً على ضرورة اختاذ تدابري أمنية حلماية األراضي العربية 

الفلسطينية، مع منح القدس وضعها اخلاص 64 .

املرجع نفسه، الصفحتان 17 و18.  62

املرجع نفسه، الصفحتان 22 و23.  63

املرجع نفسه، الصفحات 23 إىل 25.  64

وقال الرئيس بالنيابة للجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه 
غري القابلة للتصرف إن اللجنة تعترب مصادرة األراضي يف القدس الشرقية 
والتوسع املتزايد للمستوطنات وتعزيزها يولد حالة أمر واقع تتعارض مع 
قراري جملس األمن 242 )1967( و338 )1973( ويعّرض للخطر 
التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بني  إليها  التوصل  مت  اليت  االتفاقات  الشديد 
الفلسطينية. وتناشد اللجنة اجمللس، وراعيي عملييت السالم، ومجيع من 
يعنيهم األمر أن ميارسوا نفوذهم على حكومة إسرائيل لكي متتنع عن 
اختاذ أّية إجراءات أخرى يكون من شأهنا تقويض عملية السالم وتلغي 
قرارها مصادرة األرض الفلسطينية يف القدس الشرقية وأن تنهي سياستها 
االستيطانية. وتأمل أيضًا أن تسفر املناقشة عن إظهار اجمللس بوضوح 
عملية  تنشيط  تكفل  اليت  والوسائل  الُسُبل  إىل  التوصل  على  تصميمه 

السالم 65 .
امللكية  نزع  أمر  أن  املناقشة  يف  شاركوا  آخرون  متحدثون  وأكد 
واتفاقية  الدويل،  للقانون  انتهاكًا  ميثل  اإلسرائيلية  احلكومة  عن  الصادر 
جنيف الرابعة، وامليثاق، وقرارات اجمللس ذات الصلة، ويتعارض مع روح 
عملية السالم، مبا يف ذلك إعالن املبادئ. ودعوا إسرائيل إىل إعادة النظر 
يف قرارها 66 . وأكد بعض املمثلني على مسؤولية اجمللس عن النظر يف 

املسألة واختاذ إجراء بشأهنا 67 .
وجه   ،1995 أيار/مايو   17 يف  املعقودة   ،3538 اجللسة  ويف 
إندونيسيا  من  مقدم  قرار  مشروع  إىل  اجمللس  أعضاء  انتباه  الرئيس 
وبوتسوانا ورواندا وعمان ونيجرييا وهندوراس 68 . ومبوجب مشروع القرار 

املرجع نفسه، الصفحتان 25 و26.  65

S/PV.3536، الصفحات 6 إىل 10 )املغرب(؛ والصفحتان 13 و14   66

املتحدة(؛  )اململكة  و16   15 والصفحتان  )الصني(؛   14 والصفحة  )عمان(؛ 
والصفحتان 16 و17 )إندونيسيا(؛ والصفحتان 17 و18 )نيجرييا(؛ والصفحتان 
 21 والصفحة  )بوتسوانا(؛  و20   19 والصفحتان  )األرجنتني(؛  و19   18
)لبنان(.  و28   27 والصفحتان  )اجلزائر(؛  و27   26 والصفحتان   )هندوراس(؛ 
إىل  والصفحات 30  )قطر(؛  الصفحتان 28 و29  )االستئناف(،   S/PV.3536و
32 )تونس(؛ والصفحتان 32 و33 )ماليزيا(؛ والصفحات 33 إىل 36 )األردن(؛ 
و38   37 والصفحتان  )كندا(  و27   26 والصفحتان  )تركيا(؛   36 والصفحة 
 39 والصفحة  السورية(؛  العربية  )اجلمهورية  و39   38 والصفحتان  )أسرتاليا(؛ 

)بنغالديش(؛ والصفحتان 39 و40 )باكستان(؛ والصفحتان 40 و41 )كوبا(. 
S/PV.3536، الصفحات 6 إىل 10 )املغرب(؛ والصفحتان 13 و14   67

)نيجرييا(؛  و18   17 والصفحتان  )إندونيسيا(؛  و17   16 والصفحتان  )عمان(؛ 
والصفحتان  )اجلزائر(؛  و27   26 والصفحتان  )بوتسوانا(؛  و20   19 والصفحتان 
27 و28 )لبنان(؛ وS/PV.3536 )االستئناف 1(، الصفحتان 28 و29 )قطر(؛ 
والصفحات 30 إىل 32 )تونس(؛ والصفحتان 32 و33 )ماليزيا(؛ والصفحات 33 
إىل 36 )األردن(؛ والصفحتان 38 و39 )اجلمهورية العربية السورية(؛ والصفحة 39 
)بنغالديش(؛ والصفحتان 39 و40 )باكستان(؛ والصفحتان 40 و41 )كوبا(؛ 

والصفحتان 41 و42 )الكويت(؛ والصفحتان 42 و43 )العراق(. 
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مركز  بشأن  السابقة  قراراته  تأكيد  سيعيد  الديباجة،  يف  اجمللس،  كان 
القدس، ويعرب عن قلقه ملا ُأعلن مؤخراً بشأن األوامر اإلسرائيلية مبصادرة 
53 هكتاراً من األراضي يف القدس الشرقية؛ ويؤكد جمدداً انطباق اتفاقية 
جنيف الرابعة على مجيع األراضي اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 1967، 
مبا فيها القدس، ويعرب عن إدراكه لألثر السليب لعملية املصادرة على 
عملية السالم يف الشرق األوسط وأن إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
اتفقتا يف إعالن املبادئ على تأجيل املفاوضات بشأن القضايا املتعلقة 
باملركز النهائي، مبا يف ذلك مركز القدس، إىل املرحلة الثانية من عملية 
قيام  أن  ‘1’ سيؤكد  اجمللس  القرار، كان  منطوق مشروع  السالم. ويف 
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مبصادرة األراضي يف القدس الشرقية 
هو إجراء باطل ويشكل انتهاكًا لقرارات اجمللس ذات الصلة وألحكام 
اتفاقية جنيف الرابعة؛ و‘2’ سيطلب من حكومة إسرائيل أن تلغي أوامر 
املصادرة وأن متتنع عن اختاذ مثل هذا اإلجراء يف املستقبل؛ و‘3’ سيعرب 
عن مساندته الكاملة لعملية السالم يف الشرق األوسط وما حققته من 
لتنفيذه؛  اتفاقات  من  تاله  وما  املبادئ  إعالن  ذلك  يف  مبا   إجنازات، 
و‘4’ سيحث األطراف على االلتزام بأحكام االتفاقات اليت مت التوصل 

إليها وعلى متابعتها بتنفيذها تنفيذاً كاماًل.
وقال ممثل عمان، متحدثًا قبل التصويت، إن مشروع القرار املعروض 
على اجمللس هو مثرة جهود ومشاورات مكثفة أجرهتا دول حركة عدم 
االحنياز يف اجمللس. وهو يعتقد أن اعتماد اجمللس هلذا املشروع يتوافق مع 
الصلة.  األمن ذات  قرارات جملس  امليثاق ومع  اجمللس ومع  مسؤوليات 
وعالوة على ذلك، فإنه سيولد زمخًا إجيابيًا لعملية السلم اجلارية. ومن 
الناحية األخرى، فإن عدم قدرة اجمللس على اختاذ إجراء يف هذا الصدد، 
رغم دعوة أكثر من 40 دولة شاركت يف املناقشة العامة، تثري شكوكًا 
بشأن مصداقية القرارات ذات الصلة وشرعيتها الدولية وتلقي ظالاًل على 

املفاوضات املقبلة يف عملية السالم يف املنطقة 69 .
وذكر ممثل االحتاد الروسي أن مسألة القدس جيب أن تكون موضوع 
املفاوضات املقبلة بشأن املركز النهائي لألراضي الفلسطينية، حسبما ورد 
يف إعالن املبادئ. وريثما يتم ذلك، فإن أّي حماولة لتغيري الوضع احلايل 
للقدس ال ميكن أن تعترب إاّل متناقضة مع نص وروح االتفاقات الفلسطينية 
اإلسرائيلية وعملية السالم ككل. ومع أن أفضل مسار يتمثل يف حتقيق 
استجابة توافقية إلجراءات إسرائيل يف شكل بيان من الرئيس، فإن االحتاد 

الروسي سيؤيد مشروع القرار الذي يوافق متامًا على أحكامه 70 .
وقال ممثل اجلمهورية التشيكية إن وفد بلده حييط علمًا بالقرار الذي 
اختذته حكومة إسرائيل يوم 14 أيار/مايو والذي مبقتضاه ليست لديها 
الوفد  الشرقية. وكان  القدس  إضافية لألرض يف  للقيام مبصادرات  النية 

S/PV.3538، الصفحتان 2 و3.  69
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يفضل أن ينعكس هذا القرار يف مشروع القرار املعروض على اجمللس. 
اليت من هذا  املسائل  مناقشة  أن جتري  يتوخى  املبادئ  إعالن  أن  ومع 
القبيل بني الطرفني نفسيهما، فإنه ال مينع اجمللس عن تناول أمر ينتهك 
روح اإلعالن. ولذلك من املناسب مناقشة املسألة يف اجمللس والتصويت 

على مشروع القرار 71 .
مؤيداً  صوتًا   14 ونال  للتصويت  القرار  مشروع  ُطرح  ذلك  وبعد 
نتيجة  ُيعتمد،  ومل  معارض،  املتحدة(  )الواليات  واحد  صوت  مقابل 

للتصويت السليب من ِقبل عضو دائم يف اجمللس.
وبعد التصويت، ذكرت ممثلة الواليات املتحدة أهنا استخدمت حق 
الوحيد  فالطريق  املتحدة.  للواليات  بالنسبة  مبدأ  مسألة  بشأن  النقض 
احملادثات  هو  األوسط  الشرق  يف  وشامل  ودائم  عادل  سلم  لتحقيق 
املباشرة بني األطراف. وقد اضطرت حكومة بلدها إىل معارضة مشروع 
وضع  قضية  بشأن  موقفه  عن  اإلعالن  إىل  سعى  اجمللس  ألن  القرار 
القدس الدائم وبالتايل انتهك هذا املبدأ. فهذه القضايا جيب أن حتسمها 
األطراف بدعم من اجملتمع الدويل، ولكن دون تدخل منه. وليس بوسع 
اجمللس - وينبغي أاّل يسعى إىل - حماولة حل قضايا حساسة يف عملية 
املرحلة، حنو  التقدم، يف هذه  أن  الشرق األوسط. وأكدت  السالم يف 
السلم يف الشرق األوسط ال يتوقف على ما تقوم به األمم املتحدة وإمنا 
على ما تتفق عليه األطراف. ومن الضروري واملناسب أن يواصل اجمللس 
واجلمعية العامة والدول األعضاء اإلعراب عن التأييد لعملية السالم يف 
الشرق األوسط وإلعالن املبادئ، غري أن اعتماد مشروع القرار كان من 
شأنه أن جيعل اجمللس يتطفل على العملية السياسية املتفق عليها حسبما 
نتيجة  أاّل يسفر عن  املبادئ، وذلك كان من شأنه  نص عليها إعالن 
اإلشعار  بأن  القائل  رأيها  عن  املتحدة  الواليات  عرّبت  ولقد  إجيابية. 
اإلسرائيلي مبصادرة األراضي ليس مفيداً ومن الواضح أنه ال حيرك عملية 
السلم يف االجتاه الصحيح. وللمجتمع الدويل دور هام جيب أن يؤديه يف 
دعم جهود األطراف يف عملية السالم يف الشرق األوسط. ولكن حىت 
يكون دعم اجملتمع الدويل فعااًل فإنه جيب أن يكون أيضًا حصيفًا وُيبقي 
على االبتعاد بقدر معني عن تفاصيل املفاوضات. وأكدت أن الواليات 
املتحدة مل تصوت ضد مشروع القرار ألهنا تؤيد القرار اإلسرائيلي بشأن 
مصادرة األراضي، ألهنا ال تؤيده. بل كان تصويتها نتيجة ملوقفها الثابت 
فيما يتعلق مبا ميكن أن تؤيده وما ال ميكن أن تؤيده يف اجمللس. وكررت 
اإلعراب عن أن حكومة بلدها لن توافق على قرار يصدر حكمًا مسبقًا 
على نتيجة املفاوضات بشأن مسألة حساسة مثل القدس، ويضّر هبا. 
الدور الصحيح للمجلس  أّي إجراء للمجلس يتجاوز  ولن توافق على 

باعتباره داعمًا للمفاوضات الرامية إىل حتقيق تسوية دائمة للنزاع 72 .
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وأعرب ممثل اململكة املتحدة عن رأي مفاده أن مشروع القرار ميثل 
بيانًا هادئًا ولكن واضحًا باملوقف القانوين. وعالوة على ذلك فإن النص 
يتجنب أّي إشارة إىل قضايا أوسع نطاقًا، خبالف اإلعالن الواضح عن 
اإلسرائيلي  الشعب  تعلق  مسألة  يتفهم  إنه  وقال  السالم.  عملية  تأييد 
مبشاعر  تعرتف  أن  ينبغي  إسرائيل  حكومة  أن  يرى  أنه  بيد  بالقدس 
اآلخرين القوية باملثل جتاه املدينة، وينبغي أن تكف عن اختاذ اإلجراءات 
اليت من شأهنا تغيري الوضع القائم بالنسبة ألكثر القضايا حساسية قبل 
النهائي. ويأسف وفد  اختتام املفاوضات بشأن القضايا املتعلقة باملركز 
بلده ألن هذه املسألة قد أدت إىل انقسامات داخل اجمللس، وال يعتقد 
أن هذا سيكون مفيداً لعملية السالم. بيد أن إعراب مجيع أعضاء اجمللس 
عن قلقهم بشأن األوامر اإلسرائيلية باملصادرة هي رسالة هامة موجهة 
إىل حكومة إسرائيل ويأمل وفد بلده أن تتوخى احلذر بالنسبة إلجراءاهتا 

املستقبلية يف هذا الضوء 73 .
وقال ممثل الصني إنه على الرغم من عدم اعتماد مشروع القرار ينبغي 
حلكومة إسرائيل أن تفهم أنه كان هناك 14 صوتًا مؤيداً ملشروع القرار، 
األمر الذي يبني جبالء أن قرارها مبصادرة األراضي يف القدس الشرقية قرار 

خاطئ وال ميكن للمجتمع الدويل أو جمللس األمن أن يقبله 74 .
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اجمللس  على  املعروضة  القضية  أن  جديد  من  إسرائيل  ممثل  وأكد 
جيب تركها للطرفني ملعاجلتها استناداً إىل إعالن املبادئ. ومنذ البداية، 
ظلت إسرائيل تقول إن اجمللس ليس احملفل املناسب ملعاجلة هذه القضية، 
وبالتايل ينبغي أاّل يتخذ اجمللس أّي إجراء يف هذا الصدد. لذلك، تعترب 

إسرائيل نتيجة مداوالت اجمللس نتيجة مناسبة 75 .
ِقبل 14  القرار من  الواسع ملشروع  التأييد  إن  وقال ممثل فلسطني 
واحلاسم  الواضح  املوقف  عن  احلقيقي  التعبري  هو  اجمللس  يف  عضواً 
األراضي  بضم  الشرعي  غري  اإلسرائيلي  اإلجراء  ضد  الدويل  للمجتمع 
عمداً  اجمللس  ُمنع  فقد  ذلك،  من  وبالرغم  احملتلة.  الشرقية  القدس  يف 
وقسراً من التعبري عن نفسه ومن القيام بواجباته وتنفيذ مسؤولياته، وهي 
مسؤوليات قائمة بوجود عملية السالم وبدوهنا. وال تقبل منظمة التحرير 
الفلسطينية موقف الواليات املتحدة، اليت يبدو أهنا ترى أن وجود عملية 
يف  احلالة  بشأن  ومسؤولياته  اجمللس  دور  هتميش  إىل  سيؤدي  السالم 
الشرق األوسط. واستخدام الواليات املتحدة حلقها يف النقض “الفيتو” 
ميثل مساندة واضحة لإلجراء اإلسرائيلي غري الشرعي، وحماولة إلضفاء 
الشرعية عليه، ولن يؤدي سوى إىل تعقيد عملية السالم ألنه يتعارض 
مع أسس العملية ومع املشاركة الفلسطينية فيها. ودعا الرئيس إىل متابعة 
املسألة واالستمرار يف أداء التزاماته كرئيس من أجل ضمان إلغاء أوامر 

املصادرة اإلسرائيلية 76 .
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