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  احلالة يف األراضي العربية احملتلة -  ٣١    
  

ــت يف     ــيت أجريــ ــداوالت الــ ــان/أبريل  ١٥املــ نيســ
  )٣٦٥٢(اجللسة  ١٩٩٦

موجهـة إىل   ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٠رسالة مؤرخة ب  
رئيس جملس األمن، طلـب ممثـل اإلمـارات العربيـة املتحـدة إىل      
ــرية يف األرض     ــة اخلطـ ــر يف احلالـ ــاع للنظـ ــد اجتمـ اجمللـــس عقـ

  .)١(الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس
ــة اويف    ــان/أبريل ني ١٥املعقـــودة يف  ،٣٦٥٢جللسـ سـ
استجابة لذلك الطلب، أدرج جملس األمن الرسالة يف  ١٩٩٩

جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        
 وإســـرائيل األردن(شـــيلي) مبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي كـــل مـــن 

ــة املتحــدة  ــة  واإلمــارات العربي ــران (مجهوري  اإلســالمية) - وإي
 ية العربيـة الليبيـة  واجلماهري واجلزائر وتونس وتركيا وباكستان

وكولومبيـــا  وكوبـــا والســـنغال واجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية
 واململكـة العربيـة السـعودية    واملغرب وماليزيا ولبنان والكويت
واملراقـب الـدائم عـن فلسـطني، بنـاء      واليمن  واليابان والنرويج

دون أن يكــون هلــم بــملشــاركة يف املناقشــة إىل اعلــى طلبــهم، 
 ٣٩مبوجــب املــادة ، الــرئيس أيضــادعــا و التصــويت.يف ق احلــ

من النظام الـداخلي املؤقـت للمجلـس، الـرئيس بالنيابـة للّجنـة       
املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين حلقوقـــه غـــري القابلـــة       

  للتصرف، واملراقب الدائم عن منظمة املؤمتر اإلسالمي.
وبعــد ذلــك وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل رســالة         
موجهـة إىل األمـني العـام مـن      ١٩٩٦ل نيسـان/أبري  ٢مؤرخة 

يف رســالته املراقــب وأبلــغ  .)٢(املراقــب الــدائم عــن فلســطني   
اجمللس بـأن إسـرائيل واصـلت اختـاذ تـدابري بالغـة القسـوة ضـد         
الشعب الفلسـطيين يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا يف ذلـك      

__________ 

  )١(  S/1996/257.  
  )٢(  S/1996/235.  

القدس. حيث مشلـت تلـك التـدابري نسـف املنـازل، ومصـادرة       
توســيع املســتوطنات، وفــرض قيــود شــديدة علــى  األراضــي، و

حركة األشخاص والسلع داخل األرض الفلسطينية، وكـذلك  
  على احلركة الداخلة إليها واخلارجة منها.

وأفاد ممثل فلسطني بأن الشعب الفلسطيين يف األرض   
ــا  ــة، مب ــة     الفلســطينية احملتل يف ذلــك القــدس، ميــر بظــروف بالغ

ياسـات والتـدابري الـيت اختـذهتا     الصعوبة نتيجـة جمموعـة مـن الس   
إسرائيل يف العديد من اجملاالت. ويف معرض حديثه عن اجملـال  
األول، تنــاول بالتفصــيل النقــاط الــواردة يف الرســالة املــذكورة  

تشـكل  ’’أعاله. وأكد على أنه من الواضح أن هذه السياسـية  
عملية حصـار لـألرض الفلسـطينية وخنـق للشـعب الفلسـطيين       

وأضاف أن إسرائيل اختذت هذه التدابري بصـورة  ‘‘. واقتصاده
انفراديـــة، دون التشـــاور مـــع اجلانـــب الفلســـطيين، وفرضـــتها  
بشــكل غــري شــرعي وباســتخدام الوســائل العســكرية. وأردف 
قــــائال إن اجملــــال الثــــاين يشــــمل جمموعــــة مــــن اإلجــــراءات   
ــوة االحــتالل      ــدأت باســتئناف ق ــاد ب ــددة األبع اإلســرائيلية متع

لبيـــوت الفلســـطينية، وإصـــدارها هتديـــدات  ملمارســـة نســـف ا
شمل العديد مـن عمليـات االغتيـال    يبالعودة إىل اإلبعاد، كما 

السياســـي واالســـتمرار يف مصــــادرة األراضـــي الفلســــطينية.    
فيتعلق بعدم امتثـال إسـرائيل لـبعض األحكـام      اجملال الثالث أما

ــرائيلي       ــني اجلــانبني اإلس ــة ب ــات املربم ــن االتفاق ذات الصــلة م
 بنقـل عـدم تنفيـذ إسـرائيل اللتزامهـا      لـك فلسطيين، مبـا يف ذ وال

ــات      ــع السياسـ ــل. وأدان مجيـ ــة اخلليـ ــارج مدينـ ــا إىل خـ قواهتـ
والتدابري على أساس أن بعضها ينتـهك أحكـام اتفاقيـة جنيـف     
الرابعــة وكــذلك االتفاقــات املعقــودة بــني حكومــة إســرائيل       

الم. ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتشـكل انتـهاكا لـروح السـ    
كــان يأمــل أن يعــرب اجمللــس عــن موقــف   بلــده وذكــر أن وفــد

رمسي جتاه املسألة موضوع املناقشـة؛ بيـد أن انعقـاد اجمللـس يف     
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جلســته الرمسيــة يف ذلــك اليــوم دليــل واضــح علــى مــا يســاور   
ــائم آنــذاك         ــاه الوضــع الق ــق جــدي جت ــن قل ــدويل م ــع ال اجملتم

  .)٣(وتأثرياته السلبية على عملية السالم
ممثـل إسـرائيل أنـه خـالل شـهري شـباط/فرباير        وذكر  

وآذار/مارس قام إرهابيون من الضـفة الغربيـة وغـزة بارتكـاب     
أربع هجمات انتحارية بالقنابل داخل إسـرائيل، وأنـه كنتيجـة    
ــام       ــة اإلســرائيلية إســرائيل أم ــذلك، أغلقــت احلكوم مباشــرة ل
ســكان الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومضــى يقــول إن املــربر   

إلسـرائيلي مـن اسـتعادة    هذا اإلغالق هو متكني الشـعب ا وراء 
من، مبنــع اإلرهــابيني املســلحني مــن التســلل إىل  إحساســه بــاأل

إسرائيل. وأكد أن عملية اإلغالق مل تكن شكال مـن أشـكال   
تــدبري  يالعقوبــة اجلماعيــة ضــد الســكان الفلســطينيني وإمنــا هــ 

تـدرك  أن إسـرائيل   وذكـر اختذ لسبب وحيد هو كفالة األمن. 
ــة     ــدها ســكان الضــفة الغربي ــيت تكب ــزة بســبب   اخلســارة ال وغ

ــالق،  ــد اختــذت تــدابري     موضــحا أن اإلغ ــة إســرائيل ق حكوم
يف أعقـــاب وقـــال إنـــه لتخفيـــف اإلغـــالق بشـــكل تـــدرجيي.  

تعتقـــد االنتخابـــات الـــيت أجريـــت يف الســـلطة الفلســـطينية،     
ــؤولية عــــن اجتثــــاث    ــلطة تتحمــــل املســ ــأن الســ ــرائيل بــ إســ

أيضا أن اإلرهابيني يتلقون الـدعم مـن عـدة     ذكرواإلرهابيني. 
حكومات أجنبية. وأخريا، أكـد أن إسـرائيل ستواصـل العمـل     
من أجل تعزيز عملية السالم وتنفيذ االتفاق الـذي مت التوصـل   

  .)٤(إليه مع الفلسطينيني
وأكـــد ممثـــل الصـــني أن املصـــاحل الوطنيـــة للشـــعب        

عـن أملـه يف أن   الفلسطيين ينبغي احترامها وضـماهنا. وأعـرب   
تقــوم احلكومــة اإلســرائيلية، حتقيقــا لصــاحل الســالم عمومــا يف   

 وأشـار الشرق األوسط، برفع احلصار يف أقـرب وقـت ممكـن.    
 قـائال إنـه  إىل أن اإلرهاب ميثل هتديدا للسلم واألمن الدوليني، 

__________ 

  )٣(  S/PV.3652 ٦إىل  ٣، الصفحات.  
  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤(  

مـــن الضـــروري احتـــرام معـــايري العالقـــات الدوليـــة والقـــانون  
ــيادة    ــهاك سـ ــدم انتـ ــدويل، وعـ ــها أو  الـ ــرى أو أمنـ ــدان أخـ بلـ

مصاحلها األساسية يف سـياق مقاومـة األعمـال اإلرهابيـة كمـا      
  .)٥(يف التصدي ملشاكل دولية أخرى

وأعربــت ممثلــة الواليــات املتحــدة عــن أســفها إلجــراء   
ــة وقطــاع  املناقشــة بشــأن إغــالق   تلــك إســرائيل الضــفة الغربي

السـالم.   يف عمليـة غزة، قائلة إن تلك املناقشة عدمية اجلـدوى  
وذكرت أن اجمللس حباجة إىل تركيز جهـوده علـى السـعي إىل    
إجياد سبل ملكافحة أولئك الذين يـودون تـدمري عمليـة السـالم     
ومنــع العــرب واإلســرائيليني مــن إحــراز مزيــد مــن التقــدم.        
وأكدت أن الواليات املتحدة تأسف ملا يواجهـه الفلسـطينيون   

ات اإلرهابيـة الـيت   من ضائقة اقتصـادية ومعانـاة بسـبب اهلجمـ    
شنتها محاس مؤخرا، والتـدابري الـيت اختـذهتا إسـرائيل للتصـدي      

التهديد، ودعت اجملتمع الدويل إىل بذل قصارى جهـده   لذلك
مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة تلــك الصــعوبات االقتصــادية.    
وشددت على أن اهلدف الوحيد للمجلس ينبغي أن يتمثـل يف  

ــدعم للجهــود ال   ــة إىل اســتعادة زخــم  تقــدمي املســاعدة وال رامي
  .)٦(عملية تنفيذ االتقافات

وأعرب ممثل االحتاد الروسـي عـن القلـق الشـديد إزاء       
ــة الســائدة يف أراضــي احلكــم الــذايت الفلســطينية نتيجــة        احلال

ــرائيلية.    وذكـــر أنلإلجـــراءات الـــيت اختـــذهتا الســـلطات اإلسـ
وقـال  التطور اخلطري يف األحداث يهـدد تقـدم عمليـة السـالم.     

التجربة أظهرت أن املشاكل اليت تعتـرض التسـوية السـلمية     إن
ال ميكن حلها عن طريق اإلجراءات االنفرادية الـيت تـؤثر علـى    

اإلسـرائيلي. وشـدد    - اجلوانب البالغة احلساسية للرتاع العريب
__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٥(  
  .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  
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أيضــا علــى أن االحتــاد الروســي يــدين األعمــال اإلرهابيــة الــيت  
  .)٧(ائيلترتكبها اجلماعات املتطرفة يف إسر

وذكــر ممثــل فرنســا أن بلــده يــتفهم جــزع الســلطات     
اإلســرائيلية وتصــميمها الشــديد علــى كفالــة ســالمة الســكان   
وطمأنتهم بعد صدمات األشهر األخرية. لكنه استدرك يقـول  
إنه من الضروري، مع ذلـك، أال تـؤدي التـدابري املتخـذة، مـن      

حـد قـد    حيث نطاقهـا ومـدهتا، إىل اإلضـرار بالفلسـطينيني إىل    
أيضـا   وقـال يبدد ثقتهم بالتقارب والسالم لفترة طويلة قادمة. 

بعض التدابري اليت فرضـتها إسـرائيل تتجاهـل روح وأحيانـا      إن
. ١٩٩٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٨نـــص االتفـــاق املؤقـــت املـــربم يف 

ــادل       ــأن الســالم الع ــاع فرنســا ب ــد اقتن ــل مــن جدي وأكــد املمث
لبنــان ال بــد أن  والــدائم الــذي يضــمن أمــن إســرائيل وســيادة  

) وأنـه ريثمـا   ١٩٧٨( ٤٢٥يتضمن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن     
ــال العنــــف      ــع أعمــ ــك، جيــــب أن تتوقــــف مجيــ ــق ذلــ يتحقــ

  .)٨(واالنتقام
ممثــل اململكــة املتحــدة أن بلــده يتفــق مــع ممثــل   وذكــر  

أن االنتكاســـة احلاليـــة للحالـــة يف الضـــفة الغربيـــة يف إســـرائيل 
اليت نفذها إرهابيو محـاس  كمن يف اهلجمات توقطاع غزة إمنا 

ــال إنيف القــدس.  ــا فتئــت تســلم حبــق      وق اململكــة املتحــدة م
إسرائيل يف األمن وحاجتها إليـه وتؤيـدمها، وهـو مـا يسـلم بـه       

). وأكد أنه حيق إلسـرائيل أن  ١٩٦٧( ٢٤٢اجمللس يف القرار 
حتمـي نفسـها، غــري أن األمـن واالســتقرار االقتصـادي يف غــزة     

ن لعملـة واحـدة. ورحـب بالتـدابري الـيت      والضفة الغربية وجهـا 
اختذهتا حكومة إسـرائيل حـىت ذلـك الوقـت وأعـرب عـن أملـه        

التدابري، وخباصة فيما يتعلـق   تلكيف أن يكون باإلمكان تعزيز 
__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧(  
  .١٥ و ١٤املرجع نفسه الصفحتان   )٨(  

بالسماح للعمال بالدخول إىل إسـرائيل وختفيـف حـدة القيـود     
  .)٩(على الصادرات ونقل البضائع

ــا، متكلمــا با     ــل إيطالي ــاد ممث ســم االحتــاد األورويب  وأف
، بـــأن االحتـــاد األورويب، إذ يـــدين )١٠(املنتســـبة إليـــهوالبلـــدان 

ــة يف إســرائيل، يعتــرف باحلاجــة إىل ضــمان     األعمــال اإلرهابي
ســالمة الســكان اإلســرائيليني ومنــع وقــوع املزيــد مــن أعمــال   

ــال إن اإلرهـــاب. ــاة   وقـ ــا املعانـ ــاد األورويب يـــدرك أيضـ االحتـ
ــام إســرائيل،   املفروضــة علــى الســكان ا  لفلســطينيني نتيجــة لقي

ألسباب أمنية، بإغالق مجيع حدودها الربية والبحرية مع غـزة  
ــالق احلــدود، الــذي جيــب    أوالضــفة الغربيــة. وأضــاف    ن إغ

إهناؤه بشكل كامل، يهـدد بالفعـل العمـل املتضـافر املتمثـل يف      
ــاة نتيجـــة عـــدم وصـــول    مســـاعدات اإلعمـــار ويســـبب املعانـ

ــة  إىل الســكان الفلســطينيني. ودعــا االحتــاد    اإلمــدادات الغذائي
للمســاعدات اإلنسـانية واملــواد   إىل السـماح األورويب إسـرائيل  

التوقـف عـن   ، وإىل الالزمة لربامج التعمري املمولة دوليا باملرور
  .)١١(فرض العقوبات اجلماعية

وأكــد ممثــل لبنــان مــن جديــد أن القــوات اإلســرائيلية    
د الســكان الفلســطينيني  متــارس سياســة العقــاب اجلمــاعي ضــ  

ــرض       ــا تواصــل أيضــا ف ــة وأهن داخــل األرض الفلســطينية احملتل
احلصار على الساحل اللبناين برمته وقصف الطـرق السـاحلية.   
وشــدد علــى أن مثــل تلــك السياســات تشــكل انتــهاكا ســافرا  

  .)١٢(حلقوق اإلنسان وللقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة
__________ 

  .١٧و  ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
ــه، الصــفحة     )١٠(   ــة التشــيكية    ١٨املرجــع نفس ــا واجلمهوري (بلغاري

ــا   ــا ومالطـــــة وبولنـــــدا ورومانيـــ ــا وليتوانيـــ ــا والتفيـــ وهنغاريـــ
  وسلوفاكيا).

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١(  
  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٢(  
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ظمة املؤمتر اإلسـالمي بـأن   وأفاد املراقب الدائم عن من  
منظمــة املــؤمتر اإلســالمي تــود مواصــلة تشــجيع وتأييــد عمليــة  
الســالم، إال أن ذلــك ال ميكــن أن يتحقــق دون حــدوث تغــري   

ود تـ  املنظمـة ملموس يف املواقف واملمارسات. وتابع يقـول إن  
 ٢٤٢رى تنفيذ قرارات األمم املتحدة، وخباصة القـرارات  تأن 

)، وانســـحاب ١٩٧٨( ٤٢٥ ) و١٩٧٣( ٣٣٨ ) و١٩٦٧(
ــا       ــا فيه ــة، مب ــع األراضــي الفلســطينية والعربي ــن مجي إســرائيل م
ــة واجلــوالن     ــة احملتل ــة القــدس الشــريف واألراضــي اللبناني مدين
السوري احملتـل، ووقفـا فوريـا لألعمـال العسـكرية اإلسـرائيلية       

 .)١٣(يف لبنان

وأدىل عــــدد مــــن املــــتكلمني ببيانــــات أدانــــوا فيهــــا    
نهم أفـادوا بـأن التـدابري اإلسـرائيلية تشـكل عقابـا       اإلرهاب لك

مجاعيا. ودعوا جملس األمن إىل ممارسـة الضـغط علـى حكومـة     
إسرائيل وعلى اإلسرائيليني من أجل وضع حد فوري للتـدابري  

ــا.      ــد هبـ ــات املتعهـ ــد بااللتزامـ ــة والتقيـ ــراملفروضـ ــدة  وذكـ عـ
مــتكلمني أن تلــك التــدابري تشــكل انتــهاكا التفاقيــة جنيــف       

 .)١٤(لرابعــة واالتفاقــات املربمــة بــني إســرائيل والفلســطينيني     ا
ــا       ــتكلمني أيضــا إســرائيل إىل وقــف أعماهل ــا عــدد مــن امل ودع

__________ 

  )١٣(  S/PV.3652  االستئناف)٦ و ٥)، الصفحتان ١  
  )١٤(  S/PV.3652 ١٠(مصــر)؛ والصــفحتان   ١٠إىل  ٧، الصــفحات 

(هنـــــدوراس)؛  ١٨و  ١٧(بوتســـــوانا)؛ والصـــــفحتان  ١١و 
 ٢٥و ٢٤(إندونيســـيا)؛ والصـــفحتان  ٢١و  ٢٠والصــفحتان  
ــت)؛ و ــتئناف  S/PV.3652 (الكويـ ــفحتان ١، (االسـ  ٢)، الصـ

(اجلمهوريــة العربيــة الســورية)؛    ٣(ماليزيــا)؛ والصــفحة   ٣ و
(الــرئيس بالنيابــة للجنــة املعنيــة مبمارســة      ٥و  ٤فحتان والصــ

الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتصـرف)؛ والصـفحتان    
(تركيــا)؛  ٨(اململكــة العربيــة الســعودية)؛ والصــفحة     ٧و  ٦

 ١١و  ١٠(األردن)؛ والصـــــفحتان  ١٠إىل  ٨والصـــــفحات 
نس)؛ (تو ١٣إىل  ١١(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحات 

ــا)؛ والصــفحتان   ١٤و  ١٣والصــفحتان   ١٥و  ١٤(كولومبي
ــا)؛ والصــفحتان   ١٨(باكســتان)؛ والصــفحة  ١٦و  ١٥(كوب

 ٢١(الــيمن)؛ والصــفحتان  ١٩و  ١٨(اجلزائــر)؛ والصــفحتان 
  (السنغال). ٢٢و 

ــارات     ــك، طلبــت اإلم ــان. وباإلضــافة إىل ذل العســكرية يف لبن
إىل العربيـــة املتحـــدة إىل اجمللـــس أن يـــدعو حكومـــة إســـرائيل  

ة وفقــا النضــمام إىل معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــ     ا
  .)١٥(لعملية السالم

وأعرب متكلمون آخرون عن بالغ القلق إزاء احلالـة،    
ويف حــني أدانــوا اإلرهــاب، فــإهنم شــددوا علــى ضــرورة حــل  
ــدابري     ــن التــ ــة عــ ــة النامجــ ــادية واالجتماعيــ ــاكل االقتصــ املشــ

 إىل تنفيــذ نياإلســرائيلية يف أقــرب وقــت ممكــن. ودعــوا الطــرف
  .)١٦(هبا االلتزامات الدولية اليت تعهدا

  
(اجللسـة   ١٩٩٦أيلول/سـبتمرب   ٢٨املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٦( ١٠٧٣): القرار ٣٦٩٨
موجهـــة  ١٩٩٦أيلول/ســـبتمرب  ٢٦برســـالة مؤرخـــة   

، نقـــل ممثـــل اململكـــة العربيـــة    )١٧(إىل رئـــيس جملـــس األمـــن  
السعودية، بصفته رئيسا للمجموعـة العربيـة، موقـف اجملموعـة     

اإلسـرائيلية بفـتح مــدخل    جتـاه اإلجـراء الـذي اختذتـه احلكومـة     
النفق املمتد حتت احلائط الغـريب للمسـجد األقصـى يف القـدس     
الشرقية احملتلة؛ وقيـام قـوات اجلـيش اإلسـرائيلي بـإطالق النـار       
علــى املــدنيني الفلســطينيني الــذين كــانوا يتظــاهرون احتجاجــا  
علـــى هـــذا اإلجـــراء، ممـــا أدى إىل ســـقوط املئـــات بـــني قتيـــل 

موعة العربية تدين إدانة شـديدة اإلجـراء   وجريح. وقال إن اجمل
ــة    اإلســرائيلي  ــة جنيــف الرابع ــهاكا صــارخا التفاقي بوصــفه انت

ولقــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة، وباعتبــاره يتعــارض مــع 
__________ 

  )١٥(  S/PV.3652 ٢٤إىل  ٢٢، الصفحات.  
ــه، الصـــفحتان     )١٦(   ــع نفسـ ــة كوريـــا)؛   ١٢و  ١١املرجـ (مجهوريـ

ــفحتان و ــفحتان  ١٦و  ١٥الصـــ ــا)؛ والصـــ  ١٩و  ١٨(أملانيـــ
ــدا)؛ والصــــــفحتان   بيســــــاو)؛  -(غينيــــــا  ٢٠ و ١٩(بولنــــ

 ٢٨و  ٢٧(شـــــيلي)؛ والصـــــفحتان  ٢٢و  ٢١والصـــــفحتان 
إىل  ١٩): الصـفحات  ١(االسـتئناف   S/PV.3652 و(النرويج)؛ 

  (املغرب). ٢١
  )١٧(  S/1996/790.  
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االتفاقيــات املربمــة بــني منظمــة التحريــر الفلســطينية واحلكومــة 
ظـة  اإلسرائيلية. وطلب إىل اجمللـس مباشـرة مسـؤولياته يف احملاف   

علـــى الســـلم واألمـــن، وذلـــك بعقـــد جلســـة فوريـــة وباختـــاذ  
اإلجراءات الضرورية، مبا يف ذلك إغالق النفق، ملعاجلة احلالـة  

  اإلسرائيلية.  ووضع حد لالنتهاكات
موجهــة  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٦رســالة مؤرخــة بو  

أعــرب ممثــل مصــر عــن تأييــد ذلــك       ،)١٨(إىل رئــيس اجمللــس 
  لس على الفور.الطلب ودعا إىل انعقاد اجمل

ــول/ ٢٨ و ٢٧، املعقــودة يف ٣٦٩٨ويف اجللســة     أيل
ــبتمرب  ــالتني  ١٩٩٦سـ ــواردين يف الرسـ ــبني الـ ــتجابة للطلـ  ، اسـ

أعــاله، أدرج جملــس األمــن الرســالتني يف جــدول    املــذكورتني
 -غينيـا  أعماله. وعقب إقرار جدول األعمـال، دعـا الـرئيس (   

 يرلنـــداأو لإســـرائيســـاو) مبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي كـــل مـــن بي
 وكنـدا  والسنغال وجيبويت واجلزائر وتونس وتركيا وباكستان
، بنــاء واليابــان والنــرويج واملغــرب وماليزيــا ولبنــان والكويــت

دون أن يكــون هلــم بــملشــاركة يف املناقشــة إىل اعلــى طلبــهم، 
الـرئيس أيضـا رئـيس الوفـد املراقـب       دعـا التصويت. ويف ق احل

ناقشــة وفقــا للنظــام الــداخلي ملشــاركة يف املإىل اعــن فلســطني 
  املؤقت واملمارسة السابقة يف هذا الصدد.

ــائق        ــاه اجمللــس إىل الوث ــرئيس انتب ــك وجــه ال ــد ذل وبع
أيلول/سـبتمرب   ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣التالية: رسائل مؤرخة 

موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن املراقـــب الـــدائم عـــن   ١٩٩٦
 ١٩٩٦أيلول/ســــبتمرب  ٢٦ورســــالة مؤرخــــة  ،)١٩(فلســــطني

ورسالة مؤرخـة   ،)٢٠(موجهة إىل األمني العام من ممثل إسرائيل
__________ 

  )١٨(  S/1996/792.  
ــده    )١٩(   ــق بت ــة   رســائل تتعل ــة يف األراضــي الفلســطينية احملتل ور احلال

)S/1996/772  وS/1996/779 وS/1996/786 و  S/1996/791.(  
رسالة تقـدم تفسـريا لتـرميم نفـق احلـائط الغـريب هـو أنـه ال ميـر            )٢٠(  

  باملسجد األقصى وال يؤثر عليه.

موجهة إىل األمني العام مـن رئـيس    ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٦
اللجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة       

  .)٢١(للتصرف
ــطيين يف        ــعب الفلسـ ــأن الشـ ــطني بـ ــل فلسـ ــاد ممثـ وأفـ

لـة األيـام الثالثـة السـابقة     يض طاألراضي الفلسطينية احملتلة تعـرّ 
ــرطة      ــوات الشــ ــرائيلي وقــ ــيش اإلســ ــا اجلــ ــوم هبــ ــة يقــ هلجمــ
اإلسرائيلية. وذكـر أنـه يبـدو أن تلـك التطـورات كانـت مبيتـة        
بقصد تقويض اإلجنازات اليت حققتها عمليـة السـالم. ومضـى    
يقول إن احلكومة اإلسرائيلية قد اختـذت، بعـد إعـالن براجمهـا     

رارات االســتفزازية، مبــا يف ذلــك   السياســية، العديــد مــن القــ   
ــاء اآلالف مــن الوحــدات     اســتئناف األنشــطة االســتيطانية وبن

قامــت والســكنية ومصــادرة املزيــد مــن األراضــي الفلســطينية.  
بإغالق عدد من املؤسسـات التعليميـة والثقافيـة وعزلـت     أيضا 

مدينـــة القـــدس عـــن األراضـــي الفلســـطينية األخـــرى وقيـــدت 
ــة يف ا  ــة العمرانيـ ــامج   احلركـ ــر أن الربنـ ــة. وذكـ ــاء العربيـ ألحيـ

السياسي حلكومة إسرائيل يستند إىل عدد من املواقف السـلبية  
ــل ال   ــن قبيـ ــودة للمـ ــدود إىل عـ ــه  ٤حـ ؛ ١٩٦٧حزيران/يونيـ

حـــديث عـــن لللالنســحاب مـــن اجلـــوالن الســـوري؛ وال   وال
القــدس؛ وال لقيــام دولــة فلســطينية مســتقلة. وتــابع يقــول إنــه  

السياسـي، فإنـه مـا أن أعلنـت إسـرائيل       الربنـامج  لـذلك نتيجـة  
فتح النفق يف القدس حىت اشتعلت نـار الصـراع. وأكـد جمـددا     

 تقـوم شدد على التزام السلطة الفلسطينية باألسس الـيت  وأيضا 
اليت تقضي بانسـحاب إسـرائيل مـن مجيـع      عملية السالمعليها 

األراضي احملتلة، مبا يف ذلك القدس، طبقـا للقـرار الـذي اختـذه     
ــي     ا ــى أراضـ ــتيالء علـ ــواز االسـ ــدم جـ ــدأ عـ ــا ملبـ جمللـــس ووفقـ

  .)٢٢(بالقوة  الغري
__________ 

رســــالة تعــــرب عــــن القلــــق إزاء تصــــاعد أعمــــال العنــــف         )٢١(  
)S/1996/795.(  

  )٢٢(  S/PV.3698 ٦إىل  ٢، الصفحات.  
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ممثــل إســرائيل أنــه إذا كــان الســبب الرمســي       ذكــرو  
للــدعوة إىل عقــد جلســة جملــس األمــن هــو فــتح نفــق احلــائط    
الغــريب، فــإن ذلــك جمــرد ذريعــة. ومضــى يقــول إن عمــر نفــق  

ســنة وكــان يســتخدم يف قــدمي الــزمن   ٢ ٥٠٠احلــائط الغــريب 
لـه أي قيمـة سياسـية أو     تكشبكة مياه. وأكد أن النفـق ليسـ  

دينيـة علــى اإلطــالق وأنــه ال ميـر حتــت جبــل اهليكــل وال يــؤثر   
بأي حال من األحوال على املسجد األقصـى أو علـى أسسـه.    
واستطرد يقول إن الغـرض الوحيـد مـن فـتح خمـرج النفـق هـو        

اح تـــوفري مزيـــد مـــن الراحـــة واألمـــان للـــزوار احمللـــيني وللســـي
واحلجاج الـذين يـأتون إىل املدينـة املقدسـة ملشـاهدة روائعهـا.       

أيضــا أن الســلطة الدينيــة اإلســالمية العليــا يف القــدس،    ذكــرو
ــتح النفــق للســائحني       ــة ف ــد أُبلغــت ســلفا بني ــف، ق وهــي الوق
والزوار. وشدد علـى أن رئـيس السـلطة الفلسـطينية ينبغـي أن      

ه الكــابح ويصــدر ميــارس الســلطة املخولــة لــه وأن ُيعمــل نفــوذ
ــه، اخلاضــعة لســلطته،       ــبس فيهــا لقوات ــات واضــحة ال ل تعليم
ولســكان منــاطق احلكــم الــذايت باالمتنــاع عــن أعمــال العنــف  
لكــي ال يزيــد املوقــف تــدهورا. وفيمــا يتعلــق بــإغالق منــاطق   

أن إسرائيل قد اختذت خطوات للتخفيـف   ذكراحلكم الذايت، 
وختفيـف الصـعوبات    من حدة اإلغالق وأيضا لتقدمي املساعدة

االقتصــادية يف منــاطق احلكــم الــذايت. وأكــد جمــددا أن مكــان   
حل اخلالفات هو طاولة املفاوضات، وهو ما يتطلب اسـتعادة  

  .)٢٣(النظام واالستقرار واألمن
يــدين التغـيريات الــيت   أن وفــد بلـده وذكـر ممثــل مصـر     

أجرهتا إسـرائيل يف القـدس، وكـذلك مـا تقـوم بـه مـن أعمـال         
ــر      التحــري ــى أن األم ــن حتــديات. وشــدد عل ــه م ــا تطلق ض وم

يتعدى األحداث األخرية، ألن ما يراه بلده هو حتول إسـرائيل  
عن األساسـيات املتفـق عليهـا. وأكـد جمـددا علـى قـرار القمـة         

خيـار السـالم    الـذي يـنص علـى أن   يف القاهرة  ةالعربية املعقود
__________ 

  .٨إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٢٣(  

هـــو خيـــار اســـتراتيجي عـــريب يســـتوجب التزامـــا جـــديا مـــن  
ــدان ا إســرا ــال إن البل ــد الســالم    ئيل. وق ــل هتدي ــن تقب ــة ل لعربي
ــة للفلســطينيني. وشــدد    وال هتديــد احلقــوق املشــروعة والوطني

علـى أن اجمللــس ينبغـي أن ينفــذ التزاماتـه ويضــطلع مبســؤولياته    
رسالة قوية إىل احلكومـة  يبعث بيف حفظ السالم واألمن، وأن 

ضد املـدنيني،   اإلسرائيلية مفادها أن سياسات استخدام العنف
واستفزاز املشاعر الدينية، والتهرب مـن االلتزامـات التعاقديـة،    

  .)٢٤(واملراوغة السياسية لن حتقق نتيجة إجيابية
ممثل اململكـة املتحـدة أنـه يلـزم اختـاذ إجـراءات       وذكر   

فوريــة ملعاجلــة املشــكلة امللحــة وملواجهــة جــذورها املتمثلــة يف   
أوال، جتميــد  ،طلــوب هــوامل قــال إنتــدهور عمليــة الســالم. و

فتح النفق للسياحة؛ وثانيا، عقد اجتماع بـني الـزعيمني ميكـن    
فيه التوصل إىل اتفـاق علـى اخلطـوات العاجلـة لوقـف القتـال؛       
وثالثا، العمل يف أقرب وقت ممكن علـى حتقيـق تنفيـذ القضـايا     
املعلقــة وفقــا لالتفــاق املؤقــت؛ ورابعــا، االتفــاق علــى تكــوين  

السبل الكفيلـة مبعاجلـة القضـايا احلساسـة الـيت      جلنة دولية تضع 
  .)٢٥(تنشأ يف القدس بشأن مسائل اآلثار

وأشــــار ممثــــل فرنســــا إىل أن بلــــده مــــا فتــــئ حيــــذر   
السلطات اإلسرائيلية من تزايد الشعور باإلحبـاط يف األراضـي   
الفلسطينية ويصـر علـى احلاجـة امللحـة الختـاذ تـدابري ملموسـة        

ميـة للفلسـطينيني. وعلـق قـائال إن     تسمح بتحسني املعيشـة اليو 
مسألة فتح نفق معني أقـل خطـورة مـن كـثري مـن التـدابري الـيت        
اتُّخذت وأثرت تأثريا مباشـرا علـى حيـاة الفلسـطينيني، ولكـن      
هــذه اخلطــوة األخــرية الــيت اختــذت يف مكــان لــه قيمــة رمزيــة    
عالية تنم على األقل عن خطأ نفساين خطري، إن مل تكـن عـن   

ة. وذكر أن فرنسا تشعر بـالقلق ألن حكمـا هامـا    إثارة متعمد
من أحكام االتفاقات املربمة بني السلطة الفلسـطينية وحكومـة   

__________ 

  .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤(  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  
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ــرائيلاإل ــول اجلـــيش       يةسـ ــار إىل دخـ ــك عمـــدا وأشـ ــد انُتهـ قـ
اإلســرائيلي إىل أجــزاء مــن املنطقــة ألــف الــيت ختضــع للســيطرة  

يتعــــارض مــــع اتفــــاق طابــــا، نصــــا  الفلســــطينية، وهــــو مــــا
  .)٢٦(وروحا

احلالـة هـي، علـى     تلكممثل االحتاد الروسي أن  ذكرو  
مــا يبــدو، نتيجــة مباشــرة لــيس فقــط لتصــرفات طائشــة حيــال  
مسألة حساسة متس مشاعر دينية، بـل أيضـا نتيجـة حقيقـة أن     
عملية السالم يف الشرق األوسط قد وصلت فعـال علـى مـدى    
األشــهر األربعــة املاضــية إىل طريــق مســدود، وأن إســرائيل قــد 

فيهـا. وحـث    ذ االتفاقـات الـيت دخلـت   ت تتراجع عن تنفيـ بدأ
ــي بأقصــى درجــات      ــى التحل ــة عل ــع األطــراف املعني ــوة مجي بق
ــاقم        ــؤدي إىل تف ــد ي ــل ق ــان أي عم ــب إتي ــنفس وجتن ضــبط ال

  .)٢٧(الوضع
وشــددت ممثلــة الواليــات املتحــدة علــى أن مــا ينبغــي    

ــة إيقــاف العنــف مــن أجــل اســتئناف      ــه هــو كيفي ــز علي التركي
اهلـدف األول هـو اسـتعادة اهلـدوء      ذكرت أنلسالم. وعملية ا

وأن اهلدف الثاين هو التعجيل بعملية املفاوضـات الـيت تشـكل    
السبيل حلـل املسـائل املعلقـة الرئيسـية تنفيـذا لالتفـاق املؤقـت.        
وشــددت علـــى ضـــرورة التوصـــل إىل نتـــائج ملموســـة، وأنـــه  

ــد     ــة، جيــب أن مي ــا للفعالي ــده إىل الطــرف    حتقيق كــل طــرف ي
أن الواليــات املتحــدة تعمــل  أشــارت إىل. وآلخــر كشــريكنيا

اجمللـس جيـب أن    قائلـة إن بشكل مكثف مع الطرفني كليهما، 
يركــز علــى كيفيــة املســاعدة وكيفيــة اســتعادة اهلــدوء وكيفيــة  
تشـــجيع عمليـــة الســـالم وكيفيـــة حتقيـــق املكاســـب احلقيقيـــة   

  .)٢٨(وتوطيدها
__________ 

  .١٣إىل  ١١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  
  .١٤و  ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  
  )٢٨(  S/PV.3698  االستئناف)و ١ (Corr.1.  

كـل مـا يف   ودعا عدد من املتكلمني الطرفني إىل بـذل    
ــرام      ــة الوضــع واســتئناف احلــوار يف إطــار احت وســعهما لتهدئ

وأدان  .)٢٩(االتفاقـــات القائمـــة ومعتقـــدات الســـكان املعنـــيني 
متكلمـــون آخـــرون فـــتح النفـــق ودعـــوا إســـرائيل إىل إغالقـــه  
وإعادتــه إىل حالتــه األوىل قبــل نشــوب األزمــة. ودعــا أولئــك   

تضـر بسـالمة   املتكلمون كذلك إىل وقف مجيـع األعمـال الـيت    
الشــعب الفلســطيين ورفاهــه، وإىل اســتئناف املفاوضــات علــى  

  .)٣٠(أساس االتفاقات السابقة
__________ 

  )٢٩(  S/PV.3698١٦(شــيلي)؛ والصــفحتان    ١٦و  ١٥تان ، الصــفح 
 S/PV.3698(بولنـدا)؛ و   ١٨و  ١٧(أملانيا)؛ والصـفحتان   ١٧ و

 ٤(إيطاليــا)؛ والصــفحة   ٤إىل  ٢): الصــفحات ١(االســتئناف 
 ٨و  ٧(بوتسوانا)؛ والصـفحتان   ٧ و ٦(الصني) ؛ والصفحتان 

ــا  ــفحتان  -(غينيــــ ــاو)؛ والصــــ ــنغال)؛  ١٢و  ١١بيســــ (الســــ
ــدا)؛ والصــفحة   ١٥ و ١٤والصــفحتان  ــتني)؛  ٢٦(كن (األرجن
ــفحتان  ــفحة   ٢٩و  ٢٨والصـ ــا)؛ والصـ ــرويج)؛  ٢٩(تركيـ (النـ

ــفحة  ــفحتان   ٣٠والصـ ــان)؛ والصـ ــدا)؛  ٣٢و  ٣١(اليابـ (أيرلنـ
ــفحتان  ــفحتان   ٤٢و  ٤١والصــــ ــد)؛ والصــــ  ٤٣ و ٤٢(اهلنــــ

  (الربازيل). ٤٣(كوستاريكا)؛ والصفحة 
  )٣٠(  S/PV.3698  إندونيســـ ١٥و  ١٤الصـــفحتان) يا)؛ والصـــفحتان

): ١(االســـــــتئناف   S/PV.3698(هنـــــــدوراس)؛ و  ١٩و  ١٨
 ١٠و  ٩(اجلزائــــــــر)؛ والصــــــــفحتان   ٩و  ٨الصــــــــفحتان 

 ١٢(ماليزيا)؛ والصـفحات   ١١و ١٠(الكويت)؛ والصفحتان 
(الــــــــيمن)؛  ١٦و  ١٥(تــــــــونس)؛ والصــــــــفحتان   ١٤إىل 

 ١٩إىل  ١٧(األردن)؛ والصــــفحات  ١٧و  ١٦والصــــفحتان 
ــة ال ــفحتان   (اجلمهوريـــ ــورية)؛ والصـــ ــة الســـ  ٢٠و  ١٩عربيـــ

(اجلماهريية العربية الليبيـة)؛   ٢١و  ٢٠(املغرب)؛ والصفحتان 
(ُعمــان)؛  ٢٣(الســودان)؛ والصــفحة  ٢٣و  ٢٢والصــفحتان 
(مجهوريـــة إيـــران  ٢٥(البحـــرين)؛ والصـــفحة  ٢٤والصـــفحة 

ــفحتان  ــالمية)؛ والصـــ ــة   ٢٧و  ٢٦اإلســـ ــارات العربيـــ (اإلمـــ
(موريتانيـــا)؛ والصـــفحتان  ٢٨و  ٢٧ املتحـــدة)؛ والصـــفحتان

(اململكـــــة  ٣٤و  ٣٣(باكســـــتان)؛ والصـــــفحتان  ٣١و  ٣٠
ــفحتان   ــعودية)؛ والصـــ ــة الســـ ــويت)؛  ٣٥و  ٣٤العربيـــ (جيبـــ

ــفحات  ــفحتان  ٣٧إىل  ٣٥والصــ ــان)؛ والصــ  ٣٨و  ٣٧(لبنــ
(رئيس اللجنة املعنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري       

ــة للتصــرف)؛ والصــفحات    ــة املــؤمتر   ٤٠إىل  ٣٨القابل (منظم
  (كوبا). ٤١و  ٤٠اإلسالمي)؛ والصفحتان 
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ــاء املناقشــة، ُعلقــت اجللســة يف الســاعة        ٠٤/١٣وأثن
ــاعة   ــُتؤنفت يف الســـ ــاعة   . مث٠٠/١٧واســـ ــت يف الســـ ُعلقـــ

واســــــُتؤنفت يف  ١٩٩٦أيلول/ســــــبتمرب  ٢٧ يــــــوم ٤٠/٢١
. وبعــــد ١٩٩٦رب أيلول/ســــبتم ٢٨ يــــوم ٣٥/٢١الســــاعة 

استئنافها للمرة الثانية، وجه الرئيس انتباه اجمللـس إىل مشـروع   
 .)٣١(مشــاورات اجمللــس الســابقة  أثنــاءأُعــد يف كــان قــد قــرار 

صـوتا   ١٤وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد بأغلبيـة      
امتنــاع عضــو واحــد (الواليــات املتحــدة) مــع مقابــل ال شــيء 

يف مـا  ، و)٣٢()١٩٩٦( ١٠٧٣بوصـفه القـرار    ،عن التصـويت 
  نصه:يلي 

  إن جملس األمن،  
ــر    ــد نظـ ــالوقـ ــة يف الرسـ ــبتمرب  ٢٦ة املؤرخـ  ١٩٩٦أيلول/سـ

املوجهة من ممثل اململكة العربية السـعودية بالنيابـة عـن الـدول األعضـاء      
يف جامعة الدول العربية، واليت تشري إىل اإلجـراء الـذي اختذتـه حكومـة     

املســجد األقصــى ومــا ترتــب عليــه  إســرائيل بفــتح مــدخل لنفــق جبــوار  
  نتائج،  من

عن بالغ قلقه إزاء األحداث املأساوية الـيت وقعـت   وإذ يعرب   
يف القــدس ومنــاطق نــابلس ورام اهللا وبيــت حلــم وقطــاع غــزة والــيت        
ــدنيني        ــني امل ــى واجلرحــى ب ــن القتل أســفرت عــن ســقوط عــدد كــبري م

ــق أيضــا  الفلســطينيني،  ني اجلــيش إزاء املصــادمات بــ وإذ يســاوره القل
  اإلسرائيلي والشرطة الفلسطينية ووقوع إصابات على اجلانبني،

ــرارات جملــس    وإذ يشــري    ــه بشــأن القــدس وســائر ق إىل قرارات
  األمن ذات الصلة،

ــاقش     ــد نـــ ــة وقـــ ــود يف   احلالـــ ــي املعقـــ ــه الرمســـ يف اجتماعـــ
  ، مبشاركة وزراء خارجية عدد من البلدان،١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٧

بســبب الصــعوبات الــيت تواجــه عمليــة      وإذ يســاوره القلــق   
السالم يف الشرق األوسـط، وتـدهور احلالـة، مبـا يف ذلـك تأثريهـا علـى        
األحوال املعيشية للشـعب الفلسـطيين، وإذ حيـث األطـراف علـى الوفـاء       

  بالتزاماهتا ومن بينها االتفاقات اليت مت التوصل إليها بالفعل،
ت يف األمــاكن إزاء التطــورات الــيت وقعــ وإذ يســاوره القلــق   

  املقدسة يف القدس،
__________ 

  )٣١(  S/1996/803.  
)، ٢(االســتئناف  S/PV.3698لالطــالع علــى التصــويت، انظــر    )٣٢(  

  .٢الصفحة 

إىل التوقف والتراجع فورا عن مجيع األعمـال  يدعو   - ١  
اليت أدت إىل تفاقم احلالة، واليت تترتب عليها آثار سلبية بالنسبة لعملية 

  السالم يف الشرق األوسط؛
إىل ضــــمان ســـالمة املــــدنيني الفلســــطينيني  يـــدعو    - ٢  
  ومحايتهم؛
الفوري للمفاوضـات يف إطـار    إىل االستئنافيدعو   - ٣  

ــه وتنفيــذ      ــة الســالم يف الشــرق األوســط علــى أساســها املتفــق علي عملي
  االتفاقات اليت مت التوصل إليها، كل يف حينه؛

متابعــة احلالــة عــن كثــب وإبقــاء املســألة قيــد   يقــرر   - ٤  
  نظره.

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــارس  ٧املقـ ــة  ١٩٩٧آذار/مـ (اجللسـ

  ): رفض مشروع قرار٣٧٤٧
ــة يف اجلل   ــن يف   ٣٧٤٥سـ ــس األمـ ــدها جملـ ــيت عقـ ، الـ

 ٢بناء على طلب مصـر مبوجـب املـادة     ١٩٩٧آذار/مارس  ٥
مــن النظــام الــداخلي املؤقــت، دعــا الــرئيس (بولنــدا)، مبوافقــة   

ــن    ــل مــ ــي كــ ــس، ممثلــ ــتنياجمللــ ــرائيل واألردن األرجنــ  وإســ
وإيــران  وإندونيســيا واإلمــارات العربيــة املتحــدة   وأفغانســتان
 والربازيـــل والبحـــرين وباكســـتان مية)اإلســـال - (مجهوريـــة
واجلمهوريـــة العربيـــة  واجلزائـــر وتـــونس وتركيـــا وبـــنغالديش
 وكوبــا وكنــدا وقطــر والفلــبني وعمــان والســودان الســورية

 واملغــــرب وماليزيــــا ومالطــــة ولبنــــان والكويــــت وكولومبيــــا
ــة الســعودية  ــدا والنــرويج واململكــة العربي ــيمن وهولن ــاء وال ، بن

دون أن يكــون هلــم بــشــاركة يف املناقشــة ملإىل اعلــى طلبــهم، 
التصــويت. ودعــا الــرئيس أيضــا رئــيس اللجنــة املعنيــة يف ق احلــ
القابلــة للتصــرف   ارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري    مبم

إىل املشــاركة،  واملراقــب الــدائم عــن منظمــة املــؤمتر اإلســالمي 
  من النظام الداخلي املؤقت. ٣٩مبوجب املادة 

ــرئ     ــك وجــه ال ــد ذل ــائق  وبع ــاه اجمللــس إىل الوث يس انتب
التالية املتعلقة، يف مجلة أمور، خبطـط إنشـاء مسـتوطنة جديـدة     

شـباط/فرباير   ٢٥و ٢١يف القدس الشرقية: رسالتان مؤرختان 
موجهتان إىل رئيس جملـس األمـن مـن املراقـب الـدائم       ١٩٩٧
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 ١٩٩٧شــباط/فرباير  ٢٧ورســالة مؤرخــة ؛ )٣٣(عــن فلســطني
األمـــن مـــن املراقـــب الـــدائم عـــن   موجهـــة إىل رئـــيس جملـــس

ــطني ــة  ؛ )٣٤(فلســ ــالة مؤرخــ ــباط/فرباير  ٢٨ورســ  ١٩٩٧شــ
ــة       ــة للجن ــرئيس بالنياب ــيس جملــس األمــن مــن ال ــة إىل رئ موجه
املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين حلقوقـــه غـــري القابلـــة       

موجهـة   ١٩٩٧آذار/مـارس   ٣ورسالة مؤرخة ؛ )٣٥(للتصرف
ورســالة مؤرخــة  ؛)٣٦(إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل قطــر 

ــام مـــن ممثـــل   ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٣ ــة إىل األمـــني العـ موجهـ
ــرائيل ــة   ؛)٣٧(إســ ــالة مؤرخــ ــباط/فرباير  ٢٨ورســ  ١٩٩٧شــ

ورســـالتان  ؛)٣٨(موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل هولنـــدا 
ــان   ــان مؤرختـ ــارس  ٣متطابقتـ ــان إىل  ١٩٩٧آذار/مـ موجهتـ

  .)٣٩(إندونيسيا  األمني العام ورئيس جملس األمن من ممثل
وأبلغ ممثل فلسطني اجمللـس بـأن حكومـة إسـرائيل قـد        

ــيم يف      ــو غن ــل أب ــة جب ــدة يف منطق ــاء مســتعمرة جدي ــررت بن ق
املنطقـة ضـمن األراضـي     تلـك األرض الفلسطينية احملتلة. وتقع 

الــيت كانــت إســرائيل قــد أعلنــت ضــمها واعتربهتــا جــزءا مــن    
كور حدود البلدية املوسعة ملدينة القدس. وأكد أن القـرار املـذ  

غري قانوين ويشكل انتهاكا صـارخا للقـانون الـدويل اإلنسـاين     
ولقرارات جملس األمن ذات الصـلة. وتـابع يقـول إن املتـوخى     
من القرار هو عـزل أحيـاء القـدس العربيـة عـن جنـوب الضـفة        
ــاء مســتعمرات      ــدمي لبن ــة اســتكماال ملخطــط إســرائيلي ق الغربي

__________ 

  )٣٣(  S/1997/149 و ،S/1997/157.  
  )٣٤(  S/1997/165.  
  )٣٥(  S/1997/172.  
  )٣٦(  S/1997/175.  
  )٣٧(  S/1997/177.  
نــص البيــان الصــادر عــن رئاســة االحتــاد األورويب   رســالة تنقــل  )٣٨(  

بامسه بشأن قرار احلكومة اإلسرائيلية املوافقة على خطـط البنـاء   
  ).S/1997/181يف هار حوما/جبل أبو غنيم (

  )٣٩(  S/1997/182.  

اقي الضفة الغربيـة،  حول هذه األحياء العربية لعزهلا متاما عن ب
ــأن     ــاد بـ ــى األرض. وأفـ ــدة علـ ــائق جديـ ــايل تثبيـــت حقـ وبالتـ
اإلجراء اإلسرائيلي جاء بعد سلسـلة مـن اإلجـراءات األخـرى     
املتعلقـــــــة بالقـــــــدس والـــــــيت تشـــــــكل سياســـــــة واضـــــــحة 

مدينــة القــدس وتغــيري مركزهــا القــانوين     ‘‘هتويــد’’تســتهدف
تنتـهك   وتركيبها الـدميغرايف. وقـال إن مجيـع تلـك اإلجـراءات     

ــرارات جملــس األمــن بشــأن      ــد مــن ق بشــكل صــارخ العدي
قضية القدس. وأكد أن القرارات ذات الصـلة، ومـن بينـها    

 ٤٧٨) و ١٩٦٩( ٢٧١) و ١٩٦٨( ٢٥٢القــــــــــرارات 
)، تــنص بوضــوح علــى أن مجيــع  ١٩٩٠( ٦٧٢ ) و١٩٨٠(

اإلجراءات أو التدابري اليت اختذهتا إسرائيل هبـدف تغـيري املركـز    
ركيـــب الـــدميغرايف للمدينـــة هـــي الغيـــة وباطلـــة  القـــانوين والت

اجملتمع الدويل قد أعلـن   ذكر أنوليست هلا أية قيمة قانونية. و
رفضـه بشــكل قــاطع للمواقــف اإلســرائيلية بشــأن القــدس ومــا  
فتئ يؤكـد أن القـدس الشـرقية هـي جـزء مـن األراضـي احملتلـة         

ــدويل    . وعــالوة١٩٦٧منــذ عــام  علــى ذلــك، فــإن اجملتمــع ال
رف أبدا بالسيادة اإلسرائيلية على القدس الغربيـة. ودعـا   يعت مل

املمثل إسرائيل إىل إيقـاف بنـاء املسـتعمرة يف جبـل أبـو غنـيم،       
ــة مصــادرات لألراضــي     ــة نشــاطات اســتيطانية وأي وإيقــاف أي
وأيــة إجــراءات أخــرى مــن شــأهنا تغــيري الواقــع القــائم. ودعــا   

عــن طريــق جملــس األمــن أيضــا إىل اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة   
اختاذ قرار واضح لضمان احترام قراراته ذات الصـلة والقـانون   

  .)٤٠(الدويل وإلنقاذ عملية السالم
ن القـدس عاصـمة دولـة إسـرائيل     إممثل إسرائيل  قالو  

، وأهنـا مقـر احلكـم اليهـودي منـذ      ١٩٤٨منذ انبعاثها يف عـام  
أنشـــأها امللـــك داوود مركـــزا للحيـــاة الوطنيـــة اليهوديـــة قبـــل 

ــوايل  ــام. و ٣ ٠٠٠حـ ــر أنعـ ــة    ذكـ ــل أي مدينـ ــدس، مثـ القـ
حديثة أخرى، هلا احتياجاهتـا احملـددة مـن التنميـة والتحـديث،      

__________ 

  )٤٠(  S/PV.3745 ٥إىل  ٣، الصفحات.  
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وأن اخلدمات البلدية ينبغـي أن تشـمل مجيـع مواطنيهـا. وقـال      
ــه يف  ــت حكومــة إســرائيل   ١٩٩٧شــباط/فرباير  ٢٦إن ، وافق

باإلمجــاع علــى تشــييد مبــان يف هــار حومــا ويف عشــرة أحيــاء  
 خمتلــف أحنــاء القــدس معظــم ســكاهنا مــن العــرب.    متفرقــة يف

وأوضح أن هذا املشروع جزء أساسي من خطة بلديـة شـاملة   
هدفها إنشاء وحدات سكنية جديدة لليهود والعـرب املقـيمني   
يف املدينــة بنســبة تطــابق نســبة الســكان اليهــود إىل الســكان       
العرب يف املدينة. وأردف يقـول إن اهلـدف مـن املشـروع هـو      

ف مــن حــدة الــنقص يف اإلســكان الــذي يعــاين منــه       التخفيــ
 قـال إنـه  املقيمون اليهود والعرب يف القدس على حد سـواء. و 

من املؤسـف أن بعـض املـتكلمني مل مييـزوا بـني مسـألة القـدس        
وأحيائها ومسألة املستوطنات يف الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،    
 وأكد جمددا على ضرورة التفاوض بشأن كلتا هاتني املسـألتني 
علــى حــدة يف ســياق مفاوضــات املركــز الــدائم. وأعــرب عــن 
أسفه ألن اجمللس ارتأى أنه من املالئم مناقشـة مسـائل خالفيـة    
بني إسـرائيل والفلسـطينيني، يف حـني أن نـداء منظمـة التحريـر       
الفلسطينية نفسه إىل جملس األمن يتعارض مع اتفاقها الصـريح  

ق املفاوضــات. علــى تســوية مجيــع املســائل اخلالفيــة عــن طريــ  
واستطرد قائال إنـه يف املوافقـة علـى أن مسـألة القـدس تشـكل       
ــأن       ــان ب ــرف الطرف ــدائم، اعت ــن مفاوضــات املركــز ال جــزءا م
القدس مسألة منفصلة ال تشكل جزءا من الترتيب املتفق عليـه  
ــة وقطــاع     إلعــادة االنتشــار ونقــل الســلطات يف الضــفة الغربي

دون تغيري ما مل يتخـذ   غزة. وشدد على أن مركز املدينة يظل
أي قرار خمالف لذلك يف املفاوضـات املتعلقـة بـاملركز الـدائم.     
ولذلك، فإن املوافقة على خطـط بنـاء داخـل القـدس أو تنفيـذ      

ال ُينشـئ تغـريا يف مركـز     هـو عمـل   أي عمل من أعمال البنـاء 
ــى       ــأثريا ســلبيا عل ــؤثر ت ــة ميكــن أن ت ــدس، والُ حيــدث حال الق

باملركز الدائم. وقال إن االتفاقات القائمـة  املفاوضات املتعلقة 
ال متنح، يف أية حال، الفلسطينيني أي مكانـة فيمـا يتعلـق بـأي     

إجراءات ُتتخذ يف القدس، وإن إسـرائيل غـري ملزمـة بالتنسـيق     
  .)٤١(بالتشاور معهم بشأن أي إجراءات تتخذهاأو 

ــتوطنات       ــاء مسـ ــى أن بنـ ــتكلمني علـ ــدة مـ ــدد عـ وشـ
قية يهـــدد عمليـــة الســـالم ويشـــكل جديـــدة يف القـــدس الشـــر

ــلطة       ــع السـ ــة مـ ــات املربمـ ــدويل واالتفاقـ ــانون الـ ــهاكا للقـ انتـ
ــالوا إنة. يالفلســطين ــن األراضــي      وق ــدس الشــرقية جــزء م الق

، ما يعين أهنا ختضع لقواعـد الهـاي لعـام    ١٩٦٧احملتلة يف عام 
وألحكام اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املـدنيني   ١٩٠٧

، وهـو مـا يقتضـي مـن القـوة القائمـة بـاالحتالل        وقت احلـرب 
عـــدم إجـــراء أي تغـــيري يف األراضـــي. وأشـــار العديـــد مـــن       

د اختـذ عـدة قـرارات تـدعو إسـرائيل      املتكلمني إىل أن اجمللس ق
احترام التزاماهتا بوصفها القـوة القائمـة بـاالحتالل، ومنـها     إىل 

 ٤٧٦ )، و١٩٦٩( ٢٧١ )، و١٩٦٨( ٢٥٢القــــــــــــرارات 
) ١٩٨٠( ٤٧٨). وينص القرار ١٩٩٠( ٦٧٢ )، و١٩٨٠(

ــدابري واإلجــراءات التشــريعية      ــع الت ــى أن مجي ــدا أيضــا عل حتدي
واإلداريــة الــيت تغــري أو الــيت ُيتــوخى منــها تغــيري طــابع ومركــز  
مدينــة القــدس الغيــة وباطلــة. وشــدد عــدة مــتكلمني علــى أن  
القرار يتعارض أيضا، نصا وروحا، مع إعالن املبـادئ املتعلقـة   

تيبات احلكم الذايت املؤقتة وكذلك االتفـاق املؤقـت املتعلـق    بتر
بالضفة الغربية وقطاع غزة، وغريمها. ودعوا حكومة إسـرائيل  
إىل إلغاء قرارها بنـاء املسـتوطنات يف جبـل أبـو غنـيم واعتمـاد       

  .)٤٢(تدابري لتسريع عملية السالم ككل
__________ 

  .٧إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤١(  
 ١٤و  ١٣؛ والصــفحتان ٩إىل  ٧املرجــع نفســه، الصــفحات     )٤٢(  

ــفحتان  ــويد)؛ والصـــ ــا)؛  ١٥و  ١٤(الســـ ــة كوريـــ (مجهوريـــ
 ٢٠و  ١٩(شـــــيلي)؛ والصـــــفحتان  ١٦و  ١٥والصـــــفحتان 

ــا  ــدا)؛ والصــفحتان  ٢٢بيســاو)؛ والصــفحة  -(غيني  ٢٢(بولن
(لبنــــــــان)؛  ٢٥إىل  ٢٣(النــــــــرويج)؛ والصــــــــفحات  ٢٣ و

 ٢٧و  ٢٦(الـــــيمن)؛ والصـــــفحتان  ٢٦و  ٢٥والصـــــفحتان 
 ٣و  ٢): الصـفحتان  ١(االسـتئناف   S/PV.3745لسنغال)؛ و (ا

ــر)؛ والصــفحتان   ــة املتحــدة)؛    ٤ و ٣(اجلزائ ــارات العربي (اإلم
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وأعــرب متكلمــون آخــرون عـــن قلقهــم بشــأن أيـــة        
اجلارية، وحثـوا األطـراف علـى ممارسـة      ضاتهتديدات للمفاو

ضبط النفس ومواصلة التفـاوض بشـأن مجيـع املسـائل املعلقـة،      
  .)٤٣(مبا يف ذلك املركز الدائم للقدس

عن رأي مفاده أن قـرار احلكومـة    وأعرب ممثل فرنسا  
اإلسرائيلية اإلذن بإنشـاء مسـتوطنة جديـدة يف جبـل أبـو غنـيم       

يتعارض مـع القـانون الـدويل    ليس خطوة يف االجتاه الصحيح و
 كانــا قــد نيومــع الضــمانات الــيت قُــدمت. وأضــاف أن الطــرف 

ــة       ــاوض بشــأن مركــز القــدس يف ســياق عملي ــى التف ــا عل اتفق
ــه ال مكــان يف املفاوضــات لقــرارات مــن جانــب     الســالم، وأن
واحــد أو لقــرارات تســتبق نتيجــة املناقشــات أو تغــري الوضــع    

لشـــرقية ســـتظل خاضـــعة القـــائم. واختـــتم قـــائال إن القـــدس ا
__________ 

(الكويـت)؛   ٦و  ٥(تونس)؛ والصفحتان  ٥و  ٤والصفحتان 
 ١١إىل  ٨(إندونيســــيا)؛ والصــــفحات   ٨و  ٧والصــــفحتان 

كة (اململ ١٢ و ١١(اجلمهورية العربية السورية)؛ والصفحتان 
ــعودية)؛ والصـــــــفحتان   ــة الســـــ (األردن)؛  ١٣و  ١٢العربيـــــ

 ١٥و  ١٤(بــنغالديش)؛ والصــفحتان  ١٤ و ١٣والصــفحتان 
ــفحات    ــالمية)؛ والصـــ ــران اإلســـ ــة إيـــ  ١٧إىل  ١٥(مجهوريـــ

ــا)؛ والصــفحتان   ١٨و  ١٧(أفغانســتان)؛ والصــفحتان   (ماليزي
(باكســـتان)؛  ٢٠و  ١٩(البحـــرين)؛ والصـــفحتان  ١٩و  ١٨

(هولنـــــدا باســـــم االحتـــــاد األورويب  ٢١و  ٢٠والصـــــفحتان 
ــة      ــدا واجلمهوريـ ــا وبولنـ ــي بلغاريـ ــه وهـ ــبة إليـ ــدان املنتسـ والبلـ
ــا    ــلوفينيا وقـــربص والتفيـ ــلوفاكيا وسـ ــا وسـ ــيكية ورومانيـ التشـ

 ٢٣(عمـــان)؛ والصـــفحة  ٢٢ و ٢١وليتوانيـــا)؛ والصـــفحتان 
 ٣و  ٢): الصـــفحتان ٢(االســـتئناف  S/PV.3745(كنـــدا)؛ و 

ــا)؛ والصــفحتان   ٤و  ٣حتان (املغــرب)؛ والصــف   ٥و  ٤(كوب
(قطــــــر)؛ والصــــــفحتان  ٦و  ٥(الســــــودان)؛ والصــــــفحتان 

ــفحتان  ٧ و ٦ ــتني)؛ والصــ ــؤمتر  ٩و  ٨(األرجنــ ــة املــ (منظمــ
 ١١(كولومبيـا)؛ والصـفحة    ١٠و  ٩اإلسالمي)؛ والصفحتان 

  (مالطة).
  )٤٣(  S/PV.3745 ١٧(اليابان)؛ والصـفحتان   ١٧ و ١٦، الصفحتان 

ــ ١٨ و ــتاريكا)؛  ١٩ و ١٨ا)؛ والصــــــفحتان (كينيــــ (كوســــ
 ):٢(االســــــتئناف  S/PV.3745 (تركيــــــا) و ٢٣والصــــــفحة 

  (الربازيل). ٧الصفحة 

ــرار   ــواردة يف القـ ) إىل أن يتوصـــل ١٩٦٧( ٢٤٢للمبـــادئ الـ
  .)٤٤(الطرفان إىل اتفاق

ه بلـد  وأكـد ممثـل اململكـة املتحـدة جمـددا موقـف وفـد         
ــا ــتوطنات     فيمـ ــع املسـ ــاده أن مجيـ ــتوطنات، ومفـ ــق باملسـ يتعلـ

 ٤٩اإلسرائيلية يف األراضي احملتلـة غـري قانونيـة مبوجـب املـادة      
جنيف الرابعة، مبـا يف ذلـك املسـتوطنات املنشـأة يف      من اتفاقية

ــرر    ــتيطانية تلحـــق الضـ ــرقية، وأن األنشـــطة االسـ القـــدس الشـ
ــه إذ أظهــرت احلكومــة اإلســرائيلية     ــة الســالم. وأفــاد بأن بعملي
دالئل علـى اسـتعدادها لتغـيري موقفهـا املتصـلب، فـإن اململكـة        

عــل املتحــدة ســتكون علــى اســتعداد للنظــر يف تأجيــل أي رد ف 
  .)٤٥(من جانب اجمللس

ممثــل الصــني أن تلــك اخلطــوة ستضــع ال حمالــة   ذكــرو  
عقبــــات خطــــرية يف طريــــق عمليــــة الســــالم بــــني فلســــطني  
وإسرائيل، وحث إسـرائيل علـى إلغـاء خطتـها الراميـة إىل بنـاء       
ــن       ــي تســويتها م ــدس ينبغ املســتوطنات. وذكــر أن مســألة الق

ند إىل جانـــب الطـــرفني املعنـــيني مـــن خـــالل مفاوضـــات تســـت
  .)٤٦(قرارات األمم ملتحدة ذات الصلة

ممثل االحتاد الروسي أن اخلطوات اليت تتخـذها   ذكرو  
ــل      ــرائيلي، وأن مث ــاق الفلســطيين اإلس ــرائيل مناقضــة لالتف إس
ــيري التركيــب       ــة الــيت تســتهدف تغ ــراءات االنفرادي ــك اإلج تل
اجلغرايف للقـدس الشـرقية لصـاحل السـكان اإلسـرائيليني تكـرس       

ــق بالقــدس الشــرقية وتتفــادى    سياســة األ ــع فيمــا يتعل مــر الواق
حل توفيقي ملشـكلة  إجياد من أجل  عن طريق التفاوضالسعي 

القدس. وأعرب عـن أملـه أن تتصـور إسـرائيل مجيـع العواقـب       
  .)٤٧(اليت ميكن أن تترتب على قرارها وأن تعيد النظر فيه

__________ 

  )٤٤(  S/PV.3745 ١٠ و ٩، الصفحتان.  
  (اململكة املتحدة). ١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥(  
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  
  حتاد الروسي).(اال ١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧(  
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وذكر ممثل الواليـات املتحـدة أن القـرار الـذي أعلنتـه        
إســرائيل بشــأن اقتــراح بنــاء مســتوطنة هــار حومــا يف  حكومــة

القــدس الشــرقية ال يتفــق مــع التقــدم الــذي أحرزتــه األطــراف  
حــىت ذلــك الوقــت. وأعــرب عــن قلــق الواليــات املتحــدة إزاء  

ة القرار الذي أعلنته حكومة إسرائيل. وشـدد علـى أن حكومـ   
تــدرك حساســية مســألة القــدس وأن بلــده كــان يفضــل     بلــده
ذلك القـرار حتديـدا ألن الثقـة املتبادلـة الزمـة لتنـاول        ُيتخذ أال

مسائل املركز الدائم. وشـدد علـى أمهيـة قيـام مجيـع األطـراف       
بكل مـا يف وسـعها مـن أجـل هتيئـة منـاخ مـؤات للمفاوضـات         

ــدائم، وأن   ــذربشــأن املركــز ال ــدخل   َتْح بشــكل خــاص أي ت
مـن  أي تـدخل   فعلي أو ضمين يف تلك املفاوضات. وأكـد أن 

القبيل ال ميكـن إال أن يـثري الريبـة ويـؤدي إىل التشـدد يف       ذلك
املواقف لـدى الطـرفني، وأن اجمللـس يتحمـل مسـؤولية خاصـة       

  .)٤٨(يف هذا املضمار
ــة    ــودة يف  ،٣٧٤٧ويف اجللســـ ــارس  ٧املعقـــ آذار/مـــ
اجمللـس  يف مشـاورات  كـان قـد مت   وفقا للتفاهم الـذي   ١٩٩٧

ــا للقــ    ــدا)، وفق ــرئيس (بولن رارات املتخــذة يف الســابقة، دعــا ال
، ممثــل إســرائيل واملراقــب الــدائم عــن فلســطني ٣٧٤٥اجللسـة  

ــتني واألردن وأفغانســتان واإلمــارات  وممثلــي كــل مــن   األرجن
إيــــران اإلســــالمية مجهوريــــة العربيــــة املتحــــدة وإندونيســــيا و

ــا وتــونس    وباكســتان والبحــرين والربازيــل وبــنغالديش وتركي
ــو  ــة السـ ــة العربيـ ــر واجلمهوريـ ــان واجلزائـ ــودان وعمـ رية والسـ

ــان     ــا والكويــت ولبن ــا وكولومبي ــدا وكوب ــبني وقطــر وكن والفل
ومالطة وماليزيا واملغرب واململكة العربية السـعودية والنـرويج   

ملشـاركة يف املناقشـة    اىلإ، بنـاء علـى طلبـهم،    وهولندا والـيمن 
ــ التصــويت. وبعــد ذلــك وجــه   يف ق احلــدون أن يكــون هلــم  ب

__________ 

  .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  

ــاه اجمللــس إىل  ــرئيس انتب ــال    ال ــدم مــن الربتغ ــرار مق  مشــروع ق
  .)٤٩(والسويد وفرنسا واململكة املتحدة

ه قـد أعـرب عـن    بلـد  ممثل كوستاريكا أن وفـد  ذكرو  
ــاد    ــرار الـــذي قدمتـــه بلـــدان االحتـ تأييـــده لـــنص مشـــروع القـ
األورويب علــى أســاس فهــم مــؤداه أن حمتويــات الــنص جتســد    

ه بلـد  وفـد ة. وأضـاف أن  يبدقة ما أُعرب عنه يف املناقشة الرمس
مل يلمـــس يف هـــذا الصـــدد مفارقـــات بـــني الـــنص األورويب      

قاله أعضاء اجمللس، وأنه كـان باإلمكـان أن يعـرب جملـس      وما
ــق اآلراء ذاك.      ــة وبصــوت واحــد عــن جــوهر تواف األمــن بدق
وأردف قائال إن النقطة اهلامة كانت سـتتمثل يف اإلبقـاء علـى    

لــك يف وحــدة تلــك الرســالة يف حمتــوى الــنص، ســواء كــان ذ  
شـــكل قـــرار أو بيـــان رئاســـي. وقـــال إن عمليـــة املفاوضـــات 

اختـــذت، لألســـف، منحـــى خمتلفـــا ومل يـــتم التوصـــل إىل   قـــد
التوافق الالزم يف اآلراء. وتابع قائال إن حكومـة كوسـتاريكا،   

ــة مــن األمــر الواقــع مل    ــها حال ــا   وقــد واجهت ــدها حق تكــن تري
األغلبيـة   وليست يف رأيها احلالة الفضلى، قررت التصويت مع

  .)٥٠(تأييدا ملشروع القرار
ممثــل مصــر أن مشــروع القــرار يعكــس بأمانــة   ذكــرو  

عّبرت عنه الوفود العديدة يف جلسيت اجمللس السـابقتني مـن    ما
قلق بـالغ إزاء التوسـع االسـتيطاين اإلسـرائيلي وقـرار احلكومـة       

يقـول إن  اإلسرائيلية األخـري بشـأن جبـل أبـو غنـيم. واسـتطرد       
بشـكل كاسـح   اجتهت، من ناحية أخـرى،  عرب عنها اآلراء امل

وشـددت علـى أحـد املبـادئ      يلحنو معارضة املوقـف اإلسـرائي  
عدم جواز اكتسـاب األراضـي بـالقوة،    وهو الدولية األساسية 

وأكدت جمددا على املوقف املتمثـل يف أن النشـاط االسـتيطاين    
__________ 

  )٤٩(  S/1997/199.  
  )٥٠(  S/PV.3747 ٣ و ٢، الصفحتان.  
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ــها إســرائيل مــع     ــة الــيت أبرمت يتعــارض مــع االلتزامــات القانوني
  .)٥١(لسلطة الفلسطينيةا

ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت.     
وكان اجمللس سيؤكد يف جـزء الديباجـة مـن مشـروع القـرار،      
ــراءات التشـــريعية       ــع التـــدابري واإلجـ ــة أمـــور، أن مجيـ يف مجلـ

ــيت اختــذهتا إســرائيل وامل   ــة ال ــوخواإلداري ــها تغــيري مركــز   ىت من
ــادرة األرا   ــا يف ذلـــك مصـ ــدس، مبـ ــالك،  القـ ــي واألمـ ــي ضـ هـ

إجراءات الغية وال ميكنها تغيري وضع املدينـة. وكـان اجمللـس،    
يف جــزء املنطــوق مــن مشــروع القــرار، ســيدعو إســرائيل إىل    

األرض، علــى ر احلقــائق االمتنـاع عــن إتيــان األعمــال الــيت تغيِّــ 
وإىل التقيد باتفاقية جنيف الرابعة؛ وكان سـيدعو الطـرفني إىل   

صــوتا   ١٤حظــي القــرار بتأييــد   قــد ومواصــلة املفاوضــات.  
ُيعتمـد   معـارض، ومل  مقابل صوت واحد (الواليـات املتحـدة)  

  .)٥٢(بسبب تصويت عضو دائم يف اجمللس ضده
ــة         ــرار حكومـ ــدة أن قـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــر ممثـ وذكـ

إســرائيل يتعــارض مــع أوجــه التقــدم واإلجنــازات الــيت حققتــها 
دة ال تعتقـد  األطراف حىت ذلـك الوقـت، وأن الواليـات املتحـ    

ــتمىن     ــالم، وكانـــت تـ ــة السـ ــاعد عمليـ ــاط يسـ أن ذلـــك النشـ
ض قـوِّ ُيتخذ ذلك القرار. وأكد أن اإلجراء اإلسـرائيلي يُ  مل لو

ــبة لعقـــد     ــا لتهيئـــة البيئـــة املناسـ الثقـــة الـــيت متـــس احلاجـــة إليهـ
مفاوضــات ناجحــة. واســتطرد يقــول إن حتقيــق ســالم عــادل    

 عمليــة تفــاوض ودائــم وشــامل يف الشــرق األوســط حيتــاج إىل
صادقة، ال يقوم فيها أي طرف بأي عمل مـن شـأنه إجهـاض    
ــها      ــد نتيجت ــا أو حتدي ــات أو إصــدار حكــم مســبق عليه احملادث
مسبقا بشأن أي من املسائل اليت كانـت األطـراف قـد قـررت     
معاجلتــها يف مفاوضــات املركــز الــدائم. وأضــاف أن مشــروع  

 قـال إن ليـة. و كان ليخـدم تلـك العم   القرار، ولسوء احلظ، ما
__________ 

  .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  
  .٤، الصفحة S/PV.3747التصويت، انظر  نتيجة لالطالع على  )٥٢(  

الواليات املتحدة مل تؤمن أبدا بأن اجمللس، علـى الـرغم الـدور    
املفيد الذي يستطيع أن يقوم بـه والـذي قـام بـه يف العمـل مـن       
أجل حتقيق السـالم يف الشـرق األوسـط، ميثـل احملفـل املناسـب       
ملناقشــة القضــايا الــيت جيــري التفــاوض عليهــا بــني األطــراف.     

علـى بيانـات   ذلـك  شروع القرار وعالوة على ذلك، ينطوي م
ــيت       ــرائيلية ال ــانوين للمســتوطنات اإلس ــز الق ــة بشــأن املرك عام
اتفقت األطراف ذاهتا على معاملتها كقضية من قضـايا املركـز   

اجمللـس  قـال إن  الدائم يف احملادثات اليت توشك أن ُتسـتأنف. و 
للمنجــزات الــيت حققهــا اإلعــراب عــن تأييــده جيــب أن يكــرر 

بالعمــل  اذلــك التــاريخ، واحترامــه اللتزامهمــ حــىت  نكايالشــر
ــدفهم   ــق ه ــا يف ســبيل حتقي ــدخل أطــراف    امع املشــترك دون ت

يساعد علـى التقـدم حنـو     خارجية. وملا كان مشروع القرار ال
حتقيــق ذلــك اهلــدف، فقـــد اضــطرت الواليــات املتحـــدة إىل      

  .)٥٣(التصويت ضده
وأكد ممثل فلسطني علـى أن األمهيـة املركزيـة للقـدس       

أن حتتمــان خلطــورة الشــديدة الناجتــة عــن القــرار اإلســرائيلي وا
ــى ضــرورة       ــاك إصــرار فلســطيين وإصــرار عــريب عل يكــون هن

قـال  املسـألة. و تلـك  اعتماد اجمللس مشروع قرار واضح بشأن 
إنه بـالرغم مـن اعتـدال الـنص واملرونـة يف التوقيـت واسـتجابة        

اجمللـس  لـبعض الطلبـات وتلبيتـها، مل يـتمكن      الوفد الفلسـطيين 
من القيام مبسؤولياته يف احلفـاظ علـى األمـن والسـلم الـدوليني      
ــأن ذلــك        ــن اعتقــاده ب ــرار. وأعــرب ع ــاد مشــروع الق واعتم

ــا إىل  املوقـــف ســـيعقِّ د عمليـــة الســـالم ولـــن يســـاعد يف دفعهـ
األمام. وأعرب أيضا عن اعتقاده بأن اجمللـس سـيبقى مسـؤوال    

الشـرق األوسـط،   عن األمن والسلم الدوليني، مبـا يف ذلـك يف   
ــاه قضــية        ــة جت ــؤولية دائم ــتتحمل مس ــم املتحــدة س ــأن األم وب

  .)٥٤(فلسطني حلني حل القضية من كافة جوانبها
__________ 

  )٥٣(  S/PV.3747 ٥ و ٤، الصفحتان.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٤(  
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وأعــرب ممثــل إســرائيل عــن أملــه أن يــدرك مقــدمو         
مشروع القرار أن جملس األمن، إذ قـرر عـدم اختـاذ أي إجـراء     

ويف فيما يتعلق بقرار حكومة إسرائيل بدء البناء يف هار حوما 
أحياء يف مجيـع أحنـاء القـدس معظـم سـكاهنا مـن العـرب،         ١٠

ليس احملفل املناسـب إلجـراء املناقشـات بشـأن املسـائل املعلقـة       
بني إسرائيل والفلسطينيني. وأكد جمددا أن اختـاذ مواقـف غـري    

ــة ال ميكــن إال     ــراف خارجي ــب أط ــن جان ــة م أن يضــر  متوازن
  .)٥٥(بتلك العملية

  
(اجللســة  ١٩٩٧/مــارس آذار ٢١املقــرر املــؤرخ   

  ): رفض مشروع قرار٣٧٥٦
موجهــة إىل  ١٩٩٧آذار/مــارس  ١٩رســالة مؤرخــة ب  

ــن    ــس األم ــيس جمل ــب ، )٥٦(رئ ــر، بصــفته رئيســا    طل ــل قط ممث
ــارس    ــهر آذار/مــ ــة لشــ ــة العربيــ ــم ١٩٩٧للمجموعــ ، وباســ

األعضاء يف جامعة الـدول العربيـة، عقـد جلسـة فوريـة جمللـس       
، يف ‘‘القوة القائمة بـاالحتالل ’’األمن للنظر يف بدء إسرائيل، 

إنشاء مستعمرة جديدة يف منطقة جبـل أبـو غنـيم إىل اجلنـوب     
ــة وكــذلك النشــاطات االســتيطانية     مــن القــدس الشــرقية احملتل

  اإلسرائيلية يف األراضي األخرى احملتلة بشكل عام.
آذار/مــــارس  ٢١املعقــــودة يف  ،٣٧٥٦ويف اجللســــة   
جملس األمن الرسالة يف  استجابة لذلك الطلب، أدرج ١٩٩٧

جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        
ــى      ــاء عل ــي إســرائيل وقطــر، بن ــة اجمللــس، ممثل ــدا)، مبوافق (بولن

ق احلـ دون أن يكـون هلمـا   بيف املناقشة، إىل املشاركة طلبهما، 
التصويت. ودعا الرئيس أيضا املراقب الـدائم عـن فلسـطني    يف 
ــداخلي وللممارســة    ملشــاركة يف املإىل ا ــام ال ــا للنظ ناقشــة وفق

الصدد. وبعد ذلك وجه الرئيس انتباه اجمللس ذلك السابقة يف 
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٥(  
  )٥٦(  S/1997/235.  

ووجـه الـرئيس    .)٥٧(إىل مشروع قـرار مقـدم مـن قطـر ومصـر     
 ١٩٩٧آذار/مـارس   ١٨انتباه اجمللس أيضا إىل رسالة مؤرخـة  

  .)٥٨(موجهة إىل األمني العام من املراقب الدائم عن فلسطني
ــه     مم ذكــرو   ــذي أعدت ــرار ال ــل مصــر أن مشــروع الق ث

الـدول العربيـة وتبنتــه مصـر وقطـر يــدعو إسـرائيل إىل التوقــف      
عــن اســتخدام املســتوطنات كــأداة لفــرض أمــر واقــع مرفــوض  
شكال وموضوعا. وأكد على ضرورة الرجـوع عـن قـرار بنـاء     
املســـتوطنات ملخالفتـــه قواعـــد القـــانون الـــدويل والتزامـــات      

ــرائيل ــة  ،إس ــوة قائم ــاالحتالل كق ــف    ،ب ــة جني مبوجــب اتفاقي
ن قـال إ الرابعة وكذلك قرارات األمـم املتحـدة ذات الصـلة. و   

ــن شــأنه أن      ســكوت اجمللــس وفشــله يف ممارســة صــالحياته م
يرسل رسالة مغلوطة قـد تشـجع احلكومـة اإلسـرائيلية القائمـة      
على التمادي يف خمالفة أحكـام القـانون الـدويل واالسـتخفاف     

  .)٥٩(عاقديةبالتزاماهتا الت
ــع األســباب الــيت       وأكــد ممثــل كوســتاريكا جمــددا مجي

ــويت يف   ــتاريكا إىل التصـ ــادت كوسـ ــدا  ٧قـ ــارس تأييـ آذار/مـ
ــاء مســتوطنات يف     ملشــروع القــرار الســابق بشــأن موضــوع بن

ــأن  القــدس الشــرقية. وكــرر    ــول ب ــة إســرائيل   الق ــرار حكوم ق
 مبسـعى حتقيـق  ويلحـق ضـرراً شـديداً    يتناقض والقانون الـدويل  

السالم وباالمتثال الصادق التفاقات أوسلو. واسـتدرك يقـول   
إن كوســتاريكا مــا فتئــت تتمســك بإصــرار بضــرورة تــوافر       
وحدة الرأي داخل جملس األمن، سواء أُعرب عنـها يف شـكل   
قرار أو يف شكل بيان رئاسي، لكي تصـل رسـالته إىل الشـرق    
ــه مــن       ــابع يقــول إن ــه. وت ــبس في األوســط بشــكل واضــح ال ل

سف أال تتوافر يف اجمللس، وللمرة الثانية، الظروف الالزمة املؤ
__________ 

  )٥٧(  S/1997/241.  
رسالة تبلغ األمـني العـام ببـدء العمـل الفعلـي يف بنـاء مسـتوطنة          )٥٨(  

جديـــدة يف منطقـــة جبـــل أبـــو غنـــيم جنـــوب القـــدس الشـــرقية 
)S/1997/233.(  

  )٥٩(  S/PV.3756 ٣ و ٢، الصفحتان.  
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لوحدة الرأي. ونتيجة لذلك، أبلغ اجمللس بأنه تلقـى تعليمـات   
باالمتناع عن التصويت على مشروع القـرار   ة بلدهمن حكوم
  .)٦٠(املطروح
، ولـئن  إن حكومـة بلـده  ممثل الواليـات املتحـدة    قالو  

جمللس ويف اجلمعية العامـة  كانت تشارك القلق املعرب عنه يف ا
بشأن قرار احلكومة اإلسرائيلية بدء البناء يف ذلك املوقع، فـإن  

تلـك  خيتلـف بشـأن األسـلوب األفضـل ملعاجلـة       بلـده  وفدرأي 
احلالــة، ويفضــل جتــاوز اخلــالف احلــايل بطريقــة تــدعم عمليــة   
ــات املتحــدة     الســالم يف الشــرق األوســط. وأضــاف أن الوالي

جمللس األمـن أو اجلمعيـة العامـة التـدخل يف      تعتقد أنه ينبغي ال
مســـائل قـــررت األطـــراف املتفاوضـــة معاجلتـــها يف مباحثـــات  

ــهائي،   ــدخل ســيزيد مــن تشــدد    ألالوضــع الن ــل ذلــك الت ن مث
  .)٦١(مواقف الطرفني ويزيد من صعوبة عملهما

ــة       وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن قلقهــم إزاء احلال
ــتيطانية. ودعـــوا حكومـــة إســـرائيل إىل وقـــف أنشـــطت  ها االسـ

ــذ يف      ــذي ُنفـ ــل الـ ــوم بالقنابـ ــاب واهلجـ ــا اإلرهـ ــوا أيضـ وأدانـ
  .)٦٢(اليوم  ذلك

ويف اجللسة نفسها، طرح مشروع القـرار للتصـويت.     
ــور، ســيدعو      ــة أم ــرار، كــان اجمللــس، يف مجل ويف مشــروع الق
إســرائيل إىل الوقــف الفـــوري ألعمــال بنـــاء مســتوطنة جبـــل     

ك مجيـــع األنشـــطة  غنـــيم يف القـــدس الشـــرقية، وكـــذل    أبـــو
قـــد االســـتيطانية اإلســـرائيلية األخـــرى يف األراضـــي احملتلـــة. و 

صـوتا مقابـل صـوت واحـد      ١٣حظي مشـروع القـرار بتأييـد    
ــدة) ــات املتحـ ــارض، و (الواليـ ــع معـ ــد  مـ ــو واحـ ــاع عضـ امتنـ

__________ 

  .٤ و ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  
  .٦ و ٥جع نفسه، الصفحتان املر  )٦١(  
ــفحة     )٦٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحتان   ٤املرجـ ــان)؛ والصـ  ٥ و ٤(اليابـ

ــفحة   ــني)؛ والصــ ــفحة   ٦(الصــ ــا)؛ والصــ ــاد  ٧(فرنســ (االحتــ
ــفحة   ــي)؛ والصــ ــال)؛ والصــــفحتان   ٧الروســ  ٨ و ٧(الربتغــ

  .(السويد)

عــن التصــويت، ومل ُيعتمــد بســبب تصـــويت      (كوســتاريكا) 
  .)٦٣(عضو دائم يف اجمللس ضده

عــن فلســطني، متكلمــا بعــد     املراقــب الــدائم ذكــر و  
التصويت، أنه من الصـعب قبـول فكـرة أن الغـرض مـن ذلـك       
ــول أن     ــا يصـــعب قبـ ــة الســـالم، كمـ ــة عمليـ ــو محايـ ــو هـ الفيتـ
املفاوضات الثنائية هي احلل الوحيد يف الوقت الذي يقـوم فيـه   
أحــد الطــرفني بفــرض حقــائق جديــدة علــى األرض. وأضــاف 

مايـة إسـرائيل مـن إرادة    أن احلقيقة هي أن ذلك الفيتو يـأيت حل 
ستثنائها من أحكام القـانون الـدويل وميثـاق    الاجملتمع الدويل و

ــى أســاس        ــو عل ــة الفيت ــائال إن ممارس ــابع ق ــم املتحــدة. وت األم
، بغــض النظــر عــن نــص مشــروع القــرار املطــروح  ‘‘مبــدئي’’

ــق وظــائف وســلطات       ــى إىل موقــف رمســي يعل ــه يرق ــدو أن يب
ل واحلالة يف الشـرق األوسـط.   جملس األمن فيما يتعلق بإسرائي

وأعرب عن اعتقاده بأن استخدام الفيتو خيالف أحكام امليثـاق  
بشـــكل جـــدي وهـــو قطعـــا لـــيس يف مصـــلحة جملـــس األمـــن 
ومصداقيته، وال يف مصلحة عملية السالم واسـتمرارها. وقـال   

بشــأن طبيعــة املرحلــة  الطــرفني إن وجــود اتفاقــات ثنائيــة بــني  
وضـــات بشـــأن بعـــض املســـائل اهلامـــة االنتقاليـــة وتأجيـــل املفا

ــانون       ــام الق ــاء ألحك ــة ال ميكــن أن يشــكل إلغ ــة الثاني للمرحل
  .)٦٤(الدويل وقرارات جملس األمن

فيـــه نـــه يف اليـــوم الـــذي قتـــل  إممثـــل إســـرائيل قـــال و  
إرهابيون فلسطينيون ثالث نساء إسرائيليات وُجرح أكثر مـن  

ــثري،  ــع ’’ذلـــك بكـ ــديهم  ١٣رفـ ــن أيـ ــوا يف جملـــس األمـ  عضـ
مؤيــــدين ملشــــروع قــــرار أحــــادي اجلانــــب يفــــرد إســــرائيل  

أن الفلســــطينيني قــــد اخنرطــــوا يف جهــــود  رأىو‘‘. بالــــذكر
متضافرة لفرض الضغط الدويل على إسـرائيل وتفـادي معاجلـة    
ــة        ــن عملي ــة أنشــئت كجــزء م ــن خــالل آلي ــة م املســائل املعلق

__________ 

  .٦الصفحة  S/PV.3756التصويت، انظر  نتيجة لالطالع على  )٦٣(  
  )٦٤(  S/PV.3756 ، ٩ و ٨الصفحتان.  
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ــة إىل    الســـالم اجلاريـــة. غـــري أن احملـــاوالت الفلســـطينية الراميـ
س هــذه املســائل وتوليــد الضــغط الــدويل ال ميكــن إال أن تســيي

تقوض الثقة بـني الطـرفني، وأن تضـر بـدال مـن أن تفيـد، وأن       
تثري الشكوك حول استعداد الفلسطينيني للتفاوض حبسن نيـة.  
وأكــد علــى أن الفلســطينيني قــد ارتكبــوا بــدورهم انتــهاكات   

، لالتفاقات، لكن إسـرائيل، وكلمـا وقعـت تلـك االنتـهاكات     
الفلسـطينيني   قـال إن . ونيأثارت األمـر مباشـرة مـع الفلسـطيني    

قد تعهدوا باستكمال عملية تنقيح امليثاق الفلسـطيين ملكافحـة   
اإلرهاب ومنع العنـف، والقيـام بأنشـطة اجمللـس الفلسـطيين يف      
املنــاطق اخلاضــعة للســلطة الفلســطينية، ال يف القــدس. بيــد أن   

تــه أو عزميتــه علــى التقيــد اجلانــب الفلســطيين فشــل يف إبــداء ني
بـأي التــزام مـن التزاماتــه. وأكــد جمـددا أن مفاوضــات الوضــع    

أال يهـرع  ’’الدائم سُتستأنف يف ذلك الشهر وأعرب عـن أملـه  
  .)٦٥(‘‘الفلسطينيون إىل األمم املتحدة إذا ظهرت عقبات

وتدخل ممثل مصر مرة أخرى ليؤكد عـدم قبولـه بـأن      
سلم واألمن الـدوليني يف  عرض مسألة تتصل بصون ال إنيقال 

الشــرق األوســط علــى اجمللــس ميثــل إســاءة اســتخدام صــارخة   
  .)٦٦(جمللس األمن

  
(اجللســـة  ١٩٩٨متوز/يوليــه   ١٣املــؤرخ   املقــرر   

  ): بيان من الرئيس٣٩٠٤
موجهـــة  ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٢٣رســالة مؤرخـــة  ب  

ــيس جملــس األمــن   ممثــل الســودان إىل قــرار    أشــار ،)٦٧(إىل رئ
مظلـة  ’’يل توسيع حدود بلدية القـدس، وإنشـاء   حكومة إسرائ

ــة ــة يف الضــفة     ‘‘ بلدي ــن املســتعمرات اليهودي ــددا م تتضــمن ع
الغربية، وذلك يف سياق ضـم املزيـد مـن األراضـي الفلسـطينية      
احملتلة، وكفالة ترجيح األغلبيـة اليهوديـة يف التكـوين السـكاين     

__________ 

  .١١إىل  ٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٥(  
  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٦٦(  
  )٦٧(  S/1998/558.  

ــة عاجلــة جمللــس     يف القــدس احملتلــة. وطلــب عقــد جلســة رمسي
ألمن لبحث هذا األمر واختاذ التدابري امللموسة الالزمـة حلمـل   ا

ــة دون     إســرائيل علــى العــدول عــن إجرائهــا املــذكور واحليلول
اســتمرار انتــهاكاهتا املتكــررة لقــرارات جملــس األمــن والقــانون 

  الدويل.
ــودة يف ٣٩٠٠ويف اجللســة    ــه  ٣٠، املعق حزيران/يوني
ألمن الرسالة يف استجابة لذلك الطلب، أدرج جملس ا ١٩٩٨

جدول أعمالـه. وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        
 وإســرائيل األردن(الربتغــال)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي كــل مــن 

ــة املتحــدة  ــة وإندونيســيا واإلمــارات العربي  - وإيــران (مجهوري
واجلمهوريــة  واجلزائــر وبــريو وتــونس وبــنغالديش اإلســالمية)

 وكوبــا وقطــر وعمــان لعــراقوا والســودان العربيــة الســورية 
واململكة  واملغرب ومصر وماليزيا ولبنان والكويت وكولومبيا

، بنـــاء علـــى والـــيمن والنـــرويج وموريتانيـــا العربيـــة الســـعودية
يف ق احلـ دون أن يكـون هلـم   بملشاركة يف املناقشة إىل اطلبهم، 

ــا الـــرئيس املراقـــب الـــدائم عـــن    التصـــويت. وبعـــد ذلـــك دعـ
ــطني  ــاركةفلسـ ــداخلي     إىل املشـ ــام الـ ــا للنظـ ــة وفقـ يف املناقشـ

للمجلــس واملمارســـة الســـابقة يف هـــذا الصـــدد. ودعـــا أيضـــا  
رئيس اللجنة املعنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري       
القابلة للتصرف، واملراقب الـدائم عـن جامعـة الـدول العربيـة،      

 ٣٩واملراقب الدائم عن منظمة املؤمتر اإلسـالمي وفقـا للمـادة    
  ظام الداخلي املؤقت.من الن

ــاه اجمللــس إىل  ويف اجللســة نفســها، وجَّــ    ــرئيس انتب ه ال
ــة   ــائل مؤرخـــــ ــه  ٢٢ و ١٨ و ١٥ و ٨رســـــ حزيران/يونيـــــ

، علــى التــوايل، موجهــة إىل األمــني العــام مــن املراقــب  ١٩٩٨
الدائم عن فلسطني لدى األمم املتحدة، بشأن عدة أمور منـها  

ــة    ــرائيلي الرامي ــوزراء اإلس ــيس ال ــة رئ إىل توســيع حــدود   خط
ــتوطنات      ــى بعـــض املسـ ــة علـ ــلطة البلديـ ــط السـ ــدس وبسـ القـ
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ــة  ــة يف الضــفة الغربي ــاه اجمللــس   .)٦٨(اليهودي ــرئيس انتب ووجــه ال
حزيران/يونيـه موجهـة إىل رئـيس     ٢٦أيضا إىل رسالة مؤرخة 

  .)٦٩(جملس األمن من ممثل السودان
ــرو   ــة    ذكــ ــن فلســــطني أن اخلطــ ــدائم عــ املراقــــب الــ

إىل توســيع احلــدود البلديــة للمدينــة وإنشــاء اإلســرائيلية ترمــي 
تشمل عددا من املسـتعمرات غـري القانونيـة يف    ‘‘ مظلة بلدية’’

الضفة الغربية، مما ميثل خطوة ملموسة علـى طريـق ضـم مزيـد     
ــة القـــدس الـــيت مت    مـــن األراضـــي الفلســـطينية احملتلـــة إىل بلديـ
توسيعها بصورة غري شـرعية يف السـابق، وعلـى طريـق اإلبقـاء      
 علـــى تركيـــب دميغـــرايف معـــني هبـــدف االســـتمرار يف عمليـــة  

اخلطــة متثــل انتــهاكا  تلــكاملدينــة. وأكــد جمــددا أن ‘‘ هتويــد’’
جسيما للقانون الدويل، والتفاقية جنيف الرابعة، وللعديد مـن  
قــرارات جملــس األمــن، ولقــرارات الــدورة االســتثنائية الطارئــة 

ميلــك اجمللــس  العاشــرة للجمعيــة العامــة. وأعــرب عــن أملــه أن
اإلرادة الكافية ليقوم باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لضـمان إلغـاء      

اخلطة وملنع إسـرائيل مـن القيـام بأيـة أعمـال غـري شـرعية        تلك 
ــدءا بــ      ــة األخــرى، ب ــدس ويف األراضــي احملتل أن أخــرى يف الق

ــة يف هــذا     يعتمــد ــه اجملموعــة العربي ــذي تبنت مشــروع القــرار ال
مــن الســخافة أن ُيــّدعى أن قيــام  الشــأن. واســتطرد يقــول إنــه  

جملـــس األمـــن ينتـــهك دى الســـلطة الفلســـطينية بالشـــكوى لـــ
االتفاقات القائمة. وشدد أيضا على أنه من غري املعقول وغـري  
ــهاكات اإلســرائيلية     ــال إن نظــر اجمللــس يف االنت ــول أن يق املقب

  .)٧٠(سيضر بعملية السالم
ممثــل إســرائيل أنــه قبــل مخســني عامــا مضــت،   ذكــر و  

ندما استسلم احلي اليهـودي يف مدينـة القـدس القدميـة، طُـرد      ع
__________ 

  )٦٨(  S/1998/481 و S/1998/511 و S/1998/535 و S/1998/557.  
عن جملـس   ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٥رسالة حتيل بيانا صادرا يف   )٦٩(  

ل توسيع احلـدود  جامعة الدول العربية بشأن قرار حكومة إسرائي
  ).S/1998/579البلدية ملدينة القدس (

  )٧٠(  S/PV.3900 ٥إىل  ٣، الصفحات.  

منه سكانه اليهود وحـرم السـكان اليهـود مـن الوصـول حبريـة       
إىل أماكنــهم املقدســة، وخاصــة احلــائط الغــريب. وأضــاف أنــه   

ــام     ــن عـ ــنوات، أي مـ ــل تلـــك السـ ــالل كـ ــىت  ١٩٤٨خـ وحـ
، مل جيتمــع جملــس األمــن مــرة واحــدة للنظــر يف إنكــار  ١٩٦٧
ــوق ــدس. و    احلق ــة يف الق ــوق اليهودي  ذكــراإلســرائيلية أو احلق

أيضــا أن الغالبيــة اليهوديــة يف القــدس ليســت تطــورا دميغرافيــا   
حــديثا بــل كانــت قــد اســُتعيدت بالفعــل منــذ منتصــف القــرن  

، عنــدما كانــت القــدس واقعــة  ١٨٦٤ التاســع عشــر، يف عــام 
حتــت حكــم اإلمرباطوريــة العثمانيــة. وأكــد أنــه إىل جانــب       

ــاكن املقدســة، ســعت    ضــمان و ــان إىل األم ــع األدي صــول مجي
ســكاهنا، لصــاحل كــل إســرائيل بعنايــة إىل كفالــة تنميــة القــدس 

ــى أن      ــى القــدس يتطلــب ختطيطــا. وشــدد عل ــاظ عل وأن احلف
إجراءات إسرائيل من أجل صون ومحاية القدس تتماشى متامـا  
مع االتفاق املؤقت بني إسرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية،    

ــة اإلســرائيلية    الــذ ي يــنص علــى أن تبقــى القــدس حتــت الوالي
ات الوضـع  اخلالصة، مع بقائها قضـية تنـاقش يف إطـار مفاوضـ    

ــائال إن، ــدائم. وأردف قـ ــلطة   الـ ــبب، تعهـــدت السـ ــذا السـ هلـ
بــإغالق مجيــع  ١٩٩٧الفلسـطينية يف مــذكرة للســجل يف عـام   

مكاتبــها يف القــدس. وحــاجج أيضــا بأنــه يف حالــة اختــاذ قــرار  
ــي ــدس،   بتغ ــة الق ــة ملدين ــت  ري احلــدود البلدي ــد أعلن ــة فق حكوم

ــاطق الواقعــة إىل     إســرائيل أن القــرار ســينطبق حصــرا علــى املن
الغــرب مــن القــدس، والــيت هــي داخــل خطــوط مــا قبــل عــام    

ــر . و١٩٦٧ ــة   ذكـ ــة الغربيـ ــدود البلديـ ــاثال للحـ ــديال ممـ أن تعـ
يكـون موضـع    دون أن ١٩٩٣قد حدث يف أيار/مايو  للقدس

ــة يف ــألة      مناقشـ ــك مسـ ــى أن تلـ ــدد علـ ــدة. وشـ ــم املتحـ األمـ
اإلداري ولـيس   -إسرائيلية داخلية متاما على املستوى البلـدي  

ليست سوى آلية ‘‘ البلدية املظلة’’على املستوى الدويل، ألن 
للتنسيق بني القدس واجملتمعات احمللية احمليطـة هبـا، وال تنطـوي    

ة البلديــة علــى تغــيري يف احلــدود البلديــة أو علــى بســط الســلط  
على أية مستوطنات إسـرائيلية. وختامـا، أكـد مـرة أخـرى أن      
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لدى إسرائيل قائمـة طويلـة بانتـهاكات السـلطة الفلسـطينية يف      
الضفة الغربية وحول القـدس، لكـن إسـرائيل تعـرض شـكواها      
ــى     ــيس علــ ــات ولــ ــة املفاوضــ ــى طاولــ ــرة علــ ــورة مباشــ بصــ

  .)٧١(املتحدة  األمم
عـن أسـفه إزاء إعـالن    وأعرب ممثل الواليات املتحـدة    

وتوسـيع  ‘‘ بلديـة مظلـة  ’’حكومة إسرائيل عن اعتزامها إنشـاء  
الوالية القضائية للقدس وحدود ختطيطها. وقـال إن الواليـات   
املتحدة ترى أن قرار إسرائيل ذلك غري مفيـد يف تلـك املرحلـة    
الدقيقة مـن املفاوضـات. وأكـد جمـددا علـى أنـه ينبغـي جلميـع         

اختـاذ أي إجـراء انفـرادي مـن شـأنه أن       األطراف أن متتنع عـن 
حيكم مسبقا علـى نتـائج مفاوضـات الوضـع الـدائم. ويف هـذا       
الصدد، رحـب بالبيـان الصـادر عـن حكومـة إسـرائيل والـذي        
ــة        ــيري يف الوضــع السياســي ملدين ــن حيــدث أي تغ ــه ل يؤكــد أن
القدس يف انتظار نتائج مفاوضات الوضع الدائم. وأكد جمـددا  

ميكنــه وال ينبغــي لــه أن يقحــم نفســه يف      علــى أن اجمللــس ال 
ــامها تناوهلــا يف مفاوضــات جتــري        ــرر الطرفــان نفس ــائل ق مس
وجهــا لوجــه، بيــد أن اجمللــس ميكنــه أن يواصــل تقــدمي الــدعم   

  .)٧٢(والتشجيع التامني للطرفني
وتكلــم ممثــل اململكــة املتحــدة باســم االحتــاد األورويب    

ــدان املنتســـبة   فـــاد بـــأن االحتـــاد   أف .)٧٣(إليـــهواملنحـــازة والبلـ
ــرائيل    األورويب يســـاوره قلـــق عميـــق إزاء تأييـــد حكومـــة إسـ
خلطــط ترمــي إىل توســيع الســلطة البلديــة للقــدس بطريقــة مــن  
شــأهنا أن تغــري التــوازن الــدميغرايف يف منطقــة القــدس ومتيــل إىل 
التحديــد املســبق للوضــع النــهائي لــألرض احملتلــة. وأوضــح أن  

ات الـيت نسـبتها وسـائط اإلعـالم     زيد من ذلك القلق البيانـ ُي ما
__________ 

  .٨إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٧١(  
  .١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٢(  
(بولنـــدا واجلمهوريـــة التشـــيكية  ١٣املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٧٣(  

ـــ    ــلندا وق ــذلك أيسـ ــا؛ وكـ ــا وهنغاريـ ــلوفاكيا وليتوانيـ ربص وسـ
  ختنشتاين).يول

بـأن الترتيبـات اجلديـدة    وتفيد إىل كبار املتحدثني اإلسرائيليني 
ــيري أساســي يف وضــع القــدس  ’’هــي  ــن أن االحتــاد  ‘‘. تغ وأعل

األورويب يؤكد من جديد انطباق اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى     
األراضــي الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس، وعلــى األرض  

. ومضـى  ١٩٦٧األخرى اليت حتتلها إسرائيل منـذ عـام   العربية 
ــاط    ــروعها يف النشـــ ــرائيلية، بشـــ ــة اإلســـ ــول إن احلكومـــ يقـــ
ــدها لـــه،       ــة وتشـــجيعها وتأييـ ــتيطاين يف األراضـــي احملتلـ االسـ

تنتهك تلك االتفاقية. وذكـر أن االحتـاد األورويب يـرى أن     إمنا
الوضــع النــهائي للقــدس ينبغــي أن ُيحــدد يف حمادثــات الوضــع  

  .)٧٤(لنهائيا
ممثــــل فرنســــا أن اهليكــــل اجلديــــد سيشــــمل  ذكــــرو  

مستوطنات من الضفة الغربية على مقربة من القدس، وبالتـايل  
فإنه يعـدل الوضـع القـائم بشـكل واضـح، وهـو مـا يتنـاىف مـع          
روح االتفاقات املوقعة بـني الطـرفني ونصـها، وخيـالف اتفاقيـة      

فإنــه ، ذالــجنيــف الرابعــة، ويتجاهــل قــرارات جملــس األمــن. و 
  .)٧٥(السلطات اإلسرائيلية إىل العدول عن ذلك النهجيدعو 

ــد الوضــع        ــى ضــرورة حتدي ــتكلمني عل وشــدد عــدة م
النــهائي والــدائم للقــدس واالتفــاق عليــه بالطريقــة الــيت أقرهــا   
الطرفــــان يف عمليــــة الســــالم، ودعــــوا إىل التقيــــد مبضــــمون  

ات دون حتفظــــ بالتزاماهتمــــااالتفاقــــات وإىل وفــــاء الطــــرفني 
  .)٧٦(شروط  أو

وانتقــد متكلمــون آخــرون قيــام احلكومــة اإلســرائيلية     
مؤخرا بتأييد خطط ترمـي إىل توسـيع السـلطة البلديـة للقـدس      

ــن شــأهنا أن تغّيــ   ــة م ــة وحتــدد   بطريق ــائم يف املدين ر الوضــع الق
__________ 

  .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  
  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  
ــ  )٧٦(   ــفحتان   عاملرجــــ ــه، الصــــ ــتاريكا)؛  ١١ و ١٠نفســــ (كوســــ

(الصــني)؛  ١٢(الربازيــل)؛ والصــفحة  ١٢ و ١١والصــفحتان 
  (غامبيا). ١٦ و ١٥والصفحتان 
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ــهائي. وأكــدوا أن ذلــك     ــائج مفاوضــات الوضــع الن مســبقا نت
جملـــس األمـــن القـــرار يشـــكل انتـــهاكا للعديـــد مـــن قـــرارات  

واجلمعيـــة العامـــة، وخرقـــا ملرجعيـــات عمليـــة الســـالم وروح  
اتفاقات أوسلو. وأعربوا عن قلقهم من أن تـؤثر تلـك اخلطـوة    
تــأثريا ســلبيا علــى عمليــة الســالم، ودعــوا إســرائيل إىل إعــادة    
ــف       ــة جني ــا مبوجــب اتفاقي ــاء بالتزاماهت ــا والوف ــر يف قراره النظ

  .)٧٧(واالتفاقات الثنائية اليت وقعتها
متوز/يوليـــــه  ٣١املعقـــــودة يف  ،٣٩٠٤ويف اجللســـــة   
، استأنف اجمللس نظره يف البند. وعقـب إقـرار جـدول    ١٩٩٨

األعمال، دعا الرئيس (االحتاد الروسي)، مبوافقة اجمللـس، ممثـل   
إسرائيل واملراقب الدائم عن فلسطني إىل املشاركة يف املناقشـة  

ــ ــا  ب ــررات ا التصــويت، وفقــ يف ق احلــدون أن يكــون هلم للمق
__________ 

صـــفحتان (كينيـــا)؛ وال ١٧ و ١٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان   )٧٧(  
(السـويد)؛ والصـفحتان    ١٩(سلوفينيا)؛ والصفحة  ١٩ و ١٨
(الســودان)؛  ٢٢إىل  ٢٠(الربتغــال)؛ والصــفحات  ٢٠ و ١٩

ــفحتان  ــدة)؛    ٢٣ و ٢٢والصــــ ــة املتحــــ ــارات العربيــــ (اإلمــــ
 ٢٦ و ٢٥(اجلزائـــر)؛ والصـــفحتان  ٢٥إىل  ٢٣والصـــفحات 

 ٢٨ و ٢٧(النــرويج)؛ والصــفحتان  ٢٦(املغــرب)؛ والصــفحة 
 S/PV.3900 (مصــــــر)؛ و ٣٠إىل ٢٨)؛ والصــــــفحات (قطــــــر

ــتئناف): ــفحات  (االســـ ــة   ٤إىل  ٢الصـــ ــة العربيـــ (اجلمهوريـــ
 ٧إىل  ٥(اليمن)؛ والصـفحات   ٥ و ٤السورية)؛ والصفحتان 

(الســـــنغال)؛ والصـــــفحات   ٩ و ٨(لبنـــــان)؛ والصـــــفحتان  
ــفحتان  ١١ إىل ٩ ــونس)؛  ١٢ و ١١(األردن)؛ والصــــــ (تــــــ

 ١٥إىل  ١٣ ش)؛ والصفحات(بنغالدي ١٣ و ١٢والصفحتان 
(العـــــراق)؛  ١٥(اململكــــة العربيــــة الســــعودية)؛ والصــــفحة     

 ١٨ و ١٧(الكويـــت)؛ والصـــفحتان  ١٧ و ١٦والصـــفحتان 
ــفحتان  ــان)؛ والصـ ــفحتان  ١٩ و ١٨(عمـ ــا)؛ والصـ (موريتانيـ

ــفحتان   ٢٠ و ١٩ ــيا)؛ والصـ ــا)؛  ٢١ و ٢٠(إندونيسـ (ماليزيـ
مية)؛ والصـفحة  (مجهورية إيران اإلسال ٢٢ و ٢١والصفحتان 

(كوبا)؛ والصفحات  ٢٤ و ٢٣(كولومبيا)؛ والصفحتان  ٢٣
 ٢٧ و ٢٦(جامعــة الــدول العربيــة)؛ والصــفحتان  ٢٦إىل  ٢٤

  (بريو). ٢٨ و ٢٧(منظمة املؤمتر اإلسالمي)؛ والصفحتان 

. وبعـد ذلـك، أدىل الـرئيس بالبيـان     ٣٩٠٠املتخذة يف اجللسـة  
  :)٧٨(التايل نيابة عن اجمللس

 ٢٢و  ١٨نظــــر جملــــس األمــــن يف الرســــالتني املــــؤرختني       
ــه  ــة    ١٩٩٨حزيران/يونيـ ــائل املؤرخـ ــذلك يف الرسـ  ١٥و  ٩و  ٨وكـ
من املراقب الدائم لفلسطني لـدى األمـم املتحـدة     ١٩٩٨حزيران/يونيه 

ــة و ــالة املؤرخـ ــه  ٢٣يف الرسـ ــدائم   ١٩٩٨حزيران/يونيـ مـــن املمثـــل الـ
للسودان لـدى األمـم املتحـدة باسـم الـدول األعضـاء يف جامعـة الـدول         

  العربية فيما يتعلق مبسألة القدس.
ــدس جلميـــع         ــية مســـألة القـ ــس أمهيـــة وحساسـ ــدرك اجمللـ ويـ

ة األطراف ويعرب عن تأييده لقرار منظمة التحرير الفلسطينية وحكومـ 
بـأن   ،١٩٩٣أيلول/سـبتمرب   ١٣إسرائيل، وفقا إلعالن املبادئ املـؤرخ  

يهيـب اجمللـس    تغطي املفاوضات بشأن املركز الدائم مسألة القدس. لذا
  باألطراف جتنب التدابري اليت قد ختل بنتيجة هذه املفاوضات.

ويف سياق قراراته السابقة ذات الصـلة، يـرى اجمللـس أن قـرار       
باختاذ إجراءات لتوسـيع   ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢١ حكومة إسرائيل يف

لــذا يهيــب يطيــة تطــور خطــري وضــار.  واليــة القــدس وحــدودها التخط 
ذلـك القـرار وكـذلك     تنفيـذ  اجمللس حبكومة إسـرائيل عـدم الشـروع يف   

عدم اختـاذ أي إجـراءات أخـرى مـن شـأهنا أن ختـل بنتيجـة املفاوضـات         
ب اجمللـس بإسـرائيل التقيـد    بشأن املركز الدائم. وعالوة على ذلك، يهي

بدقــة بالتزاماهتــا ومســؤولياهتا القانونيــة مبوجــب اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة   
  .١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 

ويؤيد اجمللس جهود الواليـات املتحـدة الـيت هتـدف إىل كسـر        
ود، اجلمود يف عملية السـالم، ويهيـب بـاألطراف االسـتجابة هلـذه اجلهـ      

ويالحـــظ أن اجلانـــب الفلســـطيين قـــد أعطـــى موافقتـــه مبـــدئيا بالفعـــل  
ملقترحــات الواليــات املتحــدة، ويعــرب عــن أملــه يف إمكانيــة اســتئناف   
املفاوضــات بشــأن املركــز الــدائم ويف إمكانيــة إحــراز تقــدم حنــو حتقيــق  

) ١٩٦٧( ٢٤٢سالم عادل ودائم وشامل علـى أسـاس قـراري اجمللـس     
) املـــؤرخ ١٩٧٣( ٣٣٨و  ١٩٦٧ثـــاين/نوفمرب تشـــرين ال ٢٢املـــؤرخ 

  . ١٩٧٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٢
  د االستعراض.يوسيبقي اجمللس التدابري اإلسرائيلية ق  

  
__________ 

  )٧٨(  S/PRST/1998/21.  


