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  مقدمة    
 القابلــة غــري حلقوقــه الفلســطيين الشــعب مبمارســة املعنيــة للجنــة املنشــور هــذا أُِعــد  

 عــام وحــىت ١٩٨٩ عــام مــن الســنوات يغطــي الــذي واملنشــور توجيههــا. وحتــت للتصــرف،
 أن سـبق  الـذي  “ورهـا وتط فلسـطني  مشـكلة  أصـول ” املعنون للمنشور استكمال هو ،٢٠٠٠

    للجنة. أعد
 فلسـطني  مشـكلة  حلل مكثفة دبلوماسية جهود بذلت املاضي، القرن تسعينات فخالل  

 األمـم  إطـار  يف وكـذلك  مثيـل،  هلـا  يسبق مل األطراف ومتعددة ثنائية سالم مفاوضات إطار يف
 يف عقـد  يالـذ  األوسـط،  الشـرق  يف السـالم  مؤمتر مجع األوىل وللمرة ى.أخر وأماكن املتحدة
 تشـكل  الـذي  اإلسـرائيلي،  - العـريب  الـرتاع  يف األطـراف  الـدول  مجيـع  ،١٩٩١ عام يف مدريد
 املفاوضـات،  خـالل  مـن  شـاملة  تسـوية  إىل التوصـل  أجل من األساسي، جوهره فلسطني قضية
 مبـدأ  إىل وتسـتند  )،١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢ األمـن  جملـس  قـراري  أسـاس  علـى  تقوم

    .“السالم مقابل األرض”
 “السـالم  عمليـة ” اسـم  سـريعا  عليه أطلق فيما احملرز التقدم خطى كانت البداية، ويف  
 علـى  فلسـطيين  ممثـل  وجود دون التفاوض إىل اضطروا الذين للفلسطينيني، بالنسبة للغاية بطيئة

 دائمـة  تسـوية  إىل التوصـل  مـرة  ألول ميكـن  أن يف األمـل  علـى  يبقي ما هناك يكن ومل الطاولة.
 الشـعب  حقوق وانتهاك واالحتالل العدائية األعمال من عقود إهناء أجل من لسطني،ف ملشكلة

 الـذي  واالتفـاق  الفلسـطينية  التحريـر  ومنظمـة  إسرائيل بني املتبادل االعتراف سوى الفلسطيين،
 ،١٩٩٤ ديســمرب/األول كــانون ويف املبــادئ. وإعــالن ١٩٩٣ عــام يف أوســلو يف إليــه توصــال
 ملنظمـة  التنفيذية اللجنة ورئيس رابني، اسحق إسرائيل، وزراء لرئيس المللس نوبل جائزة ُمنحت
  .برييز مشعون إسرائيل، خارجية وزير مع جنب إىل جنبا عرفات، ياسر الفلسطينية، التحرير

 ومعقـد  متامـا  جديـد  إطـار  أنشـئ  التسـعينات،  يف جـرت  الـيت  السـالم  عملية سياق ويف  
 تفاصــيل علــى مســبقا احلكــم دون الســالم هــودج وتشــجيع توجيــه أجــل مــن الســالم، لصــنع
 املتعـددة  املسـائل ” مبختلـف  يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال بشـأهنا،  التفاوض جيري اليت املتوخاة النتائج

 املنطقـة،  يف اهلامـة  البلـدان  مجيـع  جانـب  من مستمرة مشاركة ستتطلب كانت اليت “األطراف
ــيت للمســائل وحــالً ــدائم الوضــع” ختــص ال ــن الفلســطيين،و اإلســرائيلي “ال ــل م ــدس، قبي  الق

 مـن  علقـت  خمتلفـة،  وألسـباب  واملياه. واحلدود، األمنية، والترتيبات واملستوطنات، والالجئني،
 التسـعينات،  سـالم  عمليـة  إطـار  يف جتـري  كانـت  الـيت  املفاوضـات  مـرة  مـن  أكثر واحد جانب

  السالم. صنع جهود تقويض إىل أدى  مما
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 الــيت املتتابعــة الثنائيــة واالتفاقــات ،١٩٩٣ عــام يف املبــادئ إعــالن علــى التوقيــع وبعــد 
 مشـل  الواقـع  أرض علـى  ملمـوس  تقـدم  أحـرز  الفلسطينية، التحرير ومنظمة إسرائيل بني أبرمت
 عمومـا  املعروفـة  ،١٩٦٧ عـام  منـذ  احملتلـة  الفلسطينية املناطق بعض من اإلسرائيلية القوات نقل

 الفلســطيين الــذايت احلكــم وإرســاء الشــرقية؛ قــدسال فيهــا مبــا احملتلــة، الفلســطينية األرض باســم
 الفلســطينية الســلطة لرئاسـة  دميقراطيــة انتخابـات  وإجــراء الفلســطينية؛ الوطنيـة  الســلطة وإنشـاء 
 مطـار  وافتتـاح  الفلسطينيني؛ السجناء بعض عن إسرائيل وإفراج الفلسطيين؛ التشريعي واجمللس
 أدت ذلـــك، إىل وباإلضــافة  غـــزة. اعوقطــ  الغربيــة  الضـــفة يــربط  بـــري وممــر  فلســطيين  دويل

 املبذولـة  اجلهـود  يف الثقـة  زيـادة  تعكـس  الـيت  الثابتة، األجنبية واالستثمارات الدولية املساعدات
 املــــدنيني للســــكان املعيشــــية األحــــوال يف حتســــني إىل هنائيــــة، ســــلمية تســــوية إىل للتوصــــل

  الفلسطينيني.
 األطــراف املتعــددة اوضــاتاملف يف ١٩٩٢ عــام منــذ املتحــدة األمــم شــاركت وقــد  
 يف املتحـدة  األمـم  قامت السالم، لعملية ودعماً “.املنطقة خارج من كامالً مشاركاً” بوصفها

 تنســيق أجـل  مـن  احملتلـة،  األرض يف اخلـاص  املتحــدة األمـم  منسـق  مكتـب  بإنشـاء  ١٩٩٤ عـام 
 تفاوضـي  حـل  إجيـاد  إىل هبمـة  السـعي  أيضـا  وواصلت .الفلسطيين الشعب إىل املقدمة املساعدة
 قـام  ،١٩٩٩ عـام  ويف العـام.  لألمـني  احلميـدة  املسـاعي  خـالل  مـن  اإلسرائيلي - العريب للرتاع
 اخلــاص املنســق بتعــيني اخلــاص، املنســق إىل املســندة القائمــة الواليــة مــن انطالقــاً العــام، األمــني
ــ منظمــة لــدى الشخصــي واملمثــل األوســط الشــرق يف الســالم لعمليــة املتحــدة لألمــم  رالتحري

  ة.الفلسطيني والسلطة الفلسطينية
 مسـتمرا.  ظـل  الشـرقية،  القـدس  فيهـا  مبـا  الفلسـطينية،  لألرض إسرائيل احتالل أن غري  

 والقـانون  اإلنسـاين  القـانون  التحديـد  وجـه  وعلـى  التطبيق، الواجب الدويل للقانون انتهاك ويف
 األرض يف املسـتوطنني  عـدد  بزيـادة  بـاالحتالل،  القائمـة  السـلطة  وهـي  إسرائيل، قامت العريف،

 املســتوطنات وتوســيع اجلديــدة املســتوطنات مــن العديــد بنــاء منــها بطــرق احملتلــة، الفلســطينية
 سياسـات  بتطبيـق  بـاالحتالل،  القائمـة  السلطة إسرائيل، قامت التسعينات، ويف .بالفعل القائمة
 قاسـية  بريتـدا  جانـب  إىل مجـاعي،  عقـاب  أهنـا  علـى  واسـع  نطـاق  علـى  هلـا  ينظر صارمة إغالق
 يشــكل االحــتالل، علــى اإلبقــاء ســياق يف الفلســطينيني املــدنيني الســكان ضــد اختــذت أخــرى
  .اإلنسان حلقوق الدويل والقانون الدويل اإلنساين للقانون واضحا انتهاكا منها الكثري

 ٣,٧ التسـعينات  يف عـددهم  جتـاوز  الـذين  الفلسـطينيني  الالجـئني  حمنة أيضا واستمرت  
 كانـت  الـيت  األطـراف  املتعـددة  املفاوضـات  إطـار  يف الالجـئني  مسـألة  تناول ومت ة.نسم ماليني
 احملادثـات  يف إليهـا  التطـرق  مت كـذلك  .٢٠٠٠ عام يف متاما توقفت أن إىل متقطع بشكل تعقد
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 .ذاهتــا الســنة هنايــة يف والفلســطينيني إســرائيل بــني أجريــت الــيت الــدائم بالوضــع املتعلقــة الثنائيــة

 وفقـا  والتعـويض  العـودة  يف الالجـئني  حبق سنوياً التذكري جانبها، من العامة، اجلمعية وواصلت
 الالجـئني  وتشـغيل  إلغاثـة  املتحـدة  األمـم  وكالـة  تزال وال ).٣- (د ١٩٤ العامة اجلمعية لقرار

 اجلمعيــة إليهــا أســندهتا الــيت الواليــة حســب تشــكل، (األونــروا) األدىن الشــرق يف الفلســطينيني
 الالجـئني  إىل الطارئـة  واملسـاعدات  الضـرورية  اإلنسـانية  املسـاعدات  لتقـدمي  ةجهـ  أكـرب  العامة،

ــرة هــذه وشــهدت .الفلســطينيني ــارزة األحــداث بعــض أيضــا الفت ــروا، بالنســبة الب ــل لألون  مث
 أصـبحت  حيـث  املنطقـة،  إىل مقرهـا  وعـودة  عملياهتـا،  بـدء  علـى  عامـا  مخسـني  مبرور االحتفال

  ة.غز مدينة يف الواقعة احملتلة لسطينيةالف األرض يف األوىل للمرة تعمل
 إســـرائيل  بـــني  وغريهـــا  املســـائل  هـــذه بشـــأن  العميقـــة  اخلالفـــات  اســـتمرت  وقـــد  

 التقـدم  أعـاق  الـذي  األمر الطرفني، بني القوة يف اهلائل التكافؤ عدم استمر كما والفلسطينيني،
 ونتيجـة  إليهـا.  التوصـل  مت الـيت  الثنائيـة  االتفاقات خمتلف تنفيذ أبطأ كما بينهما، املفاوضات يف

 عليهــا نصــت الــيت االلتزامــات التســعينات عقــد مــن الثــاين النصــف خــالل تراكمــت لــذلك،
 وأصـبحت  بـاالحتالل،  القائمـة  السـلطة  جانـب  مـن  وخباصـة  تنفـذ،  مل واليت املوقعة، االتفاقات

  املفاوضات. يف التركيز حمط ذاهتا االلتزامات تلك
 طـرف  توسـط  سـوى  ينقـذها  وال متامـاً،  تتوقـف  ثنائيـة ال املفاوضـات  كانـت  مـا  وكثريا  
 السياسـية  اإلرادة كانـت  الـذي  الوقـت  ويف النتـائج.  مـن  مبزيـد  لتخـرج  استمرارها يكفل ثالث
 الطــرفني بــني الثقــة انعــدام بــدأ ،‘‘الشــجعان ســالم’’ وإرســاء مؤملــة تنــازالت لتقــدمي فيــه تلــزم

 وكـان  والفلسـطينيني.  إسـرائيل  بني الثقة أزمة تزايد يف ساهم مما الترسخ، يف االهتامات وتبادل
 سـليب  تـأثري  اإلسـرائيليني  املتطـرفني  أحد يدي على ١٩٩٥ عام يف رابني الوزراء رئيس الغتيال
 السالم. عملية على أيضاً

 النقـيض  مـن  انتقـل  قد سلمية تسوية حتقيق إىل السعي كان ،٢٠٠٠ عام هناية وحبلول  
 يشـبه  مـا  التسـعينات  فتـرة  بدايـة  شهدته الذي باألمل املفعم احلماس حمل حل فقد النقيض، إىل

 األخـرى.  الكـثرية  العوامـل  مـن  وغريهـا  ذكرهـا  اآلنف العوامل فعاليته من وقيدت التام، اليأس
 ويـنعكس  فعليـا  تتوقـف  مل إن الواقع، أرض على اإلجيابية التطورات من الكثري خطى وتعطلت
ــد مــن الفلســطينية الســكانية للمراكــز لإســرائي الحــتالل نتيجــة ســيما وال مســارها،  يف جدي
ــة. الفلســطينية االنتفاضــة انــدالع مــع ،٢٠٠٠ ســبتمرب/أيلــول  يف التقــدم انعــدام وجتســد الثاني

 حمـددة  بنتـائج  اخلـروج  تعـذر  يف الـدائم،  الوضـع  بقضايا يتعلق فيما وخباصة السالم، مفاوضات
 إيهـود  إسـرائيل،  وزراء رئيس بني ٢٠٠٠ يوليه/متوز يف عقد الذي ديفيد كامب قمة مؤمتر يف
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 بيــل املتحــدة، الواليــات رئــيس مــن بوســاطة عرفــات، ياســر الفلســطيين، والــرئيس بــاراك،
 الـذي  الـدائم،  الوضـع  بشـأن  اتفاق إىل للتوصل النهائي املوعد ذلك بعد انقضى وقد كلينتون.

 يـتم  مل كمـا  ،ذلـك  يـتم  أن دون ،٢٠٠٠ سـبتمرب /أيلـول  ١٣ يتجـاوز  ال تـاريخ  لـه  حمدداً كان
  االنتقالية. بالفترة املتعلق املؤقت وباالتفاق املبادئ، بإعالن الوفاء

 يف هبـا  قـام  اليت الداللية الزيارة أدت والتقلب، باالضطراب بالفعل يتسم مناخ ووسط  
 موقـع  وهـو  الشـريف،  احلـرم  إىل إسـرائيل  يف املعـارض  احلزب زعيم ٢٠٠٠ سبتمرب/أيلول ٢٨

 بـني  العنـف  مـن  موجـة  انـدالع  إىل األقصى، املسجد به يوجد احملتلة قيةالشر القدس يف مقدس
ــرائيليني ــت حــىت تصــاعدت والفلســطينيني اإلس ــا إىل حتول ــرف أصــبح م  انتفاضــة’’ باســم يع

 حتـدث  فلسـطينية  انتفاضـة  ثاين على اإلسرائيلي الفعل رد وأدى الثانية. االنتفاضة أو ‘‘األقصى
 )،١٩٨٧ ديســمرب/األول كــانون يف األوىل االنتفاضــة بــدأت (فقــد ســنوات عشــر مــن أقــل يف
 مـن  كـثري  ومنـها  الفلسـطينيني،  أرواح يف اخلسـائر  تزايـد  إىل املفرط، العنف استخدام سيما وال

 أخـرى،  وجهـات  الفلسـطينية  والسـلطة  الـدويل  اجملتمـع  قام الفور، وعلى األطفال. بني اخلسائر
 املـدنيني  للسـكان  احلمايـة  تـوفري  علـى  حتالل،بـاال  القائمـة  السـلطة  إسـرائيل،  حبث جميب، دون

 أي جعلـت  مـا  سـرعان  السياسي والعناد العنف من دورة بدأت ذلك، من وبدالً الفلسطينيني.
 يف احملتلـة  الفلسـطينية  األرض أغـرق  ممـا  متعـددة،  لسـنوات  منـاالً  أبعـد  أمراً السالم لتحقيق أمل
 لــدى واليــأس األمــن بانعــدام شــعور ادوإجيــ احملنــة تفــاقم إىل وأدى املواجهــة مــن أخــرى فتــرة

ــة، األعــوام ويف الفلســطيين. الشــعب ــيت السياســات أســفرت التالي ــها ال ــاء يف إســرائيل اتبعت  أثن
 الفلسطينية. واالقتصادية اإلنسانية احلالة يف حاد تدهور عن الثانية االنتفاضة

 مــماأل يف فلســطني قضـية  تطــور عكــس ،٢٠٠٠ عـام  إىل ١٩٨٩ عــام مــن الفتـرة  ويف  
 واحلفـاظ  األوسـط  الشـرق  يف السـالم  عمليـة  دعم بني دقيق توازن على للحفاظ حماولة املتحدة

 العـودة  حـق  فيهـا  مبـا  للتصـرف،  القابلـة  غـري  الفلسـطيين  الشـعب  حقـوق  علـى  نفسـه  الوقت يف
ــر وحــق ــوطين واالســتقالل املصــري تقري ــة ال ــة. وإقام ــررت دول ــة وق ــة اجلمعي ــرارات يف العام  ق

 بقضــية يتعلــق فيمــا دائمــة مســؤولية املتحــدة األمــم علــى أن ١٩٩٢ عــام منــذ ســنوياً تصــدرها
 أجهـزة  واسـتمرت  الـدويل.  للقـانون  وفقـاً  مرضـية  بصـورة  ُتحل أن إىل جوانبها جبميع فلسطني
 واالجتماعيــة االقتصــادية واللجنــة العامــة للجمعيــة الرئيســية واللجــان الرئيســية املتحــدة األمــم
 اإلنسـان،  حقـوق  معاهـدات  وهيئـات  املـرأة  وضع وجلنة سانناإل حقوق ومفوضية آسيا لغرب

 منها. كل اختصاص جمال إطار يف فلسطني قضية من جوانب تناول يف

 فلســطني مبشــكلة املتعلقــة القــرارات حظيــت ،٢٠٠٠ و ١٩٨٩ عــام بــني الفتــرة ويف  
 بـدأ  ،١٩٩٣ معـا  مـن  واعتباراً األعضاء. الدول من قوية أغلبية من بدعم العامة اجلمعية داخل
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 مبعـايري  املتعلقـة  الشروط على ‘‘فلسطني لقضية السلمية التسوية’’ بعنوان قرار يف جمدداً التأكيد
 نفسـها،  السـنة  ويف السالم. لعملية اجلمعية دعم عن سنوياً واإلعراب العادلة، السلمية التسوية
 السـالم  عمليـة ’’ انبعنـو  قـرار  عـرض  يف املتحدة والواليات الروسي واالحتاد النرويج اشتركت

 وأخــذ اإلضــافيني، القــرار مشــروع مقــدمي مــن ١٠٠ مــن أكثــر باســم ،‘‘األوســط الشــرق يف
 قــام أن إىل اإلمجــاع، حــد إىل تصــل تكــاد كــبرية أغلبيــة جانــب مــن ســنوياً يعتمــد القــرار

 اآلراء بتوافـق  جيـري  ،١٩٩٣ عـام  ومنـذ  .١٩٩٧ عـام  يف بسـحبه  القـرار  عرض يف املشاركون
 بإقامـة  تتعلق قرارات وكذلك الفلسطيين، للشعب املساعدة تقدمي بشأن متتالية راتقرا اعتماد

 الفلسطينية. حلم بيت مدينة يف ٢٠٠٠ عام يف األلفية احتفاالت

 يف التأكيـد  ،١٩٩٤ عـام  منـذ  سـنوية،  بصـفة  العامـة  اجلمعيـة  تكـرر  ذلك، عن وفضالً  
 قوانينـها  فـرض  إسـرائيل  قـرار  أن علـى  ،‘‘األوسط الشرق يف احلالة’’ بعنوان سنوياً يصدر قرار

 والغٍ باطـل  فهـو  وبالتـايل  قـانوين،  غـري  قـرار  هـو  الشريف القدس مدينة على وإدارهتا وواليتها
 الدبلوماسـية  بعثاهتـا  بنقـل  الـدول  بعـض  لقيـام  أسـفها  عـن  أيضاً اجلمعية وأعربت له. صحة وال
 االلتــزام إىل الــدول تلــك تودعــ )،١٩٨٠( ٤٧٨ األمــن جملــس لقــرار انتــهاك يف القــدس، إىل

 القرار. ذلك بأحكام

 شـهدهتا  الـيت  اهلامـة  التطـورات  بعـض  إزاء التصرف عن األمن جملس عجز إىل وبالنظر  
ــطينية األرض ــة، الفلسـ ــيت احملتلـ ــربت والـ ــهاكا اعتـ ــانون انتـ ــدويل، للقـ ــهاكا الـ ــوق وانتـ  للحقـ

 االحتـاد ” شـعار  حتمـل  الـيت  اآليتـه  إطـار  يف ،١٩٩٧ عـام  يف العامـة  اجلمعيـة  قامت الفلسطينية،
 اإلسـرائيلية  األعمـال ” يف للنظـر  العاشـرة  الطارئـة  االسـتثنائية  الـدورة  بعقـد  ،“السالم أجل من
 مـن  دورة أول وهـي  ،“احملتلـة  الفلسـطينية  األرض وبقيـة  احملتلة الشرقية القدس يف القانونية غري
 الصــلة ذات بالتوصــية عمــال عقــد ،١٩٩٩ عــام ويف عامــا. ١٥ مــدى علــى تعقــد القبيــل هــذا

 جنيــف اتفاقيــة يف الســامية املتعاقــدة لألطــراف األول املــؤمتر االســتثنائية الــدورة عــن الصــادرة
  .احملتلة الفلسطينية األرض يف االتفاقية إنفاذ تدابري بشأن ،١٩٤٩ لعام الرابعة

 السـلطة  إسـرائيل،  انتـهاكات  علـى  الـرد  علـى  املتحـدة  األمـم  دأبـت  نفسه، الوقت ويف  
 الواجــب اإلنســان حلقــوق الــدويل والقــانون اإلنســاين الــدويل للقــانون بــاالحتالل، لقائمــةا

 .الصــلة ذات املتحــدة األمــم وقــرارات ١٩٤٩ لعــام الرابعــة جنيــف اتفاقيــة ســيما وال التطبيــق،
ــة املعلومــات وكانــت ــهاكات هبــذه املتعلق ــر يف ســنويا تســجل االنت ــذي التقري ــة تعــده ال  اللجن
 الفلسـطيين  للشعب اإلنسان حقوق متس اليت اإلسرائيلية املمارسات يف بالتحقيق املعنية اخلاصة
 املمارسـات  يف بـالتحقيق  املعنيـة  اخلاصـة  (اللجنـة  احملتلـة  األراضـي  يف العرب السكان من وغريه
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 مـن  اإلنسـان،  حقـوق  جلنـة  وقامـت  .١٩٦٨ عـام  يف العامـة  اجلمعيـة  أنشـأهتا  اليت اإلسرائيلية)،
 الفلسـطينية  األرض يف اإلنسـان  حقـوق  حبالـة  معـين  خاص مقرر بتعيني ١٩٩٣ عام يف جانبها،
 اخلاصـة  اإلنسـان  حقوق حالة دراسة سنوية بصفة اخلاص املقرر وتوىل ،١٩٦٧ عام منذ احملتلة

    .اإلسرائيلي االحتالل حتت الفلسطيين بالشعب
 قـرارات  إطـار  يف ينظـر  واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس أخذ التسعينيات، من واعتبارا  
 ســـيما وال اإلســـرائيلي، لالحـــتالل واالجتماعيـــة االقتصـــادية التـــداعيات يف ســـنوياً يصـــدرها

 األرض يف الفلسـطينيات  النسـاء  حالـة  وعلـى  الفلسـطيين  الشعب على اإلسرائيلية، املستوطنات
 الوةوعـ  املـرأة.  وضـع  جلنـة  أيضـا  فعلتـه  مـا  وهـو  هلـن،  تقدم اليت واملساعدات احملتلة الفلسطينية

 الدائمـة  السـيادة  جديـد  مـن  فيـه  تؤكـد  قـرارا  سـنوياً  تعتمـد  العامـة  اجلمعيـة  كانـت  ذلـك،  على
 مــوارده علــى الشــرقية، القــدس فيهــا مبــا احملتلــة، الفلســطينية األرض يف الفلســطيين للشــعب
 نتيجـة  بـالتعويض  املطالبـة  يف الفلسـطيين  الشعب حبق وتعترف واملياه، األرض فيها مبا الطبيعية،

  استنفادها. أو ضياعها أو الطبيعية ملوارده استغالل يأل
 لقضـية  حـل  أي يقـوم  أن وجـوب  يف املتمثل املتحدة األمم موقف املنشور هذا وجيسد  
 جملـس  قـراري  يف الـواردة  املبـادئ  أسـاس  علـى  التفـاوض  طريـق  عـن  إليـه  التوصـل  يـتم  فلسطني
 الـدويل،  للمجتمـع  سـخ الرا املوقـف  يعكـس  مـا  وهو )،١٩٧٣( ٣٣٨ )،١٩٦٧( ٢٤٢ األمن

 سـنويا  يـرد  الـذي  احلـل  ويشـمل  .األوسـط  الشـرق  يف السالم عملية إليه تستند الذي واألساس
 إسـرائيل  انسـحاب  ،“السـلمية  بالوسائل فلسطني قضية تسوية” املعنون العامة اجلمعية قرار يف
 وإعمـال  ؛الشـرقية  القـدس  فيهـا  مبـا  ،١٩٦٧ يونيـه /حزيـران  منـذ  احملتلـة  الفلسـطينية  األرض من

 وحقـه  املصـري  تقريـر  يف حقه األوىل وبالدرجة للتصرف، القابلة غري الفلسطيين الشعب حقوق
 منـذ  حـل  دون تـزال  ال الـيت  الفلسـطينيني  الالجـئني  ملشـكلة  عادلة تسوية وإجياد دولة؛ إقامة يف

ــة حــدود داخــل ســالم يف العــيش يف املنطقــة يف الــدول مجيــع حــق واحتــرام ،١٩٤٨ عــام  آمن
    .دوليا هبا رفومعت

    
  العامة اجلمعية على املعروضة هبا املتصلة واملسائل فلسطني قضية  -  أوال  
    للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة  - ألف  

 وهـي  للتصـرف،  القابلـة  غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة واصلت  
 كـبرية  مسـامهات  تقـدمي  فلسـطني،  لقضـية  حصـرا  املكرسـة  املتحـدة  األمـم  داخل الوحيدة اهليئة
 تقريــر يف احلــق وخاصــة للتصــرف، القابلــة غــري حقوقــه خيــص فيمــا الفلســطيين الشــعب لــدعم
    .فلسطني لقضية عادل حل إىل التفاوض طريق عن التوصل ويف املصري،
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ــة وأبــدت    لقضــية ودائــم وعــادل شــامل حــل إجيــاد يف املتمثــل للهــدف دعمهــا اللجن
 وأوائـــل الثمانينـــات أواخـــر ويف املتحـــدة. األمـــم وقـــرارات الدوليـــة للشـــرعية وفقـــا فلســـطني
 وجهتــها أن ســبق الــيت النــداءات ودعــم تأييــد اللجنــة واصــلت املاضــي، القــرن مــن التســعينات
 األمــم رعايــة حتــت األوســط الشــرق بشــأن دويل ســالم مــؤمتر عقــد أجــل مــن العامــة اجلمعيــة
 الـيت  األوسـط  الشـرق  يف السـالم  لعمليـة  بالنسـبة  الحـق  وقـت  يف أيضـا  فعلتـه  ما هوو املتحدة،
ــادرة عــن فضــال ،١٩٩١ عــام يف مدريــد يف بــدأت ــة املب  عــام يف أوســلو يف بــدأت الــيت الثنائي
 )١٩٩٣( املبــادئ إلعــالن تنفيــذا املربمــة الثنائيـة  االتفاقــات مبختلــف اللجنــة ورحبـت  .١٩٩٣
ــة،اإلجي التطــورات مــن وغريهــا ــل مــن ابي ــوات نقــل قبي  الســكانية املراكــز مــن اإلســرائيلية الق

 .الفلســطينية السـلطة  ورئاسـة  التشـريعي  بــاجمللس اخلاصـة  الفلسـطينية  واالنتخابـات  الفلسـطينية، 
 مفاوضـات  تـنجح  أن إىل عليها، إسرائيل بأن القائل الكثريين موقف جديد من أكدت كذلك
 اتفاقيـة  مبوجـب  عليهـا  املترتبـة  بااللتزامـات  تقر أن كامال، تنفيذا نتائجها وتنفذ النهائي الوضع
    االلتزامات. تلك حتترم وأن باالحتالل، القائمة السلطة بصفتها الرابعة، جنيف

 تعـديالت  إلجـراء  اسـتعدادها  عـن  وأعربـت  املبـدئي،  مبوقفهـا  متمسـكة  اللجنـة  وظلت  
 الدوليـة  اجلهـود  يف ملموسة بصورة ةواملسامه اجلديدة احلقائق ملراعاة عملها وبرنامج هنجها يف

 أن اللجنـة  قـررت  املنطلـق،  هذا ومن الفلسطينية. والسلطة السالم عملية دعم أجل من اجلارية
    “.٢٠٠٠ حلم بيت” املسماة الفلسطينية السلطة مبادرة يف تساهم

 إزاء املتزايـد  قلقهـا  عـن  اإلعـراب  بـدأت  قـد  اللجنـة  كانـت  التسعينات، أواخر وحبلول  
 اللجنـة  وكانـت  املنطقـة.  يف والعنـف  التوتر وتصاعد السالم مفاوضات على طرأ الذي وداجلم

 الـــدورة فيهـــا مبـــا العامـــة، اجلمعيـــة واجتماعـــات األمـــن جملـــس اجتماعـــات يف هبمـــة تشـــارك
ــتثنائية ــة االسـ ــرة الطارئـ ــة، العاشـ ــيت للجمعيـ ــدت الـ ــة لبحـــث عقـ ــدهورة احلالـ  األرض يف املتـ
 مــع دوريــة بصــورة اآلراء تبــادل يف بــدأت كمــا الشــرقية، القــدس يهــاف مبــا احملتلــة، الفلســطينية

    األورويب. االحتاد
ــة جانــب وإىل   ــع إدان ــة العنــف أعمــال مجي ــة أعربــت املــدنيني، ضــد املرتكب  عــن اللجن
 يف اختـذهتا  الـيت  القانونيـة  غـري  واإلجراءات القدس بشأن إسرائيل حكومة موقف إزاء انزعاجها

 تــؤثر الــيت اجلمــاعي العقــاب وتــدابري األراضــي ومصــادرة ســتوطنات،امل وإنشــاء الصــدد، ذلــك
 بصـورة  السـالم  جهـود  وتقـوض  مـدمرا  تـأثريا  املعيشـية  أحوالـه  وعلـى  الفلسـطيين  الشـعب  على

    .خطرية
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 انتفاضـــة أو الثانيـــة، االنتفاضـــة انطـــالق عقـــب شـــدة الشـــواغل هـــذه ازدادت وقـــد  
ــول أواخــر يف األقصــى، ــبتمرب/أيل ــةا فأكــدت .٢٠٠٠ س ــرارا للجن ــرارا م ــاء ضــرورة وتك  وف
ــة ــة بالتزاماهتــا إســرائيل حكوم ــة مبوجــب القانوني ــذلك. وذكَّرهتــا الرابعــة، جنيــف اتفاقي  ويف ب
 العنــف، وقــف إىل الراميــة الدوليــة اجلهــود جلميــع الــدعم تقــدم اللجنــة كانــت نفســه، الوقــت

ــة الســالم مفاوضــات واســتئناف ــع مــن ســطنيفل لقضــية حــل وإجيــاد االحــتالل إهنــاء بغي  مجي
  .)١(جوانبها

 إىل ١٩٨٩ عـام  مـن  الفتـرة  يف الـدعم  اللجنـة  هلـا  قدمت اليت اجلديدة األنشطة ومشلت  
 علـى  للتأكيـد  الفلسطيين، الشعب إىل املساعدة تقدمي بشأن دراسية حلقات عقد ،٢٠٠٠ عام

 ببنــاء تعلقــةامل واالحتياجــات االقتصــادية - االجتماعيــة االحتياجــات ملختلــف املتزايــدة األمهيــة
 السـلطة  مـوظفي  لتعريـف  سـنوي  تـدريب  برنـامج  وتنظيم احملتلة؛ الفلسطينية األرض يف السالم

 القـــدرات بنـــاء يف واملســـامهة املقـــر، يف املتحـــدة األمـــم بـــه تقـــوم الـــذي بالعمـــل الفلســـطينية
ــروين املتحــدة األمــم نظــام وإنشــاء الفلســطينية؛ ــة للمعلومــات اإللكت  فلســطني. بقضــية املتعلق

 األمــني إىل ٥١/١٢٩ قرارهــا يف ١٩٩٦ عــام يف العامــة اجلمعيــة طلبــت ذلــك، علــى وعــالوة
 واخلاصـة  املتحـدة  لألمـم  التابعـة  التوفيق جلنة مع بالتشاور املناسبة اخلطوات كل يتخذ أن العام

 إسـرائيل،  يف العربية امللكية وحقوق واملوجودات اتاملمتلك حلماية )٢(التوفيق) (جلنة بفلسطني
 اللجنـة،  بـدعم  املشـروع  هـذا  حظـى  وقـد  .حتديثها على ويعمل املوجودة السجالت حيفظ وأن
ــام يف إجنــازه ومت ــى وعــالوة .٢٠٠٠ ع ــك، عل ــة عقــدت ذل ــران يف اللجن ــه/حزي  ١٩٩٧ يوني

ئيلي لــألرض الفلســطينية، إلســراا االحــتالل علــى عامــا ثالثــني مــرور مبناســبة خاصــا اجتماعــا
 نـواب  وأحـد  األمـن  جملـس  ورئـيس  العـام  األمـني  املناسـبة  هذه وحضر. الشرقية القدس فيها مبا

  العامة. اجلمعية رئيس
  

احلق يف تقرير املصري، مبـا يف ذلـك احلـق يف إقامـة دولـة، بوصـفه حقـاً غـري قابـل            -باء   
  للتصرف
بســبل خمتلفــة علــى حقــوق الشــعب  واألمــم املتحــدة تكــرر التأكيــد  ١٩٧٤منــذ عــام   

الفلسطيين غري القابلة للتصرف، مبا فيها احلق يف تقرير مصـريه دون تـدخل خـارجي واحلـق يف     
)). وخـالل الفتـرة مـن    ٢٤-(د ٣٢٣٦ العامـة االستقالل الوطين والسيادة (انظر قرار اجلمعيـة  

__________ 
 للتصــرف القابلــة غــري حلقوقــه الفلســطيين الشــعب مبمارســة املعنيــة اللجنــة” املعنونــة اإلعالميــة املــذكرة انظــر  )١(  

  .٢٠٠٥ ،املتحدة األمم ،“الفلسطينيني حقوق وشعبة
 الســجالت علــى للحفــاظ املنجــز للعمــل تقــديرها عــن اجلمعيــة فيــه أعربــت الــذي ،٥٥/١٢٨ القــرار انظــر  )٢(  

  حتديثها. على والعمل التوفيق جلنة لدى املوجودة
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 حلقوقـــه ، ظلـــت اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب الفلســـطيين ٢٠٠٠إىل عـــام  ١٩٨٩عـــام 
القابلة للتصرف من املؤيدين واملناصرين بشدة حلق الفلسطينيني يف تقرير املصـري، ال سـيما    غري

حقهم يف إقامة دولتـهم املسـتقلة، فلسـطني. وأنشـئت يف األرض الفلسـطينية احملتلـة مؤسسـات        
مؤقتــة شــبه حكوميــة علــى أســاس اتفاقــات ثنائيــة تفاوضــت بشــأهنا إســرائيل ومنظمــة التحريــر  
الفلسطينية يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط الـيت جـرت يف تسـعينات القـرن املاضـي؛      

فتــرة الســنوات اخلمــس االنتقاليــة املقــررة مبوجــب االتفــاق    ١٩٩٩أيار/مــايو  ٤وانقضــت يف 
املؤقت، دون أن ُيشَرع يف مفاوضات الوضع النهائي من الناحية املوضـوعية. ويف ذلـك العـام،    

طينيون عن إعالن قيام دولة مستقلة من جانب واحد، وأكـد االحتـاد األورويب مـن    امتنع الفلس
حق الفلسـطينيني املتواصـل وغـري املشـروط يف تقريـر املصـري، مبـا يف ذلـك خيـار إقامـة           ”جديد 
  (انظر الفصل الثالث أدناه).   )٣(“دولة

املاضـي، دأبـت    ويف األمم املتحدة، يف أواخر الثمانينات وأوائل التسـعينات مـن القـرن     
اجلمعية العامة على إعادة تأكيد ما للشعب الفلسطيين ومجيع الشعوب الواقعة حتـت االحـتالل   
األجنيب والسيطرة االستعمارية من حق غري قابل للتصرف يف تقرير املصري واالستقالل الـوطين  

اجلمعيـة العامـة   والسالمة اإلقليمية والوحدة الوطنية والسيادة دون أي تدخل أجنيب (انظر قرار 
٤٣/١٠٦  .(  

مـا لإلعمـال العـاملي    ”املعنـون   ٤٤/٧٩وأكدت اجلمعية العامة من جديـد، يف قرارهـا     
بلـدان والشـعوب املسـتعمرة مـن     حلق الشعوب يف تقرير املصري ولإلسراع يف منح االسـتقالل لل 

، شرعية كفاح الشـعوب يف سـبيل   “أمهية لضمان حقوق اإلنسان ومراعاهتا على الوجه الفعال
االستقالل والسالمة اإلقليمية والوحدة الوطنيـة، والتحـرر مـن السـيطرة االسـتعمارية والفصـل       

ح املسـلح. وأكـدت   العنصري واالحـتالل األجـنيب جبميـع الوسـائل املتاحـة، مبـا يف ذلـك الكفـا        
اجلمعية أيضاً ما للشعب الفلسطيين ومجيع الشعوب الواقعة حتت االحـتالل األجـنيب والسـيطرة    
ــوطين والســالمة          ــر املصــري واالســتقالل ال ــل للتصــرف يف تقري ــن حــق غــري قاب االســتعمارية م

ه اإلقليمية والوحـدة الوطنيـة والسـيادة دون تـدخل أجـنيب. وفيمـا يتعلـق بقضـية فلسـطني بوجـ          
خاص، أدانت اجلمعية بقوة انتهاكات إسرائيل املستمرة واملتعمدة للحقـوق األساسـية للشـعب    
الفلســطيين، فضــالً عــن أنشــطتها التوســعية يف الشــرق األوســط، الــيت تشــكل عقبــة أمــام نيــل     

__________ 
  )٣(  European Union Summit Berlin Statement on the Middle East Peace Process of 25 March 1999   بيـان)

، الصـادر عـن مـؤمتر قمـة     ١٩٩٩آذار/مـارس   ٢٥لق بعمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط، املـؤرخ      برلني املتع
  .http://www.palestine-un.org/inter/berlin.htmlاالحتاد األورويب)؛ متاح على الرابط التايل: 
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الشعب الفلسطيين حلقه يف تقرير املصري واالسـتقالل، وهتديـداً لسـلم املنطقـة واسـتقرارها. ويف      
، اختذت اجلمعية العامة قرارات مماثلة تتعلق بأمهيـة حـق   ١٩٩٣إىل عام  ١٩٩٠من عام الفترة 

  .  )٤(الشعوب يف تقرير املصري واالستقالل
ــد يف        ــن جديـ ــة مـ ــة العامـ ــك، أكـــدت اجلمعيـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــانون األول/ ١٧وعـ  كـ
احترام مبدأي السيادة الوطنيـة وعـدم التـدخل    ”املعنون  ٤٦/١٣٠، يف قرارها ١٩٩١ ديسمرب

، شــرعية كفــاح مجيــع الشــعوب الواقعــة “يف الشــؤون الداخليــة للــدول يف عملياهتــا االنتخابيــة
حتــت الســيطرة االســتعمارية واألجنبيــة، وخاصــة الشــعب الفلســطيين، يف ســبيل ممارســة حقهــا  

ل الـوطين، الـذي سـيمكنها مـن تقريـر نظمهـا       القابل للتصـرف يف تقريـر املصـري واالسـتقال     غري
  السياسية واالقتصادية واالجتماعية دون تدخل أجنيب.  

ويف أواخر مثانينات وأوائـل تسـعينات القـرن املاضـي، ويف إطـار بنـد جـدول األعمـال           
ــة يف الشـــرق األوســـط ”املعنـــون  ــرارات  “احلالـ ــر القـ )، ٤٦/٨٢و  ٤٥/٨٣و  ٤٤/٤٠(انظـ

أعلنــت اجلمعيــة العامــة أن حــل مشــكلة الشــرق األوســط، حتــت رعايــة األمــم املتحــدة وعلــى    
ين مـن ممارسـة حقوقـه غـري القابلـة      أساس قراراهتا ذات الصلة، جيب أن ميكـن الشـعب الفلسـطي   

للتصرف، مبـا يف ذلـك حـق العـودة واحلـق يف تقريـر املصـري واالسـتقالل الـوطين وإقامـة دولتـه            
، كانــت ١٩٩١ألــف). وحــىت عــام  ٤٣/٥٤املســتقلة ذات الســيادة يف فلســطني (انظــر القــرار 

رر صــراحة تأكيــد اقتناعهــا بأنــه لــن يتحقــق ســلم شــامل وعــادل ودائــم يف  اجلمعيــة العامــة تكــ
املنطقــة بــدون ممارســة الشــعب الفلســطيين حقوقــه الوطنيــة غــري القابلــة للتصــرف ممارســة تامــة   

  ألف).   ٤٦/٨٢(انظر القرار 
آخر قرار أصـدرته اجلمعيـة العامـة بشـأن     ، ويف ١٩٩٣كانون األول/ديسمرب  ٢٠ويف   

مــا لإلعمــال العــاملي حلــق الشــعوب يف تقريــر املصــري مــن أمهيــة وردت فيــه إشــارة حمــددة إىل     
الشعب الفلسطيين، أحاطت اجلمعية علماً بالتطور اإلجيايب األخري يف عملية السـالم يف الشـرق   

عـالن املبـادئ، وأكـدت مـن     علـى إ  ١٩٩٣أيلول/سـبتمرب   ١٣األوسط، وال سـيما التوقيـع يف   
جديـد مـا للشـعب الفلسـطيين ومجيــع الشـعوب مـن حـق غــري قابـل للتصـرف يف تقريـر املصــري           
واالســتقالل والســيادة؛ وطلبــت إىل إســرائيل الكــف عــن انتــهاك احلقــوق األساســية للشــعب     

  ).  ٤٨/٩٤الفلسطيين وحرمانه من حقه يف تقرير املصري (انظر القرار 

__________ 
هـذا  . وكان آخـر قـرار اختذتـه اجلمعيـة العامـة حتـت       ٤٨/٩٤ و ٤٧/٨٢ و ٤٦/٨٧ و ٤٥/١٣٠القرارات   )٤(  

الــذي مل يـورد أي إشــارة حمـددة إىل الشــعب الفلسـطيين. وانظــر أيضـاً القــرار      ٤٩/١٥١العنـوان هــو القـرار   
  الذي جيري تناوله أدناه. ٤٩/١٤٩
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ــا          ــد يف قراره ــن جدي ــة م ــة العام ــوم نفســه، أكــدت اجلمعي ــون  ٤٨/١٥٨ويف الي املعن

قضــية ”يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املعنــون   “تســوية قضــية فلســطني بالوســائل الســلمية ”
إعمـال احلقـوق   ”م شـامل يف الشـرق األوسـط، أوهلـا هـو      ، ستة مبادئ لتحقيـق سـل  “فلسطني

. ويف قـرارات  “الوطنية املشروعة للشعب الفلسـطيين، وبالدرجـة األوىل احلـق يف تقريـر املصـري     
، أكـدت اجلمعيـة العامـة أيضـاً أن مبـدأ      “قضية فلسطني”الحقة صدرت يف إطار البند املعنون 

ا ميثـل أحـد املقاصـد واملبـادئ اجملسـدة يف      تكافؤ الشعوب يف احلقوق وحقهـا يف تقريـر مصـريه   
  ميثاق األمم املتحدة.  

، اختذت اجلمعية العامـة للمـرة   ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٢٣ويف السنة التالية، يف   
). ومـع  ٤٩/١٤٩األوىل قراراً مكرساً حصرياً حلق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري (القـرار  

تزايد األصوات املؤيدة من جهات مـن بينـها االحتـاد األورويب، صـارت هـذه القـرارات تؤكـد        
من جديد تدرجيياً أن حق الفلسطينيني يف تقرير املصـري يشـمل حقهـم يف إقامـة دولـة. وخـالل       

وأشـدها   السلسـلة ، وهـو أحـدث قـرار يف هـذه     ٥٥/٨٧الفترة قيـد االسـتعراض، اتُِّخـذ القـرار     
ــة    ــات املتحــدة     ١٧٠هلجــة، بتصــويت مســجل بأغلبي ــل صــوتني (إســرائيل والوالي صــوتاً مقاب

أعضــاء عــن التصــويت (بــاالو، وتونغــا، وجــزر مارشــال، وكنــدا،    ٥األمريكيــة)، مــع امتنــاع 
  ). A/55/PV.81املوحدة)) (انظر  - وميكرونيزيا (واليات

، كانـت  ٢٠٠٠إىل عـام   ١٩٩٦ويف النصف الثاين من العقد، أي يف الفتـرة مـن عـام      
ــرارات بشــأن الســيادة الدائمــة للشــعب الفلســطيين يف األرض       ــة تتخــذ ســنوياً ق ــة العام اجلمعي

 ٥١/١٩٠ده الطبيعيـة (انظـر القـرارات    الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس الشـرقية، علـى مـوار    
). وأعلـــــــــن اجمللـــــــــس االقتصـــــــــادي   ٥٥/٢٠٩و  ٥٤/٢٣٠و  ٥٣/١٩٦و  ٥٢/٢٠٧ و

املتخـذ يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون        ١٩٨٩/٣٤واالجتماعي، من جانبه، يف القـرار  
نِـع شـعبها   أن املرأة الفلسـطينية، باعتبارهـا جـزءاً ال يتجـزأ مـن أمـة مُ       “حالة املرأة الفلسطينية”

تسـتطيع أن تشـارك مشـاركة كاملـة يف      من ممارسة حقوقـه اإلنسـانية والسياسـية األساسـية، ال    
دون إعمـال حقهـا    -وهي املساواة والتنميـة والسـلم    -بلوغ أهداف االستراتيجيات التطلعية 

غــري القابــل للتصــرف يف العــودة إىل ديارهــا، وحقهــا يف تقريــر املصــري، وحقهــا يف إقامــة دولــة  
مستقلة وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن األمـم املتحـدة. وميكـن االطـالع علـى بيانـات       
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(انظـر الفصـل    )٥(١٩٩١/١٩ و ١٩٩٠/١١مماثلة يف قراراي اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي   
  الرابع أدناه).  

، ودأب األمني العام بانتظام على تأكيد أن أي تسوية شاملة للرتاع العـريب اإلسـرائيلي    
ــراري جملــس األمــن       ــرتاع اإلســرائيلي الفلســطيين، ينبغــي أن تســتند إىل ق  ٢٤٢مبــا يف ذلــك ال

ين، مبــا يف وأن تراعــي متامــاً احلقــوق املشــروعة للشــعب الفلســطي   )١٩٧٣( ٣٣٨و  )١٩٦٧(
، أشـار األمـني العـام يف تقريـره     ١٩٩١ذلك حقـه يف تقريـر املصـري. ويف تشـرين الثـاين/نوفمرب      

  عن احلالة يف الشرق األوسط إىل ما يلي:  
لقد ناديت دومـاً بأنـه ينبغـي عـدم ادخـار أي جهـد يف البحـث عـن تسـوية          ”    

وهـي تطلـع الشـعب     شاملة للرتاع العريب اإلسرائيلي والقضية الـيت تكمـن يف جـوهره:   
 “الفلســطيين إىل ممارســة حقوقــه السياســية املشــروعة، مبــا يف ذلــك حــق تقريــر املصــري 

 ). A/48/607-S/26769؛ وانظر أيضاً ٢٧، الفقرة A/46/652-S/23225(انظر 

، ألقى كـويف عنـان، بوصـفه أول أمـني عـام يقـوم بزيـارة        ١٩٩٨آذار/مارس  ٢٣ويف   
ــريعي           ــس التش ــام اجملل ــاً أم ــاء الســلطة الفلســطينية، خطاب ــد إنش ــة بع ــألرض الفلســطينية احملتل ل

  الفلسطيين، قال فيه ما يلي:  
يف كــل مرحلــة وعلــى كــل درب، ومــع كــل حتــٍد ومــع كــل جنــاح، وقفــت ”    

دافعني عن احلقـوق املشـروعة للشـعب الفلسـطيين. فقضـيتكم،      األمم املتحدة جبانب امل
وهي إعمال حق الشـعب الفلسـطيين يف تقريـر مصـريه بصـورة حقيقيـة، هـي قضـيتنا.         

(انظـــر  “وهـــي تعـــبري عـــن مبـــادئ ميثاقنـــا العامـــة األكثـــر قدســـية واألكثـــر رســـوخاً 
SG/SM/6501 .(  

التارخيية الـيت أجريـت للسـلطة     ، قال األمني العام، مبناسبة االنتخابات١٩٩٦ويف عام   
كانون الثاين/يناير، إن اتساع نطـاق مشـاركة    ٢٠الفلسطينية واجمللس التشريعي الفلسطيين يف 

ــة والقــدس الشــرقية يف تلــك االنتخابــات      النــاخبني الفلســطينيني يف قطــاع غــزة والضــفة الغربي
ر أساساً متينـاً ملمارسـة   ل خطوة هامة حنو إعمال احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين ووفَّشكَّ

__________ 
لالطالع على ما اختذته األمم املتحدة من إجراءات متعلقة حبالة املرأة الفلسطينية ودورها فيما يتصل مبسـائل    )٥(  

؛ والــدورة االســتثنائية S/PV.4208م واألمــن وبنــاء الســالم وأنشــطة املســاعدة (انظــر   مــن قبيــل املــرأة والســال 
؛ وتقارير متنوعة للجنة وضع املرأة ومشاريع قـرارات أوصـى اجمللـُس    ٢٠٠٠للجمعية العامة بشأن املرأة عام 

سطينية)؛ انظـر  االقتصادي واالجتماعي باعتمادها؛ وقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن املرأة الفل
  أيضاً الفصلني الثالث والرابع أدناه.
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؛ وانظــر أيضــا الفصــل الثالــث أدنــاه وإعــالن   SG/SM/5879حقهــم يف تقريــر مصــريهم (انظــر  

  املبادئ واالتفاق املؤقت).  
  

  توسيع نطاق احلقوق املمنوحة لفلسطني فيما خيص املشاركة يف األمم املتحدة  -جيم   
وامتيـازات إضـافية لفلسـطني     خالل الفتـرة قيـد النظـر، منحـت األمـم املتحـدة حقوقـاً         

، يـــدعو جملـــس األمـــن منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية إىل ١٩٧٦بوصـــفها مراقبـــاً. فمنـــذ عـــام 
ــول كــانون         ــة يف الشــرق األوســط وقضــية فلســطني. وحبل ــه بشــأن احلال املشــاركة يف مداوالت

ل ، كان اجمللس قد قبل طلـب فلسـطني خماطبـة اجمللـس مباشـرة بشـأن مسـائ       ١٩٨٩الثاين/يناير 
ــباط/فرباير       ــال، يف شـ ــبيل املثـ ــى سـ ــاء. فعلـ ــدول األعضـ ــع الـ ــاواة مـ ــدم املسـ ــى قـ ــرى، علـ أخـ

، شــاركت فلســطني يف مناقشــة جملــس األمــن بشــأن محايــة املــدنيني يف  ١٩٩٩وأيلول/ســبتمرب 
الرتاع املسلح، وهي مناقشة، كما ذكرت فلسطني، تتفق بوضـوح مـع النـداءات العديـدة الـيت      

ــر   ــا الحت ــها هــي وغريه ــدويل     أطلقت ــانون اإلنســاين ال ــدويل، والق ــانون ال ــاذ صــكوك الق ام وإنف
  ).  ٤٠٤٦و  S/PV.3890وقرارات األمم املتحدة (انظر 

وقامـت اجلمعيــة العامـة، مــن جانبـها، مبــنح فلسـطني بعــض احلقـوق واالمتيــازات الــيت        
، ١٩٩٠نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٨. ففـي  )٦(األعضاء كانت خمصصة حىت ذلك الوقت للدول

، الــذي طلبــت فيــه إىل الــدول األعضــاء أن متــنح وفــود ٤٥/٣٧اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار 
ة حركـات التحريــر الــوطين الــيت تعتــرف هبــا منظمـة الوحــدة األفريقيــة أو جامعــة الــدول العربيــ  

ــة،     أو ــيت ُمنَِحــت مركــز املراقــب يف املنظمــات الدولي ــازات  ”كلتامهــا، وال التســهيالت واالمتي
واحلصانات الالزمة الضطالعها مبهامها وفقـاً ألحكـام اتفاقيـة فيينـا لتمثيـل الـدول يف عالقاهتـا        

  .“مع املنظمات الدولية ذات الطابع العاملي
معية العامة، بنـاًء علـى اقتـراح مـن     ، وافقت اجل١٩٩٣كانون األول/ديسمرب  ١٠ويف   

رئيس جلنة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار (اللجنـة الرابعـة)، علـى التفـاهم الـذي           
يقضي بأن تقيم اللجنة االستشارية لألونروا عالقة عمل مع منظمـة التحريـر الفلسـطينية (انظـر     

__________ 
، الـذي  ٤٣/١٧٧، اختذت القرار ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب  ١٥جتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة، يف   )٦(  

ــة    ــرار اجلمعي ــه إىل ق ــر الفلســطينية،    ٢٩-(د ٣٢٣٧أشــارت في ) املتعلــق مبــنح مركــز املراقــب ملنظمــة التحري
، ١٩٨٨تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥ولة فلسطني الصادر عن اجمللس الـوطين الفلسـطيين يف   واعترفت بإعالن د

منظمـــة التحريـــر ’بـــدالً مـــن اســـم ‘ فلســـطني’ُيســـَتعَمل، يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة، اســـم ”وقـــررت أن 
-The Origins and Evolution of the Palestine Problems: 1917. وانظـر أيضـاً األمـم املتحـدة،     “‘الفلسـطينية 

1988 ", p. 270 .(أصول مشكلة فلسطني وتطورها)  
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)؛ وبدأ بعد ذلك أحد ممثلـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية حبضـور اجتماعـات       ٤٨/٤١٧املقرر 
  اللجنة االستشارية.  

بــاء، أن تنطبــق نفــس الترتيبــات املنطبقــة   ٤٩/١٢وقــررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    
بـة فيمـا يتعلـق باملشـاركة يف االحتفـال بالـذكرى السـنوية        على الدول األعضـاء أو الـدول املراق  
). وبنـاًء  A/49/48فلسـطني باعتبارهـا مراقبـاً (انظـر أيضـا       ىاخلمسني إلنشاء األمـم املتحـدة علـ   

رئـيس السـلطة   عليه، شارك ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمـة التحريـر الفلسـطينية و   
  الفلسطينية، مشاركة كاملة يف االحتفال التذكاري.  

مشـاركة  ”املعنـون   ٥٢/٢٥٠، اختذت اجلمعية العامة القرار ١٩٩٨متوز/يوليه  ٧ويف   
ضـافية تتعلـق   الذي منحت فيه فلسطني حقوقـاً وامتيـازات إ   “فلسطني يف أعمال األمم املتحدة

 A/52/1002( ١٩٩٨آب/أغسـطس   ٤باملشاركة. وأوضح األمـني العـام، يف مذكرتـه املؤرخـة     
)، مفهومه للحقوق واالمتيازات اإلضافية املمنوحة لفلسـطني، وفقـاً للطرائـق الـواردة     Corr.1و 

  ، كما يلي:  ٥٢/٢٥٠يف مرفق القرار 
  حق املشاركة يف املناقشة العامة للجمعية العامة.    - ١’’  
حيــق لفلســطني، دون املســاس بأولويــة الــدول األعضــاء، أن تســجل يف قائمــة    - ٢’’  

املتكلمني يف إطار بنود جدول األعمـال غـري البنـود املتعلقـة بقضـييت فلسـطني       
وسط يف أي جلسة عامة للجمعيـة العامـة، بعـد آخـر دولـة عضـو       والشرق األ

  مسجلة يف قائمة اجللسة.  
  

  نقطة تركيز: املسائل التنظيمية اليت تربز أمهية قضية فلسطنينقطة تركيز: املسائل التنظيمية اليت تربز أمهية قضية فلسطني
مبقــرر إجرائــي اختــذه جملــس األمــن لتبســيط قائمــة البنــود مبقــرر إجرائــي اختــذه جملــس األمــن لتبســيط قائمــة البنــود   ١٩٩٦١٩٩٦أحــيط علمــاً يف عــام أحــيط علمــاً يف عــام     

). ومنـذ ذلـك احلــني، مـا بــرح    ). ومنـذ ذلـك احلــني، مـا بــرح    SS//11999966//666677و و   CCoorrrr..11و و   SS//11999966//660033املعروضـة عليـه (انظــر   املعروضـة عليـه (انظــر   
رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتصـرف مـراراً وتكـراراً     رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتصـرف مـراراً وتكـراراً     

ود املتعلقــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين ود املتعلقــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين يعــرب عــن اعتــراض اللجنــة علــى قــرار حــذف البنــ يعــرب عــن اعتــراض اللجنــة علــى قــرار حــذف البنــ 
حلقوقه غـري القابلـة للتصـرف، وقضـية فلسـطني، واحلالـة يف الشـرق األوسـط، مـن القائمـة.           حلقوقه غـري القابلـة للتصـرف، وقضـية فلسـطني، واحلالـة يف الشـرق األوسـط، مـن القائمـة.           
فقد رأت اللجنة أنه ريثمـا يـتم التوصـل، وفقـاً للشـرعية الدوليـة، إىل تسـوية شـاملة وعادلـة          فقد رأت اللجنة أنه ريثمـا يـتم التوصـل، وفقـاً للشـرعية الدوليـة، إىل تسـوية شـاملة وعادلـة          

ظـل هـذه البنـود مدرجـة يف     ظـل هـذه البنـود مدرجـة يف     ودائمة للرتاع العريب اإلسرائيلي يف الشرق األوسط، ينبغـي أن ت ودائمة للرتاع العريب اإلسرائيلي يف الشرق األوسط، ينبغـي أن ت 
قائمة املسائل املعروضة على اجمللـس مـا دامـت تنـدرج ضـمن مسـؤوليته فيمـا يتعلـق بصـون          قائمة املسائل املعروضة على اجمللـس مـا دامـت تنـدرج ضـمن مسـؤوليته فيمـا يتعلـق بصـون          
السلم واألمن الدوليني. ويف وقت الحق من العقد، أكد الرئيس كذلك يف رسائله املوجهـة  السلم واألمن الدوليني. ويف وقت الحق من العقد، أكد الرئيس كذلك يف رسائله املوجهـة  

) أن أي قــرار حبــذف ) أن أي قــرار حبــذف SS//22000000//225533ووSS//11999988//113344ووSS//11999966//666677إىل رئــيس جملــس األمــن (إىل رئــيس جملــس األمــن (
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ســيما عنــد هــذه النقطــة احلرجــة مــن عمليــة الســالم، ســيتجاوز اإلصــالح     ســيما عنــد هــذه النقطــة احلرجــة مــن عمليــة الســالم، ســيتجاوز اإلصــالح       هــذه البنــود، الهــذه البنــود، ال

ــه ن    ــتترتب عليـ ــد وسـ ــد بعيـ ــي إىل حـ ــه ن   اإلجرائـ ــتترتب عليـ ــد وسـ ــد بعيـ ــي إىل حـ ــر     اإلجرائـ ــدى (انظـ ــدة املـ ــلبية بعيـ ــية سـ ــائج سياسـ ــر     تـ ــدى (انظـ ــدة املـ ــلبية بعيـ ــية سـ ــائج سياسـ تـ
SS//22000000//225533.(.(

وباإلضافة إىل هذه التطورات، تعززت أمهية قضـية فلسـطني يف األمـم املتحـدة وتزايـد          
خدام االهتمام هبا بسبب مقررات اجلمعية العامة اليت تطلب إىل األمني العام أن يواصـل اسـت  

)، وتغــيري اســم ٥٣/٤٢٤عنــد االقتضــاء (انظــر املقــرر   “األرض الفلســطينية احملتلــة”عبــارة 
ــوق اإلنســان        ” ــيت متــس حق ــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية ال ــة ب ــة اخلاصــة املعني اللجن

ــة   ــة ليصــبح    “لســكان األراضــي احملتل ــة للجمعي ــالتحقيق يف   ”التابع ــة ب ــة اخلاصــة املعني اللجن
ســرائيلية الــيت متــس حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيين وغــريه مــن الســكان املمارســات اإل

ألـف). يف هـذا السـياق، جتـدر اإلشـارة       ٤٤/٤٨(انظـر القـرار    “العرب يف األراضـي احملتلـة  
ة عـن الفلسـطينيني   أيضاً إىل أن األمم املتحدة نشرت للمـرة األوىل إحصـاءات سـكانية رمسيـ    

، متاحــــة علــــى الــــرابط التــــايل:    ESA/P/WP.165يف األرض الفلســــطينية احملتلــــة (انظــــر   
www.un.org/esa/desa/htm.(     

  حق الرد.    - ٣’’  
حـق إثــارة نقاط نظامية تتصل باإلجراءات املتعلقة بقضييت فلسـطني والشـرق     - ٤’’  

ط النظاميـة تلـك حـق الطعـن     األوسط، شريطة أال يتضمن احلق يف إثارة النقـا 
  يف قرار رئيس اجللسة.  

حق املشاركة يف تقدمي مشاريع القرارات واملقررات املتعلقة بقضييت فلسـطني    - ٥’’  
والشرق األوسط. وال تطـرح مشـاريع القـرارات واملقـررات تلـك للتصـويت       

  إال بناًء على طلب من دولة عضو.  
يس اجلمعيـة العامـة مـرة واحـدة فقـط      حق تقدمي مداخالت، على أن يقوم رئـ   - ٦’’  

يف بدايـة كـل دورة مـن دورات اجلمعيــة بتقـدمي إيضـاح متهيـدي أو باإلشــارة       
  إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة.  

ــدول غــري          - ٧’’   ــد ال ــوس اخلاصــة بفلســطني مباشــرة بع ــب مقاعــد اجلل جيــري ترتي
ا يف قاعة اجلمعيـة  األعضاء وقبل املراقبني اآلخرين؛ مع ختصيص ستة مقاعد هل

  العامة.
  وتضمنت مذكرة األمني العام أيضاً فرض القيد التايل على مشاركة فلسطني:    
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  .“ليس لفلسطني احلق يف التصويت أو يف تقدمي مرشحني  - ٨’’  
 أيلـــول/  ٢٨واســـتناداً إىل تلـــك الترتيبـــات، شـــاركت فلســـطني للمـــرة األوىل، يف        
جمعية العامة حني ألقى الرئيس الفلسـطيين عرفـات كلمـة    ، يف املناقشة العامة لل١٩٩٨ سبتمرب

أمــام اجللســة العامــة لــدورة اجلمعيــة العامــة الثالثــة واخلمســني. وخــالل نفــس الــدورة، بــدأت    
فلســطني تشــترك، وفقــاً للحقــوق واالمتيــازات اإلضــافية الــيت منحتــها إياهــا األمــم املتحــدة، يف 

  قة بقضييت فلسطني والشرق األوسط.  تقدمي مشاريع قرارات اجلمعية العامة املتعل
  

  نقطة تركيز: مسألة اجلوانب اإلقليمية لوثائق تفويض إسرائيل يف األمم املتحدة
إدخـال   ١٩٩٠فيما يتعلق بوثـائق تفـويض إسـرائيل يف األمـم املتحـدة، اقُتـرِح يف عـام            

وفـد إسـرائيل    تعديل على القرار املتعلق بتقرير جلنة وثـائق التفـويض يـبني أن وثـائق تفـويض     
ليس هلا صلة باألرض الفلسطينية واألراضـي العربيـة األخـرى الـيت حتتلـها إسـرائيل منـذ عـام         

، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية. وبعــد أن توصــل رئــيس اجلمعيــة العامــة وقتئــذ إىل حــل   ١٩٦٧
وسط، مل ُيجر تصويت على تقريـر جلنـة وثـائق التفـويض التابعـة للجمعيـة العامـة. وبـالرغم         

تماد تقرير جلنة وثائق التفويض يف سنوات الحقة وفقاً للممارسة املتبعـة، فـإن املسـألة    من اع
ــائق تفــويض إســرائيل ظلــت دون حــل. وأســهمت هــذه التطــورات        ــة بوث ــذكورة املتعلق امل

إىل  ٢٠٠٤يتصــل هبــا مــن تطــورات الحقــة يف إطــالق مبــادرات أفضــت يف أيار/مــايو   ومــا
بشأن وضع األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القـدس   ٥٨/٢٩٢اختاذ اجلمعية العامة القرار 

      الشرقية.
ــة األمــم        -دال    ــرح عقــده حتــت رعاي ــدويل للســالم يف الشــرق األوســط املقت ــؤمتر ال امل

  املتحدة
ة االنتفاضـة الفلسـطينية   يف أواخر مثانينات وأوائل تسعينات القرن املاضي، وعلى خلفي  

األوىل وتطورات معينة إقليمية وعاملية، حشدت اجلمعية العامة تأييداً غري مسـبوق، كـاد يصـل    
إىل حد اإلمجاع، للدعوة إىل عقد مـؤمتر دويل للسـالم يف الشـرق األوسـط حتـت رعايـة األمـم        

 املـؤمتر الـدويل املعـين    املتحدة. وقد اكتسبت يف البداية فكرة عقد مؤمتر من هذا القبيل زمخاً يف
. وأقـرت أيضـاً مقترحـات منفصـلة قدمتـها      ١٩٨٣بقضية فلسطني، املعقود يف جنيـف يف عـام   

دول أعضاء ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية، بضرورة عقـد مـؤمتر مـن هـذا     
 ة إىلالقبيل. غري أن إسرائيل والواليات املتحدة، خالل الفترة نفسها، دأبتـا علـى رفـض الـدعو    
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. وجتــدر اإلشــارة إىل أن الواليــات  )٧(عقــد مــؤمتر الســالم املقتــرح حتــت رعايــة األمــم املتحــدة  

، )٨(املتحــدة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية اشــتركتا ألول مــرة يف مفاوضــات مباشــرة يف تــونس
  إىل منتصف تسعينات القرن املاضي.   ١٩٨٨الفترة من أواخر عام   يف

ر الــدويل للســالم حتــت رعايــة األمــم املتحــدة ذروتــه يف عــام   وبلــغ التأييــد لعقــد املــؤمت   
، يف اجتمـاع ُعِقـد يف جنيـف    ١٩٨٨. وجتدر اإلشـارة إىل أن اجلمعيـة العامـة، يف عـام     ١٩٨٩

يقــة والوث ٤٣/٤٩للســماح حبضــور رئــيس منظمــة التحريــر الفلســطينية عرفــات (انظــر القــرار   
A/43/909      ــرار ــرح حــني اختــذت الق ــد الســاحق لعقــد مــؤمتر الســالم املقت )، أعربــت عــن التأيي

مقابـل صـوتني، مـع امتنـاع عضـوين عـن التصـويت، وحـددت          صوتاً ١٣٨بأغلبية  ٤٣/١٧٦
ادئ اخلمسة املتعلقة بتحقيق السالم الشامل. وجرى تأكيد هذه املبادئ جمـدداً يف مناسـبات   املب

ــت يف صــياغة مــوجزة          ــنتني التــاليتني، إىل أن أُدرَِج ــا علــى مــدى الس ــدة ومت توســيع نطاقه ع
للشــروط الالزمــة للتوصــل إىل حــل، وظلــت اجلمعيــة العامــة تؤكــد تلــك الصــياغة يف قراراهتــا   

فصـاعداً، وحــىت مــا بعــد   ١٩٩٤قضــية فلســطني بالوسـائل الســلمية، مــن عــام   املتعلقـة بتســوية 
  .  ٢٠٠٠  عام

، صـوتت أغلبيـة غـري مسـبوقة     ١٩٨٩كـانون األول/ديسـمرب    ٦وبعد مضي عام، ويف   
، الذي دعـت فيـه   )٩(“قضية فلسطني”، املعنون ٤٤/٤٢دولة عضواً تأييداً للقرار  ١٥١بلغت 

اجلمعية مرة أخرى إىل عقد مؤمتر دويل للسالم برعاية األمم املتحدة، ومبشاركة مجيـع أطـراف   
الرتاع، مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية واألعضاء الـدائمون اخلمسـة يف جملـس األمـن، علـى      

ــس    ــراري اجملل ــق   )١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢أســاس ق ــة لتحقي ــادئ التالي ، وكــذلك املب
  سلم شامل:  

__________ 
 ٣٨/٥٨دعا إعالن جنيف املتعلق بفلسطني، الذي اعتمد يف املؤمتر الـدويل وأقرتـه اجلمعيـة العامـة يف القـرار        )٧(  

جيم، إىل عقد مؤمتر سالم دويل ُيدَعى إليه مجيع األطراف يف الرتاع العـريب اإلسـرائيلي، مبـا يف ذلـك منظمـة      
 The Originsلتحرير الفلسطينية، للمشاركة على قدم املساواة حبقوق متساوية. وانظر أيضاً األمم املتحـدة،  ا

and Evolution of the Palestine Problems: 1917-1988      (أصـول مشـكلة فلسـطني وتطورهـا)؛ وA/45/709 ؛
  .A/48/607  و

ــ  )٨(   ــرت هـــ   ـمل تسفـ ــها روبـ ــيت رأسـ ــات، الـ ــروـر احملادثـ ــفري الوال . بيليتـ ــن، سـ ــونس،  ، االبـ ــدة يف تـ ــات املتحـ يـ
من منظمة التحريـر الفلسـطينية، عـن إحـراز أي تقـدم يف مسـألة العمليـات العسـكرية (انظـر           ربه عبد وياسر

Bilal al-Hassan, “Arafat avant Madrid: Les regles de sa gestion politique”, in: Revue d’etudes 

palestiniennes, No. 96, été 2005, pp.17f   ــاً بيـــان الســـفري بيليتـــرو املـــؤرخ  آذار/ ٢٢.). وانظـــر أيضـ
  .A/45/317-S/21369، وبيان منظمة التحرير الفلسطينية الذي ورد يف الوثيقة ١٩٨٩  مارس

  صوتاً مقابل ثالثة أصوات، مع امتناع عضو واحد عن التصويت. ١٥١بأغلبية  ٤٤/٤٢اختذ القرار   )٩(  



 18 14-03020

 

، ١٩٦٧انســحاب إســرائيل مــن األرض الفلســطينية احملتلــة منــذ عــام    (أ)”    
  فيها القدس، ومن األراضي العربية احملتلة األخرى؛    مبا

يبات لألمن جلميع دول املنطقة، ومن بينها الـدول املسـماة   ضمان ترت  (ب)    
، داخـل حـدود آمنـة    ١٩٤٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٩) املؤرخ ٢-(د ١٨١يف القرار 

  ومعترف هبا دولياً؛  
 ١٩٤حل مشكلة الالجئني الفلسـطينيني وفقـاً لقـرار اجلمعيـة العامـة        (ج)    

  قرارات الالحقة ذات الصلة؛  ، وال١٩٤٨كانون األول/ديسمرب  ١١) املؤرخ ٣-(د
  ؛  ١٩٦٧تصفية املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة منذ عام   (د)    
  . “ضمان حرية الوصول إىل األماكن املقدسة واملباين واملواقع الدينية  (هـ)    
ويف الوقت نفسه، نوهت اجلمعية العامـة مـرة أخـرى بالرغبـة املعلنـة يف وضـع األرض         

، مبا فيها القدس، حتت إشراف األمم املتحدة لفترة حمـدودة،  ١٩٦٧حملتلة منذ عام الفلسطينية ا
الـذي اختـذ    ٤٥/٦٨كجزء من عملية السالم، وأشارت إىل هذا األمـر مـرة أخـرى يف قرارهـا     

أيضـاً إنشـاء جلنـة حتضـريية، يف إطـار      ، أقرت اجلمعية العامة ١٩٩٠يف السنة التالية. وحىت عام 
جملــس األمــن ومبشــاركة األعضــاء الــدائمني يف اجمللــس، الختــاذ اخلطــوات الالزمــة لعقــد املــؤمتر  
الــدويل للســالم الــذي دعــي إىل عقــده يف قراراهتــا. غــري أن تلــك اللجنــة التحضــريية املقترحــة     

  تنشأ قط.    مل
املــــؤمتر الــــدويل للســــالم يف الشــــرق ”املعنــــونني  ٤٥/٧٥و  ٤٥/٦٨ويف القــــرارين   
، كــررت اجلمعيــة العامــة الــدعوة إىل عقــد مــؤمتر دويل حتــت رعايــة األمــم املتحــدة   “األوســط

قضـية  ”دال، املعنـون   ٤٧/٦٤يف قرارهـا  استناداً إىل املبـادئ املـذكورة أعـاله. ورأت اجلمعيـة     
  من شأنه أن يسهم يف تعزيز السلم يف املنطقة.   “مرحلة ما”أن عقد املؤمتر يف  “فلسطني
وجنباً إىل جنب مـع هـذه القـرارات املتعلقـة بقضـية فلسـطني، اختـذت اجلمعيـة العامـة            

الة يف الشرق األوسط أكدت فيهما مـن جديـد أيضـاً دعوهتـا إىل عقـد املـؤمتر       قرارين بشأن احل
ــراران       ــم املتحــدة (الق ــة األم ــدويل للســالم حتــت رعاي ــف و  ٤٤/٤٠ال ــاء). ويف  ٤٥/٨٣أل ب

، اختفـت الـدعوة إىل   ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر  ٣٠مؤمتر مدريد للسالم يف  أعقاب إطالق
عقــد مــؤمتر حتــت رعايــة األمــم املتحــدة مــن قــرارات اجلمعيــة العامــة املتخــذة بشــأن احلالــة يف    

، أعلنت اجلمعيـة مسـتخدمةً صـياغتها    ١٩٩١كانون األول/ديسمرب  ١٦الشرق األوسط. ويف 
ــادة يف القــرار  مــرة أخــرى أن الســلم يف الشــرق األوســط كــل ال يتجــزأ    ”ألــف  ٤٦/٨٢املعت

وجيب أن يقوم على أسـاس حـل شـامل وعـادل ودائـم ملشـكلة الشـرق األوسـط، حتـت رعايـة           
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ــا ذات الصــلة     ــى أســاس قراراهت ــم املتحــدة وعل ). ويف A/46/623-S/23204(انظــر أيضــاً   “األم

 ٤٦/٧٥القــرار، مل تــذكر اجلمعيــة شــيئاً عــن موضــوع مــؤمتر مدريــد للســالم، خبــالف القــرار   
الـذي رحبـت فيـه بانعقـاد مـؤمتر السـالم        “املؤمتر الدويل للسـالم يف الشـرق األوسـط   ”املعنون 
  الفصل الثالث أدناه).   (انظر

ويف وقــت ســابق، ونتيجــة مفاوضــات صــعبة فيمــا بــني أعضــاء جملــس األمــن أجريــت    
كـانون   ٢٠بسبب انـدالع أعمـال عنـف كـربى يف القـدس الشـرقية، أصـدر رئـيس اجمللـس يف          

، البيان التايل الذي جيسـد االتفـاق فيمـا بـني أعضـاء اجمللـس فيمـا يتعلـق         ١٩٩٠األول/ديسمرب 
  املؤديني إىل حتقيق سلم شامل وعادل ودائم للرتاع العريب اإلسرائيلي:   “ب والنهجباألسلو”

يعيــد أعضــاء جملــس األمــن تأكيـــد تصــميمهم علــى تأييــد عمليــة نشـــطة         ”    
للتفــاوض تشــترك فيهــا مجيــع األطــراف ذات الصــلة وتــؤدي إىل ســلم شــامل وعــادل   

 ينبغـي أن تسـتند إىل قـراري    ودائم للرتاع العريب اإلسرائيلي عن طريق املفاوضات اليت
واليت ينبغي هلـا أن تأخـذ يف االعتبـار     )١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢جملس األمن 

من، واحلقوق السياسـية املشـروعة   حق مجيع الدول يف املنطقة، مبا فيها إسرائيل، يف األ
  للشعب الفلسطيين.  

ويف هذا السـياق فـإهنم يتفقـون علـى أن عقـد مـؤمتر دويل يف وقـت مالئـم،         ”    
يكــون مشــكَّالً علــى الوجــه الصــحيح، مــن شــأنه أن ييســر اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق   

ق بـالرتاع  تسوية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض وإىل حتقيق سلم دائم فيمـا يتعلـ  
  العريب اإلسرائيلي.  

بيد أن أعضاء اجمللس يرون أنه ليس هناك إمجاع فيما يتعلق بالوقـت املالئـم   ”    
  لعقد هذا املؤمتر.  

ومن وجهـة نظـر أعضـاء اجمللـس، فـإن الـرتاع العـريب اإلسـرائيلي نـزاع هـام           ”    
  ).  S/22027( “وفريد وجيب معاجلته على حدة حسب وقائعه املوضوعية

ــن مؤرخــة       ــس األم ــة إىل جمل ــالة موجه ــارس  ٢٢ويف رس )، S/22385( ١٩٩١آذار/م
أَبلَــغ األمــني العــام اجمللــس رمسيــاً بقــراره تعــيني الســفري إدوارد برونــر السويســري ممــثالً خاصــاً    

ألوسط، ليخلف السفري غونار يارينغ الذي تقاعـد مـن منصـبه. وقـد مت تعـيني      لشؤون الشرق ا
. ويف نفــس العــام، مثَّــل )١٩٦٧( ٢٤٢مــن قــرار جملــس األمــن  ٣الســيد برونــر وفقــاً للفقــرة 
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األوســـط بصـــفة مراقـــب  الســـيد برونـــر األمـــم املتحـــدة يف مـــؤمتر مدريـــد للســـالم يف الشـــرق
)A/46/652-S/23225الفصل الثالث أدناه).   ؛  

ــة األمــم          ــدويل للســالم حتــت رعاي ــؤمتر ال ــة إىل عقــد امل ــة العام وتوقفــت دعــوة اجلمعي
وتوقيـع   املتحدة بعد اعتراف حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كل منهما باألخرى

ــادئ ترتيبــات احلكــم الــذايت املؤقــت، يف واشــنطن العاصــمة، يف     أيلول/ســبتمرب  ١٣إعــالن مب
. ومع شروع األمم املتحدة يف التركيز على مسـاعدة الطـرفني يف جهودمهـا الراميـة إىل     ١٩٩٣

التوصــل إىل تســوية ســلمية، تبلــورت يف اجلمعيــة العامــة سلســلتان مــن القــرارات. وقــد حلــت  
املتعلقــة بتســوية قضــية فلســطني بالوســائل الســلمية، حمــل الــدعوات الســنوية الســابقة إحــدامها، 

، يف حني بـدأت األخـرى، الـيت تتعلـق بعمليـة السـالم       )١٠(لعقد مؤمتر حتت رعاية األمم املتحدة
(انظـر الفصـل    ١٩٩٣ول/ديسـمرب  كـانون األ  ١٤املـؤرخ   ٤٨/٥٨يف الشرق األوسط بالقرار 

  الثالث أدناه).  
وأيدت اللجنة املعنية مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف، مـن           

، الـدعوة إىل عقـد مـؤمتر دويل للسـالم يف     ١٩٩٣إىل عـام   ١٩٨٩جانبها، يف الفتـرة مـن عـام    
 ضــوء أحــداث العنــف الشــرق األوســط حتــت رعايــة األمــم املتحــدة. وعــالوة علــى ذلــك، ويف

اجلاريــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، يف ســياق االنتفاضــة، حثــت    
اللجنة حكوميت إسرائيل والواليات املتحدة على إعـادة النظـر يف موقفيهمـا وإىل االنضـمام إىل     

أجـل تعزيـز السـالم     اجملتمع الدويل، ممثالً يف اجلمعية العامة، الذي يكاد يقـف صـفا واحـدا مـن    
. وواصــلت اللجنــة يف )١١(يف الشــرق األوســط مــن خــالل عقــد مــؤمتر الســالم الــدويل املقتــرح 

تأييــد فكــرة عقــد املــؤمتر الــدويل    ١٩٩٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨تقريرهــا الســنوي املــؤرخ  
  (دال) كما يلي:   ٤٧/٦٤للسالم، وعلقت على قرار اجلمعية العامة 

، أن تواصـل إيـالء   ١٩٩٣قررت اللجنة، لدى اعتمـاد برنـامج عملـها لعـام     ”    
األولوية لتعزيـز التوصـل إىل تسـوية شـاملة وعادلـة ودائمـة للـرتاع العـريب اإلسـرائيلي،          
ــؤمتر دويل        ــد م ــا إىل عق ــة م ــدعوة يف مرحل ــك ال ــا يف ذل وجــوهره قضــية فلســطني، مب

ــ ــدة  للســــالم يف الشــ ــة األمــــم املتحــ ــر  “رق األوســــط، حتــــت رعايــ ، A/48/35(انظــ
  ).  ٤٠  الفقرة

__________ 
دال املتعلـق بقضـية فلسـطني؛ انظـر      ٤٧/٦٤ته أعاله، ُوجَِّهت آخـر دعـوة يف القـرار    حسب ما جرت مناقش  )١٠(  

ــرارات  ــف ٤٧/٦٤الق ــر أيضــاً    - أل ــاء؛ وانظ ــم املتحــدة وقضــية فلســطني    ه ــم املتحــدة، األم ، تشــرين األم
  .٢٢، الصفحة ١٩٩٤األول/أكتوبر 

  .١٧، الصفحة ١٩٩١، ١٩٩٠‐١٩٧٩قضية فلسطني، انظر األمم املتحدة،   )١١(  
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مـن أجـل إحـالل السـالم،      ١٩٩١ويف ظل اجلهـود اجلديـدة املبذولـة اعتبـارا مـن عـام         

عمليـة السـالم    أعربت اللجنة عن تأييدها للمفاوضـات الثنائيـة العربيـة اإلسـرائيلية يف سـياق يف     
يف مدريد، ورحبت بتوقيع إسرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية علـى إعـالن مبـادئ ترتيبـات        
احلكم الذايت املؤقت، بوصفه خطوة أوىل هامة حنو حتقيق سـالم عـادل وشـامل وفقـاً لقـرارات      

  ).٤٢ و ٤١األمم املتحدة ذات الصلة (املرجع نفسه، الفقرتان 
  

  ٢٠٠٠بيت حلم   - هاء  
يف أواخر التسعينات من القرن املاضي، اعتربت بدايـة األلفيـة اجلديـدة حـدثا مـن أهـم         

األحداث اليت تنتظرها مدينة بيت حلم الفلسطينية. وتطلّب تنظـيم هـذه املناسـبة والتحضـري هلـا      
مشــاركة نشــطة مــن جانــب اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك تقــدمي املســامهات املاليــة والتقنيــة يف   

تحضريية واملشاركة الفعلية يف األحداث واألنشطة التذكارية. وكان مـن املتوقـع أن   األعمال ال
يفد إىل زيارة بيت حلم ما يقرب مـن مليـوين زائـر لالحتفـال هبـذه املناسـبة التارخييـة. ويف عـام         

من أجـل تـرميم املواقـع الدينيـة      ٢٠٠٠، أطلقت السلطة الفلسطينية مشروع بيت حلم ١٩٩٧
يدة يف املدينة فضال عن إعادة بناء اهلياكل األساسية لبيت حلـم يف إطـار اإلعـداد    والتارخيية العد

الحتفاالت األلفية املزمعة. وقد خلفت سنوات االحتالل العسكري من اآلثار مـا جعـل مهمـة    
  إصالح بيت حلم مهمة عسرية للغاية.

، ٢٠٠٠ومن أجل مساعدة الشـعب الفلسـطيين علـى االضـطالع مبشـروع بيـت حلـم          
قامت اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف بتشـجيع املشـروع   

، الـذي  ٢٠٠٠وإذكاء الوعي الدويل مبتطلباته الكـثرية. وكـان مـؤمتر املشـتركني يف بيـت حلـم       
، خطـوة أوليـة صـوب زيـادة اهتمـام اجملتمـع       ١٩٩٨أيار/مايو  ١٢و  ١١عقد يف بروكسل يف 

، ٢٠٠٠روع ومشــاركته فيــه. وقــد عقــد املــؤمتر برعايــة مشــروع بيــت حلــم         الــدويل باملشــ 
باالشــتراك مــع املفوضــية األوروبيــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة األمــم املتحــدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والبنك الدويل. وحضر االحتفال أيضا رئيس اللجنـة املعنيـة   

يين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف. وأتــاح املــؤمتر الفرصــة لـــنحو        مبمارســة الشــعب الفلســط  
من ممثلـي احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة والقطـاع اخلـاص واألوسـاط املاليـة           ٦٠٠

الدوليــة واملؤسســات الدينيــة والثقافيــة ووســائل اإلعــالم لإلســهام يف جنــاح مشــروع بيــت حلــم 
 A/53/141تثمار واخلــــربة والدعايــــة (انظــــر مــــن خــــالل املســــامهات املاليــــة، واالســــ ٢٠٠٠

  .)E/1998/SR.40  و
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ويف العام نفسه، أذنت اللجنة لرئيسها وأعضاء مكتبـها بـأن يطلبـوا إدراج بنـد جديـد        
دول األعمـال املؤقـت للـدورة الثالثـة واخلمسـني للجمعيـة       ، يف جـ “٢٠٠٠بيت حلـم  ”معنون 

، الــذي اختــذ باإلمجــاع، مبثابــة ٥٣/٢٧). وكــان قــرار اجلمعيــة العامــة A/53/141العامــة (انظــر 
املقبلـة واألنشـطة املصـاحبة هلـا، الـيت       ٢٠٠٠الحتفـاالت بيـت حلـم    شاهد على األمهية املـوالة  

إىل عيـد الفصـح    ١٩٩٩كان من املقرر االضطالع هبا يف الفترة املمتدة من عيد امليالد يف عام 
. وبناء على طلب اللجنة واعترافا باألمهية العاملية للمشـروع، أدرجـت اجلمعيـة    ٢٠٠١يف عام 

يف جـدول أعمـال دوراهتـا الثالثـة واخلمسـني والرابعـة        “٢٠٠٠م بيت حل”العامة البند املعنون 
ــرارات      ــويت القـ ــذت دون تصـ ــني، واختـ ــة واخلمسـ ــني واخلامسـ  ٥٤/٢٢و  ٥٣/٢٧واخلمسـ

ــة أمــور، عــن دعــم      ٥٥/١٨ و ــة، يف مجل ــوايل. ويف هــذه القــرارات، أعربــت اجلمعي ، علــى الت
، ودعت إىل زيـادة املسـاعدة واملشـاركة مـن جانـب اجملتمـع الـدويل        ٢٠٠٠مشروع بيت حلم 

  ككل من أجل ضمان جناحها.
، ويف ظل االضطرابات اليت وقعـت يف سـياق االنتفاضـة الثانيـة يف     ٥٥/١٨ويف القرار   

، أكـدت اجلمعيـة العامـة احلاجـة إىل ضـمان إتاحـة فـرص وصـول         ٢٠٠٠أواخر أيلول/سبتمرب 
املؤمنني من مجيـع األديـان واملـواطنني مـن مجيـع اجلنسـيات إىل األمـاكن املقدسـة يف بيـت حلـم           

ملـها املتجـدد يف وصـول عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط        حبرية ودومنا عائق، وأعربت عن أ
إىل خامتــة ناجحــة وحتقيــق تســوية هنائيــة بــني اجلــانبني الفلســطيين واإلســرائيلي، حبيــث يتســىن     
االحتفال بذكرى األلفية يف مناخ يسوده السالم واملصاحلة. ويف القرار نفسـه، قـررت اجلمعيـة    

  .“٢٠٠٠ بيت حلم”اختتام النظر يف البند املعنون 
واســتجابة للنــداءات الــيت وجهتــها اجلمعيــة العامــة يف دوراهتــا مــن الثالثــة واخلمســني إىل   

يف أنشـطتها   ٢٠٠٠اخلامسة واخلمسني، ظلت اللجنة حمتفظـة مبكـان خـاص ملشـروع بيـت حلـم       
املتنوعة، مبا يف ذلك برنامج اجتماعاهتا. ومت التركيـز علـى أمهيـة زيـادة الـوعي باملشـروع وتعزيـز        

، الـذي عقدتـه   ٢٠٠٠الدعم املقدم له، مـن بـني أمـور أخـرى، يف مـؤمتر بيـت حلـم الـدويل لعـام          
يف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة   ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٩إىل  ١٨اللجنة يف الفترة من 

ليـة  يف روما، ويف حلقة األمم املتحدة الدراسية املعنيـة بآفـاق التنميـة االقتصـادية الفلسـطينية وعم     
  . ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢١و  ٢٠السالم يف الشرق األوسط، اليت عقدت يف القاهرة يف 

مثـل   وناقش مكتب اللجنة أيضا هـذه املسـألة مـع ممثلـي املنظمـات احلكوميـة الدوليـة،         
ــة، فضــال عــن املنظمــات       ــدول العربي ــة ال ــؤمتر اإلســالمي وجامع االحتــاد األورويب، ومنظمــة امل

ة إىل ذلك، وجهت اللجنة شعبة حقوق الفلسـطينيني باألمانـة العامـة إىل    احلكومية. وإضاف غري
مواصلة نشر املعلومات عن املشروع من خالل نظام األمم املتحدة للمعلومات املتعلقـة بقضـية   



 23 14-03020

 

 
). كذلك قامت إدارة شـؤون اإلعـالم يف األمانـة العامـة،     http://unispal.un.orgفلسطني (انظر 

، بإنشــاء موقــع شــبكي مســتقل بشــأن هــذا املوضــوع       ٥٤/٤١امــة وفقــا لقــرار اجلمعيــة الع  
  ).A/55/370  (انظر

    
  احلاجة إىل محاية الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل  - ثانيا   

الفترة قيد النظر، يعتـرف باحلاجـة امللحـة إىل تـوفري احلمايـة      ظل اجملتمع الدويل، طوال   
الدولية للسكان املدنيني الفلسطينيني حتت االحتالل اإلسرائيلي، وفقا لقواعد ومبـادئ القـانون   
الدويل الواجبـة التطبيـق والصـكوك املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، ال سـيما اتفاقيـة جنيـف الرابعـة.           

ــه   ــرة وهنايت ــة الفت ــى احــتالل إســرائيل     وشــهدت بداي ــة احتجاجــا عل ا انتفاضــة فلســطينية عارم
العسكري لألرض الفلسطينية، مبا فيها القدس الشرقية. ورأى الكثريون أن هـاتني االنتفاضـتني   
تعبري قوي عن آمال الفلسطينيني الوطنية الـيت أحبطـت منـذ عهـد بعيـد، وعـن رفـض مطالبـهم         

حــتالل اإلســرائيلي. وعلــى خلفيــة االنتفاضــة،   املشــروعة باإلضــافة إىل اضــطهادهم يف ظــل اال 
وتكرار املواجهـات العنيفـة واسـتخدام إسـرائيل للقـوة املفرطـة وانتـهاكاهتا حلقـوق اإلنسـان يف          
األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، بذلت جهود عديدة من أجل توفري احلمايـة  

  ا الفصل الرابع أدناه).واألمن للسكان املدنيني الفلسطينيني (انظر أيض
  

  االنتفاضة األوىل  -ألف   
ــدلعت يف       ــة االنتفاضــة الفلســطينية الــيت ان ــذ بداي  ١٩٨٧كــانون األول/ديســمرب   ٩من

، والــيت تعــرف اآلن باســم االنتفاضــة األوىل، أصــبحت  ١٩٩٣واســتمرت حــىت منتصــف عــام 
ل، الســـلطة القائمـــة املواجهـــة والتـــدابري القاســـية وأعمـــال القمـــع العنيفـــة مـــن جانـــب إســـرائي

  .)١٢(باالحتالل، هي طابع احلياة اليومية للفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة
وظلــت هــذه التطــورات، الــيت كانــت حتــدث علــى مــرأى ومســمع العــامل بأســره مــن      

خالل وسائط اإلعالم، تزيـد الـوعي داخـل اجملتمـع الـدويل مبحنـة الفلسـطينيني الـذين يعيشـون          
  .حتت االحتالل

ونتيجــة لالســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب إســرائيل، ارتفــع جممــوع عــدد القتلــى      
الفلســطينيني مــن جــراء إطــالق الرصــاص أو الضــرب أو الغــاز املســيل للــدموع إىل حــوايل          

__________ 
ــامي        )١٢(   ــالل عــ ــة األوىل خــ ــن االنتفاضــ ــلة عــ ــات مفصــ ــى معلومــ ــالع علــ ــر:١٩٨٨ و ١٩٨٧لالطــ   ، انظــ

United Nations, the Origins and Evolution of the Palestine Problem, 1917-1988, pp. 252-271.  
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ــطس   ١ ٢٤٠ ــول آب/أغسـ ــاً حبلـ ــدر    ١٩٩٣شخصـ ــا يقـ ــابني مـ ــدد املصـ ــوع عـ ــغ جممـ ، وبلـ
ـــ ــات مــن األ    ١٣٠ ٠٠٠ ب ــع الوفي طفــال دون ســن السادســة عشــرة   شــخص. وكــان حنــو رب

). ومت أيضا احتجاز آالف الفلسـطينيني علـى يـد قـوات االحـتالل      ٢٢، الفقرة A/48/35 (انظر
اإلسرائيلية ونقل املئات، يف انتهاك للقانون الدويل، إىل سجون يف إسرائيل أو مت ترحيلـهم مـن   

ية احملتلة. ودمرت العشرات من املنازل أو سدت باخلرسانة. وتوقـف النظـام   األراضي الفلسطين
 ،لفتـرات طويلـة، وحظـر ترتيبـات التعلـيم غـري النظـامي        التعليمي بـإغالق املـدارس واجلامعـات   

وفرض حظر التجول على قرى ومناطق بأكملها. ومت احلد من خدمات البيـع بالتجزئـة، ومـن    
ة، واخلدمات املالية والتجارية، كمـا مت حظـر وسـائط اإلعـالم،     توافر املرافق واخلدمات الصحي

واملنظمات املدنيـة. واقتلعـت عشـرات اآلالف مـن األشـجار املثمـرة ودمـرت احملاصـيل كنـوع          
  .)١٣(من العقاب اجلماعي من جانب السلطة القائمة باالحتالل

ــالتحقيق يف املمارســات اإل     ــة ب ــة اخلاصــة املعني علــى أســاس ســرائيلية، والحظــت اللجن
ــة الــيت عرضــت عليهــا، أن املســتوى اخلطــري مــن العنــف والقمــع يف األرض       املعلومــات واألدل

سـنة مـن االحـتالل العسـكري.      ٢٢الفلسطينية احملتلة مل يسـبق لـه مثيـل علـى مـدى أكثـر مـن        
تعكـس ارتفـاع مسـتوى العنـف الناشـئ عـن        ١٩٩٣وظلت تقـارير اللجنـة اخلاصـة حـىت عـام      

الت اليت تقوم هبا إسرائيل لقمعها بـالقوة العسـكرية الفظـة والعنيفـة علـى حنـو       االنتفاضة واحملاو
  مفرط، وكذلك العقاب اجلماعي، مبا يف ذلك عمليات الترحيل اجلماعي للفلسطينيني.

ــد أعمــال العنــف، وال ســيما قتــل إســرائيلي يف مســتوطنة       يف  “نيســانيت”وأدى تزاي
ــال الشــرطة اإل      ــن رج ــنني م ــل اث ــزة وقت ــاع غ ــة آذار/مــارس    قط ــرائيل يف هناي ــرائيليني يف إس س

آذار/مــارس بفــرض اإلغــالق الكامــل علــى      ٣٠، إىل قيــام الســلطات اإلســرائيلية يف   ١٩٩٣
ــة  ــع    )١٤(األرض الفلســطينية احملتل ــا إىل أرب . وأدى ذلــك اإلغــالق إىل تقســيم تلــك األرض فعلي

وجنوب الضـفة الغربيـة،    مناطق منفصلة، هي قطاع غزة والقدس الشرقية ومشال الضفة الغربية
وإىل خلــق معانــاة غــري مســبوقة للســكان الفلســطينيني، الــذين كــان معظمهــم يعيشــون بالفعــل  

. وبينت النتائج اليت توصلت إليها اللجنة اخلاصة فيما بعد أنه، بـالرغم مـن   )١٥(حتت خط الفقر
يف أعقـاب توقيـع   أن املستوى العام للعنف يف األرض الفلسطينية احملتلة قد اخنفـض إىل حـد مـا    

__________ 
ــدة،    )١٣(   ــم املتحـ ــر األمـ ــية فلســـطني انظـ ــه ١٩٩٠‐١٩٧٩قضـ ــفحة ١٩٩١، متوز/يوليـ ــا يلي ٤٢، الصـ ــاومـ   ؛هـ

، وانظـر أيضـا   United Nations, The United Nations and the Question of Palestine, October 1994, p. 16ffو 
  ألف. ٤٣/٥٨قرار اجلمعية العامة 

، حيـث يـروي الكاتـب تفاصـيل مقتـل      Avi Shlaim, The Iron Wall, New York/London, 2000, p. 510انظـر    )١٤(  
  .١٩٩٣طينيني يف آذار/مارس إسرائيليا على يد فلس ١٣

  .Yearbook of the United Nations, 1993انظر   )١٥(  
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، فإن ما كـان حيـدث مـن مواجهـات متفرقـة كـان ُيقاَبـل بتـدابري         ١٩٩٣إعالن املبادئ يف عام 

  .)١٦(قمعية قاسية ضد السكان
، مـــا فتئـــت األمـــم ١٩٨٧ومنـــذ بدايـــة االنتفاضـــة األوىل يف كـــانون األول/ديســـمرب   

تلة، وعـدم تـوفري احلمايـة    املتحدة تعرب عن قلقها إزاء خطورة احلالة يف األرض الفلسطينية احمل
وشـاركها يف ذلـك العديـد مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة، مبـا يف ذلـك           للشعب الفلسطيين.

اجلماعــة االقتصــادية األوروبيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة املــؤمتر اإلســالمي، وحركــة  
وليـة، والعديـد مـن    بلدان عدم االحنياز، ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة، وجلنـة الصـليب األمحـر الد      

  املنظمات غري احلكومية.
غــري أن جملــس األمــن وقــف مكتــوف األيــدي. واســتخدمت الواليــات املتحــدة حــق      

بشأن ترحيل املـدنيني الفلسـطينيني    ١٩٨٩حزيران/يونيه  ٩النقض ضد مشروع القرار املؤرخ 
)S/20677  الـذي سـعى   ١٩٨٩شـباط/فرباير   ١٦مشـروع القـرار املـؤرخ    ) مثلما حدث ضـد ،

اجمللس فيه إىل أن يشجب بشدة استمرار إسرائيل يف اتباع سياسـات وممارسـات ضـد الشـعب     
)؛ S/20463الفلســـطيين يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، وخاصـــة انتـــهاك حقـــوق اإلنســـان (      

) شــجب فيــه S/20945/Rev.1( ١٩٨٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦قــرار مماثــل مــؤرخ   ومشــروع
ــهاكا حلقــوق        ــيت تشــكل انت ــهجها إســرائيل وال ــيت تنت اجمللــس بقــوة السياســات واملمارســات ال

  اإلنسان للشعب الفلسطيين يف األرض احملتلة.
ــاي ٢٠ويف    ــرائيلي   ١٩٩٠و أيار/مـ عمـــال فلســـطينيني وجـــرح    ٧، قتـــل مســـلح إسـ

فلسـطينيا آخـرين    ١٧يف ريشـون لتزيـون (إسـرائيل)؛ ولقـي      آخرين يف عملية عيـون قـارة   ١١
شـخص علـى يـد قـوات األمـن اإلسـرائيلية يف املظـاهرات         ١ ٠٠٠مصرعهم وجرح أكثر مـن  

ــطينية ا   ــاء األرض الفلسـ ــا علـــى  الـــيت انـــدلعت يف أعقـــاب ذلـــك يف مجيـــع أحنـ ــة احتجاجـ حملتلـ
. ودفع هذا احلادث جملس األمن إىل تناول مسألة احلمايـة. وخـالل النقاشـات الـيت     )١٧(احلادث

أيار/مــايو  ٣١أيار/مــايو ويف نيويــورك يف  ٢٦و  ٢٥دارت يف اجمللــس وعقــدت يف جنيــف يف 
اسـة  ، أكدت تقريبا مجيع الوفود الـيت تكلمـت، مبـا يف ذلـك أعضـاء اجمللـس، احلاجـة امل       ١٩٩٠

ــطينيني. ويف   ــدنيني الفلسـ ــة املـ ــايو  ٢٥إىل محايـ ــر  ١٩٩٠أيار/مـ ــة التحريـ ــيس منظمـ ، أدىل رئـ
الفلســطينية، عرفــات، ببيــان أمــام اجمللــس دعــا فيــه إىل اختــاذ إجــراءات عاجلــة لتــوفري احلمايــة     

 أيـــار/ ٣١الدوليـــة للشـــعب الفلســـطيين. ومـــع ذلـــك، اســـتخدمت الواليـــات املتحـــدة يف        
__________ 

  .١٩٩٤املرجع نفسه،   )١٦(  
  .٤٦، الصفحة قضية فلسطني انظر األمم املتحدة،  )١٧(  
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) الـذي كانـت ستنشـأ مبوجبـه جلنـة      S/21236ض ضـد مشـروع القـرار (   حـق الـنق   ١٩٩٠ مايو
تتألف من ثالثة من أعضاء اجمللـس لبحـث احلالـة علـى األرض وتقـدمي توصـيات بشـأن السـبل         

حـتالل  والوسائل الكفيلة بضمان سالمة ومحايـة املـدنيني الفلسـطينيني الـذين يعيشـون حتـت اال      
 ).S/PV.2926(انظر  )١٨(اإلسرائيلي

، شجب أعضاء جملـس األمـن بقـوة    ١٩٩٠حزيران/يونيه  ١٩ويف بيان رئاسي مؤرخ   
، جـرح فيـه كـثري مـن النسـاء واألطفـال الفلسـطينيني        ١٩٩٠حزيران/يونيـه   ١٢حادثا وقع يف 

ابط إسرائيلي قنبلة غـاز مسـيل للـدموع داخـل مستوصـف تـابع لوكالـة        عندما ألقى ض األبرياء
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني يف الشـرق األدىن بـالقرب مـن خمـيم الشـاطئ يف قطـاع        
غزة. وأعرب األعضاء عن جزعهم من ختفيف العقوبة املفروضة على ذلـك الضـابط، وأكـدوا    

على األرض الفلسـطينية واألراضـي العربيـة األخـرى      من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق
، مبـا فيهـا القـدس، وطلبـوا إىل األطـراف املتعاقـدة السـامية        ١٩٦٧اليت حتتلها إسرائيل منذ عام 

  .)١٩(كفالة احترام االتفاقية وناشدوا إسرائيل احترام التزاماهتا مبوجب االتفاقية
ل واألرض الفلســطينية احملتلــة يف وقــام ممثــل شخصــي لألمــني العــام بزيــارة إىل إســرائي    

. ووفقـا لبيـان أدىل بـه األمـني العـام إىل      ١٩٩٠متوز/يوليـه   ١حزيران/يونيـه إىل   ٢٢الفترة من 
متوز/يوليــه، كــان مبعــث القلــق الرئيســي الــذي ذكــره الفلســطينيون   ٤الصــحافة يف جنيــف يف 

وقـد أعـرب عـن     للممثل الشخصي هو شعورهم العميق بالضعف الناجم عـن غيـاب احلمايـة؛   
ذلــك اخلــوف مــن يعيشــون يف خميمــات الالجــئني، ومــن يقيمــون يف املــدن والقــرى. وســاور     
الفلسطينيني أيضا بالغ القلق إزاء حقوقهم األساسـية اإلنسـانية واالقتصـادية. ورفعـت مظـاملهم      
ــة        ــى اختــاذ اخلطــوات الالزم ــاالحتالل، عل ــة ب ــا، بصــفتها الســلطة القائم إىل إســرائيل ومت حثه

  .)٢٠(تعامل مع تلك املظامل مبا يتفق مع التزاماهتا القانونية الدوليةلل
، قام جملس األمـن، بسـبب انـدالع املواجهـات     ١٩٩٠كانون األول/ديسمرب  ٢٠ويف   

 - ضـا الفصـل الثـاين   (انظـر أي  )١٩٩٠( ٦٨١القـدس الشـرقية، باختـاذ القـرار      وإراقة الدماء يف
ل ذلك القرار خطوة جديدة من قبل اجمللس ألنه أسند، ألول مـرة، مسـؤوليات   ثَّباء أدناه). وَم

مســـتمرة إىل األمـــني العـــام بالنســـبة للمـــدنيني الفلســـطينيني الـــذين يعيشـــون حتـــت االحـــتالل  
__________ 

، قــام رئــيس الواليــات املتحــدة بــوش بتعليــق احلــوار الــذي دام ســنتني مــع منظمــة    ١٩٩٠يف حزيران/يونيــه   )١٨(  
كان قد ارتكـب ضـد إسـرائيل قبـل فتـرة وجيـزة.        ينية بسبب تقاعسها عن إدانة عمل إرهايبالتحرير الفلسط

  .United States, Department of State, Patterns of Global Terrorism:1990,1991انظر 
  والصفحة التالية. ٤٦، الصفحة قضية فلسطني انظر األمم املتحدة،  )١٩(  
  .٤٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(  
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لتزامـات  اإلسرائيلي، وطلب إليه رصد ومراقبة حالتـهم. ويف الوقـت نفسـه أكـد اجمللـس علـى ا      

ــة        ــمان محايـ ــن ضـ ــة عـ ــة جنيـــف الرابعـ ــية مبوجـــب اتفاقيـ ــورة رئيسـ ــؤولة بصـ ــراف املسـ األطـ
ــامية يف         ــدة الس ــراف املتعاق ــاالحتالل، واألط ــة ب ــرائيل، الســلطة القائم ــي إس الفلســطينيني، وه

  ).S/22472االتفاقية (انظر 
، ملناقشـة  ١٩٩١انون الثاين/ينـاير وآذار/مـارس وأيار/مـايو    واجتمع جملس األمن يف ك  

، أعرب أعضـاء اجمللـس، يف   ١٩٩١كانون الثاين/يناير  ٤احلالة يف األراضي العربية احملتلة. ويف 
يف قطـاع غـزة    )، عن بالغ القلق إزاء أعمال العنـف الـيت وقعـت مـؤخرا    S/22046بيان رئاسي (

وقاموا بشجب تلك األعمال، وال سيما األعمال الـيت ارتكبتـها قـوات األمـن اإلسـرائيلية ضـد       
الفلسطينيني، وأدت إىل وقـوع عشـرات القتلـى واجلرحـى بـني املـدنيني الفلسـطينيني؛ وأكـدوا         

أن من جديـد سـريان اتفاقيـة جنيـف الرابعـة علـى األرض الفلسـطينية احملتلـة بأكملـها؛ وطلبـوا           
تلتزم إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، التزاما تاما بأحكـام االتفاقيـة؛ وأكـدوا مـن     

وأيــدوا أعمــال األمــني العــام املتصــلة بتنفيــذ ذلــك القــرار؛  )١٩٩٠( ٦٨١جديـد قــرار اجمللــس  
مـن جانـب مجيـع مـن يسـتطيعون اإلسـهام يف ختفيـف         وحثوا كذلك علـى بـذل جهـود مكثفـة    

ــة. ويف         ــرار الســلم يف املنطق ــوتر والصــراع لكــي يتســىن إق ــرتاع والت ــارس  ٢٧حــدة ال آذار/م
ــان رئاســي (    ١٩٩١ ــرة أخــرى، يف بي ــس م ــق   S/22408، أعــرب أعضــاء اجملل ــالغ القل )، عــن ب

سـيما احلالـة اخلطـرية الناجتـة عـن فـرض        حلالة يف األراضي العربية احملتلة، والالستمرار تدهور ا
). ويف A/46/652-S/23225إسرائيل حلظر التجول، وشجبوا طرد أربعة فلسطينيني (انظـر أيضـا   

، الــذي شــجب فيــه ترحيــل الفلســطينيني مــن   )١٩٩١( ٦٩٤أيار/مــايو، اختــذ اجمللــس القــرار  
  جيم أدناه). - األرض الفلسطينية احملتلة (انظر أيضا الفصل الثاين

وحســب مــا ورد يف الفصــل الثالــث أدنــاه، بــدأت جهــود كــربى إلحــالل الســالم يف     
يف شكل مؤمتر مجع للمـرة األوىل   ،١٩٩١الشرق األوسط يف مدريد يف تشرين األول/أكتوبر 

استمرت احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلـة يف التـدهور،    بني أطراف الرتاع كافة. ومع ذلك،
، ُدعي اجمللس مـرة أخـرى للتصـدي هلـذه احلالـة.      ١٩٩٢ويف كانون الثاين/يناير ونيسان/أبريل 

ــاير   ــانون الثاين/ينــ ــرار  ١٩٩٢ويف كــ ــذ اجمللــــس القــ ــل   )١٩٩٢( ٧٢٦، اختــ ــق بترحيــ املتعلــ
الفلسطينيني، ويف نيسان/أبريل، أعرب عن القلق إزاء حادث وقع يف رفـح يف قطـاع غـزة قتـل     
فيه عدد من الفلسطينيني وجرح عدد آخر أكرب على يد القوات اإلسرائيلية. ويف بيـان رئاسـي   

حـث اجمللـس مـرة     ،)S/23783أعضاء حركة عدم االحنياز يف اجمللس ( أعدته فلسطني بدعم من
أخرى إسـرائيل علـى أن تتقيـد يف مجيـع األوقـات بالتزاماهتـا وفقـا التفاقيـة جنيـف الرابعـة وأن           

ن أن أي تصـعيد  حتترم قرارات جملس األمن ذات الصلة وتتصرف طبقا هلا وأعرب عن قلقـه مـ  
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ــه       ــة الســلم، وخصوصــا يف وقــت جتــري في ــار خطــرية بالنســبة إىل عملي ــه آث للعنــف ســتكون ل
  مفاوضات يف مدريد لتحقيق سلم شامل وعادل ودائم.

العـام   طلـب أعضـاء اجمللـس إىل األمـني     )١٩٩٠( ٦٨١وإضافة إىل ذلك، وفقا للقرار   
أن يستخدم مساعيه احلميدة من أجـل التصـدي ملشـاكل املـدنيني الفلسـطينيني حتـت االحـتالل        

  .)٢١(اإلسرائيلي
مــن تقريــره  ١٧، أشــار األمــني العــام، يف الفقــرة  ١٩٩٣كــانون الثاين/ينــاير  ٢٥ويف   

)، إىل ما يلي فيما يتعلق بترحيـل عـدد كـبري مـن     S/25149( )١٩٩٢( ٧٩٩املقدم وفقا للقرار 
  الفلسطينيني:

 ١٩٨٧تناول جملس األمن مرارا وتكرارا منـذ شـهر كـانون األول/ديسـمرب     ”    
. مسألة سالمة املـدنيني الفلسـطينيني الـذين هـم حتـت االحـتالل اإلسـرائيلي ومحايتـهم        

وهلذا السبب، ويف ضـوء الطلبـات الـيت قـدمها الزعمـاء الفلسـطينيون إيل السـيد جونـا         
السيد غارخيان أثنـاء زياراهتمـا للمنطقـة، أنـوي أن أبـدأ مباحثـات مـع السـلطات         إىل و

اإلسرائيلية بشأن إقامة آلية رصد تابعة لألمم املتحدة يف األراضـي احملتلـة، كمـا اقتـرح     
ــذين    )١٩٩٠( ٦٨١يف القــرار  . وســيكون مــن شــأن هــذا أن يطمــئن الفلســطينيني ال

يعيشــون حتــت االحــتالل اإلســرائيلي إىل أن اجملتمــع الــدويل مل يهمــل حاجتــهم إىل        
  “.السالمة واحلماية، وهي حاجة جيب تلبيتها بغض النظر عن تقدم حمادثات السالم

، كان املراقب الدائم لفلسطني لدى األمم املتحدة ورئـيس اللجنـة   ١٩٩٣م وطوال عا  
املعنية مبمارسة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف يبلغـان األمـني العـام بقلقهمـا           
إزاء تصاعد حدة القمع اإلسرائيلي اليت أسفرت عن سقوط العديد من الضـحايا الفلسـطينيني،   

كل خطري يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، ودعـا كالمهـا اجمللـس علـى       وتدهور الوضع األمين بش
  .  )٢٢()١٩٩٠( ٦٨١وجه االستعجال مرارا وتكرارا إىل كفالة محاية الفلسطينيني وفقا للقرار 

ــة، يف      ــة العام ــت اجلمعي ــاين/نوفمرب   ٣وتناول ــرة الظــروف  ، أل١٩٨٨تشــرين الث ول م
، ٤٣/٢١اخلطرية املتصلة باالنتفاضة األوىل يف األرض الفلسطينية احملتلة، عندما اختذت القـرار  

الذي أدانت فيـه انتـهاكات إسـرائيل املسـتمرة حلقـوق اإلنسـان للشـعب الفلسـطيين. وحسـب          
ن عاجزا عن التصـدي للقمـع العنيـف مـن جانـب إسـرائيل أثنـاء        ذكر أعاله، ظل جملس األم ما

__________ 
  .Chinmaya Gharekhan, The Horseshoe Table, New Delhi, 2006, p. 187انظر أيضا   )٢١(  
  .Yearbook of the United Nations, 1993انظر   )٢٢(  
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، بالرغم من أن اجلمعية قـد طلبـت إليـه مـرارا وتكـرارا أن يبحـث الوضـع        )٢٣(االنتفاضة األوىل

الســـائد يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، وينظـــر يف اختـــاذ تـــدابري حلمايـــة املـــدنيني الفلســـطينيني 
هـــاء). ويف القـــرار  ٤٧/٦٤و  ٤٦/٧٦و  ٤٥/٦٩و  ٤٤/٢ ، و٤٣/٢٣٣القـــرارات  (انظـــر
، أعربت اجلمعية عن بالغ القلق إزاء احلالـة الـيت تـثري اجلـزع نتيجـة السـتمرار االحـتالل        ٤٤/٢

ــت عــن         ــد إســرائيل وسياســاهتا وممارســاهتا املتواصــلة ضــد الشــعب الفلســطيين، وأعرب ــى ي عل
الشديدة إزاء استمرار قتل وجرح املدنيني الفلسطينيني، وأعمال النهب الـيت   شعورها بالصدمة

  تعرضت هلا منازل املدنيني العزل يف مدينة بيت ساحور الفلسطينية.
ــرار    ــة عــن شــعورها بالصــدمة الشــديدة إزاء     ٤٥/٦٩ويف الق ــة العام ــت اجلمعي ، أعرب

يف احلــرم الشــريف  ١٩٩٠تشــرين األول/أكتـوبر   ٨مـال العنــف اإلسـرائيلية الــيت وقعـت يف    أع
يف القــدس، ممــا أســفر عــن قتــل وجــرح مــدنيني فلســطينيني. وأكــدت اجلمعيــة ضــرورة تعزيــز    

ــة    ــة للمــدنيني الفلســطينيني يف األرض الفلســطينية احملتل ــة الدولي ــدعم    احلماي ــادة ال وضــرورة زي
طيين الـرازح حتـت االحـتالل اإلسـرائيلي والتضـامن معـه (انظـر الفصـل         واملعونة للشـعب الفلسـ  

بـاء أدنـاه). وقـام أيضـا غويـدو دي مـاركو، رئـيس اجلمعيـة العامـة، بزيـارة الالجـئني             - الثاين
كــانون الثاين/ينــاير  ٧إىل  ٢الفلســطينيني يف األرض الفلســطينية احملتلــة واألردن يف الفتــرة مــن  

ــارة مــن  ١٩٩١ ــة مبمارســة   )٢٤(نوعهــا، وهــي أول زي ــة املعني ــرئيس إحاطــة إىل اللجن . وقــدم ال
 ٢٢، املعقــــودة يف ١٧٦يف جلســــتها  الشــــعب الفلســــطيين حلقوقــــه غــــري القابلــــة للتصــــرف

ــه (انظــر ١٩٩١شــباط/فرباير   ٤٧/٦٤مــن القــرار  ٦). ويف الفقــرة A/45/1000 ، بشــأن زيارت
، مبـا فيهـا   ١٩٦٧وضع األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام ”دال، اقترحت اجلمعية العامة أيضا 

القدس، حتـت إشـراف األمـم املتحـدة لفتـرة انتقاليـة، أو القيـام، بـدال مـن ذلـك، بتـوفري محايـة             
. وأكـدت اجلمعيـة العامـة    “عمليـة السـلم  دولية للشعب الفلسـطيين هنـاك، وذلـك كجـزء مـن      

علـى هـذا االقتـراح، الـذي ورد يف األصـل يف خطـة عربيـة         ١٩٩٤مرارا وتكـرارا خـالل عـام    
، املرفــق؛ وقـــرارات اجلمعيــة العامـــة   A/37/696-S/15510تعــود إىل أوائـــل الثمانينــات، (انظـــر   

 ، اشـتد ١٩٩٤). ويف شباط/فرباير وآذار/مـارس  ٤٦/٧٥و  ٤٥/٦٨و  ٤٤/٤٠ و ٤٣/١٧٦
تسليط الضوء على ضـرورة محايـة الشـعب الفلسـطيين يف أعقـاب مذحبـة املصـلني الفلسـطينيني         
الـــيت ارتكبـــها مســـتوطن إســـرائيلي متطـــرف يف املســـجد اإلبراهيمـــي يف مدينـــة اخلليـــل. ويف   

ــرار    ــيت    ،)١٩٩٤( ٩٠٤آذار/مــارس، اختــذ جملــس األمــن الق ــه بشــدة املذحبــة ال الــذي أدان في
__________ 

ــيت مت       )٢٣(   ــذكر ال ــرارات الســابقة ال ــال مشــاريع الق ــى ســبيل املث ــنقض ضــدها خــالل     انظــر عل اســتخدام حــق ال
  .١٩٨٩  عام

  والصفحة التالية. ٤٧، الصفحة فلسطني قضية انظر األمم املتحدة،  )٢٤(  
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ــوفري     ــها، ودعــا إىل ت ــيت أعقبت ــل واألحــداث ال ــة اخللي وجــود دويل أو أجــنيب   ارتكبــت يف مدين
  مؤقت، وقد أنشئ هذا الوجود يف وقت الحق باعتباره الوجود الدويل املؤقت يف اخلليل.

عربـت  ، أ٢٠٠٠إىل كـانون األول/ديسـمرب    ١٩٩٤وبعد ذلـك، ويف الفتـرة مـن عـام       
اجلمعية العامة يف القرارات اليت اختذهتا بشأن املمارسات اإلسرائيلية اليت متـس حقـوق اإلنسـان    
ــا فيهــا القــدس، عــن تقــديرها للمســامهة       ــة، مب للشــعب الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتل

جـيم؛   ٤٩/٣٦اإلجيابية للبلدان اليت شاركت يف الوجود الـدويل املؤقـت يف اخلليـل (القـرارات     
 ١٤، الفقــرة ٥٥/١٣٣ ؛ و٥٤/٧٩ ؛ و٥٣/٥٦ ؛ و٥٢/٦٧ ؛ و٥١/١٣٤ جــيم؛ و ٥٠/٢٩ و

  من الديباجة).
هــاء، الــذي أدانــت فيــه     ٤٧/٦٤، اختــذت اجلمعيــة العامــة القــرار    ١٩٩٢ويف عــام   

تنتهجــه إسـرائيل مــن سياسـات وممارســات تنتـهك حقــوق اإلنسـان للشــعب الفلســطيين يف      مـا 
األرض الفلسطينية احملتلة؛ وطالبت بأن متتثل إسرائيل التفاقية جنيف وطلبـت أن تضـمن مجيـع    

ــال إســرائ   ــة امتث يل وشــجبت جتاهــل إســرائيل لقــرارات  األطــراف املتعاقــدة الســامية يف االتفاقي
يغـري املركـز القـانوين     جملس األمن؛ وأكدت من جديد أن احتالل إسرائيل لألراضي العربيـة ال 

هلــذه األراضــي بــأي شــكل مــن األشــكال؛ وطلبــت أن ينظــر جملــس األمــن يف التــدابري الالزمــة  
  لتوفري احلماية للمدنيني الفلسطينيني يف األرض احملتلة.

التطورات اجلارية على أرض الواقع، دأبـت اللجنـة املعنيـة مبمارسـة الشـعب      ويف ضوء   
الفلسطيين حلقوقه غـري القابلة للتصرف، على مدى الفترة قيد االسـتعراض، علـى أن تؤكـد يف    
اجتماعاهتــا وتقاريرهــا ومراســالهتا احلاجــة إىل تــوفري محايــة فعالــة للمــدنيني الفلســطينيني يف         

ــة أمــور، علــى احلاجــة املاســة إىل وضــع حــد     األرض الفلســطينية احمل ــز، يف مجل ــة، مــع التركي تل
النتـهاكات حقـوق اإلنســان للمـدنيني الفلســطينيني يف األرض الفلسـطينية احملتلــة، مبـا يف ذلــك      
القدس الشرقية، وضـمان سـالمتهم وتـوفري احلمايـة الدوليـة هلـم، وفقـا التفاقيـة جنيـف الرابعـة           

ــيما  ــن، وال ســ ــرارات جملــــس األمــ ــرار  وقــ ــر  )١٩٩٠( ٦٨١القــ  A/47/35 و A/43/35(انظــ
  .)A/48/35  و
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  وإجراءات جملس األمن املتصلة هبااندالع أعمال العنف يف القدس الشرقية   - باء  

ــوبر  ١٢يف    ــرين األول/أكتـ ــراره   ١٩٩٠تشـ ــاع، يف قـ ــن باإلمجـ ، أعـــرب جملـــس األمـ
حلـرم  تشـرين األول/أكتـوبر يف ا   ٨، عن جزعه ألعمال العنـف الـيت وقعـت يف    )١٩٩٠( ٦٧٢

ــا يف     الشـــريف ويف األمـــاكن املقدســـة األخـــرى بالقـــدس الشـــرقية احملتلـــة، الـــيت وّســـع نطاقهـ
ا وإصـابة مـا يربــو   فلسـطيني  ٢٠مــا يزيـد علـى    ، ممـا أسـفر عـن مقتـل    )٢٥(١٩٦٧حزيران/يونيـه  

شخصــا جبــراح، مبــن فــيهم مــدنيون فلســطينيون ومصــلون أبريــاء. وقــد أدان اجمللــس يف     ١٥٠
نـف الـيت ترتكبـها قـوات األمـن اإلسـرائيلية علـى وجـه اخلصـوص. ومـن أجـل            قراره أعمال الع

تعزيز محاية الفلسطينيني، طلـب اجمللـس إىل إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـاالحتالل، التقّيـد بدقـة         
بالتزاماهتا ومسؤولياهتا القانونية املقـررة مبوجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة. ورّحـب اجمللـس بقـرار         

ا يتضّمن ما خيلص إليـه مـن نتـائج    ملنطقة، وطلب إليه أن يقدم تقريراد بعثة إىل ااألمني العام إيف
. ويف وقت الحق من العام، منح جملـس  ١٩٩٠واستخالصات قبل هناية تشرين األول/أكتوبر 

العـام مسـؤوليات جاريـة يف مـا يتعلـق      ، للمـرة األوىل، األمـني   )١٩٩٠( ٦٨١األمن، يف قراره 
باملدنيني الفلسطينيني الـذين يعيشـون حتـت االحـتالل اإلسـرائيلي، وأكّـد علـى أمهيـة التزامـات          
الدول األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة يف ما يتعلق بضمان محايتـهم. وكـان   

األمـني العـام يف وقـت سـابق، يف القـرار      هذا متديدا إضافيا لطلب مشابه قّدمه جملس األمـن إىل  
الذي طلب فيه إىل األمني العام، يف مجلة أمور، أن يقّدم توصـيات إىل اجمللـس    )١٩٨٧( ٦٠٥

  ن يعيشون حتت االحتالل ومحايتهم.بشأن ضمان سالمة السكان املدنيني الفلسطينيني الذي

__________ 
  .١٩٩٧، وضع القدسانظر أيضا األمم املتحدة،   )٢٥(  
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وطوال ذلك العقد، تصّدى اجملتمع الدويل للعديد من األحـداث الشـديدة األخـرى يف      

، ١٩٩٦القــدس الشــرقية أو نواحيهــا، مبــا يف ذلــك فــتح نفــق حتــت املســجد األقصــى يف عــام    
، واألحـداث الداميـة الـيت جـرت يف احلـرم      ١٩٩٧وإنشاء مستوطنة يف جبل أبـو غنـيم يف عـام    

ظـر الفصـل الثـاين حـاء ويـاء      أّدت إىل بـدء االنتفاضـة الثانيـة (ان   والـيت   ٢٠٠٠الشريف يف عـام  
  .أدناه)

، رفضــت احلكومــة اإلســرائيلية قــرار جملــس     ١٩٩٠تشــرين األول/أكتــوبر   ١٤ويف   
ب األمني العـام  العام. وطل ، وأعلنت أن إسرائيل لن تستقبل وفد األمني)١٩٩٠( ٦٧٢األمن 
ا من احلكومة اإلسرائيلية عما إذا كانت احلكومة لن تستقبل الوفد أو أهنا سـتمنعه مـن   توضيح

تشرين األول/أكتـوبر، كـّرر املمثـل الـدائم      ١٨الدخول. ويف اجتماع عقد مع األمني العام يف 
األمــني العــام  بالنيابــة إلســرائيل أن حكومتــه ال ترغــب يف جمــيء البعثــة، وأهنــا مســتعّدة لتزويــد 

ــوزراء اإلســرائيلي للتحقيــق يف        ــها رئــيس ال ــة الــيت عّين ــه اللجن ــر الــذي أعّدت بنســخة مــن التقري
تشــرين األول/أكتــوبر، أبلــغ األمــني العــام  ١٩. ويف ١٩٩٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٨أحــداث 

جملــس األمــن يف مشــاورات غــري رمسيــة أنــه لــيس يف إمكانــه إيفــاد بعثــة إىل املنطقــة، يف ضــوء    
معارضــة إســرائيل؛ وشــّجعه أعضــاء اجمللــس علــى مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل إيفــاد بعثــة. ويف  

، رفـض  )١٩٩٠( ٦٧٣تشرين األول/أكتوبر، شـجب جملـس األمـن باإلمجـاع، يف قـراره       ٢٤
 حلكومة على إعادة النظر يف قرارهـا وأصـرّ  حكومة إسرائيل استقبال بعثة األمني العام، وحثّ ا

  الذي ينتظر التنفيذ. )١٩٩٠( ٦٧٢كامال للقرار  على أن متتثل امتثاال
ــوبر   ٣١ويف    ــدم األ١٩٩٠تشــرين األول/أكت ــر   ، قّ ــن تقري ــام إىل جملــس األم ا مــني الع
)، Adds 1-3و  Corr.1 و S/21919، إىل جانب ثـالث إضـافات (  )١٩٩٠( ٦٧٢بالقرار  عمال

هي: التقرير الذي أعّده مركز بتسيلم، وهـو مركـز املعلومـات اإلسـرائيلي حلقـوق اإلنسـان يف       
ير مؤسسة احلق: القانون مـن أجـل اإلنسـان، باإلضـافة إىل مـوجز تقريـر       األراضي احملتلة، وتقر

ــن          ــس األم ــائق جمل ــن وث ــة منفصــلة م ــها إســرائيل. وأُدرجــت يف وثيق ــيت عّينت ــق ال ــة التحقي جلن
)A/45/703-S/21926       اهليئـة اإلسـالمية   ) رسالة نقلت فيهـا فلسـطني النتـائج الـيت توصـلت إليهـا

يف احلـــرم  ١٩٩٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٨العليـــا يف مـــا يتعلـــق باألحـــداث الـــيت وقعـــت يف  
  الشريف.
وأشار األمني العام، خافيري برييز دي كويار، يف تقريـره إىل أنـه علـى الـرغم مـن عـدم         

 تشـرين األول/  ٨استطاعته احلصول على معلومات مستقلة مـن مصـادر مباشـرة عـن أحـداث      
، فإن التغطية الواسعة لتلك األحداث يف الصحافة الدولية تشـري إىل مقتـل عـدد    ١٩٩٠كتوبر أ
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ا علــى أيــدي قــوات األمــن  شخصــ ١٥٠فلســطينيا وجــرح أكثــر مــن   ٢١ و ١٧يتــراوح بــني 
ــر مــن     ــ ٢٠اإلســرائيلية، باإلضــافة إىل تســّبب الفلســطينيني جبــرح أكث ا ورجــل دنيا إســرائيليم

ــت اآلر   ــا تفاوت ــهم       شــرطة. وفيم ــن بين ــان م ــهود عي ــال ش ــتباكات، ق ــّببات االش اء بشــأن مس
ــدنيني        ــة اســُتخدمت ضــد امل ــذخرية احلي ــة للصــليب األمحــر، إن ال ــة الدولي موظّفــون مــن اللجن

، اطّلع جملس األمن على شـريط سـّجله أحـد    ١٩٩٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٩الفلسطينيني. ويف 
تشـرين األول/أكتـوبر، وقّدمتـه بعثـة      ٨س يـوم  املارة عن املواجهات العنيفة اليت وقعت يف القد

املراقبــة الدائمــة لفلســطني لــدى األمــم املتحــدة كــدليل علــى غيــاب أي مــربر إلطــالق القــوات 
  املصلني العرب يف املسجد األقصى.اإلسرائيلية النار على 

الـذي اختـذ يف أوىل    )١٩٨٧( ٦٠٥وأشار األمني العام إىل أن جملس األمن، يف قراره   
أيام االنتفاضة األوىل، كان قد طلب إليه دراسة احلالة يف األرض احملتلـة وتقـدمي تقريـر يتضـمن     
توصيات بشأن ضـمان سـالمة املـدنيني الفلسـطينيني ومحايتـهم حتـت االحـتالل. وعلـى أسـاس          

، متكــن األمــني العــام مــن إرســال بعثــة إىل املنطقــة تلــك الواليــة، ومبوافقــة احلكومــة اإلســرائيلية
ا أن كـل القـرارات والبيانـات الرئاسـية الصـادرة عـن       عام أيضـ إلعداد التقرير. والحظ األمني ال

جملس األمن اليت تطّرقـت إىل مسـألة سـالمة املـدنيني الفلسـطينيني يف األرض احملتلـة ومحايتـهم،        
، أعـادت التأكيـد علـى انطبـاق اتفاقيـة جنيـف       ١٩٨٨واليت اعتمـدت منـذ كـانون الثاين/ينـاير     

الرابعــة علــى األرض احملتلــة، ودعــا إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، إىل التقّيــد بالتزاماهتــا 
مـن االتفاقيـة    ١مبوجب تلـك االتفاقيـة. وعـالوة علـى ذلـك، أشـار األمـني العـام إىل أن املـادة          

حتتــرم هــذه االتفاقيــة وتكفــل احترامهــا يف مجيــع  األطــراف الســامية املتعاقــدة [إىل أن]”دعــت 
. وأضاف األمني العام إن موقف إسرائيل بعدم قبول انطباق االتفاقية حبكم القـانون  “األحوال

ى اتفاقيـــات جنيـــف املعقـــودة يف ال تقبلـــه جلنـــة الصـــليب األمحـــر الدوليـــة، وهـــي األمينـــة علـــ
 خرى يف االتفاقية.  ، وال تقره األطراف املتعاقدة السامية األ١٩٤٩  عام

  العام تقريره باملالحظة التالية:وقد اختتم األمني   
والقضية املعروضة أمامنا اليوم تتمثّل يف ماهية اخلطوات العملية الـيت ميكـن،   ”    

ــذين         ــدنيني الفلســطينيني ال ــدويل لضــمان ســالمة امل ــع ال ــع، أن يتخــذها اجملتم يف الواق
-تـهم. ومـن الواضـح أن النـداءات العديـدة      يعيشون حتت االحتالل اإلسرائيلي ومحاي

سواء الصادرة عن جملس األمـن، أو الصـادرة عـين بوصـفي األمـني العـام، أو الصـادرة        
عن الدول األعضاء كل على حدة أو عن جلنة الصليب األمحـر الدوليـة، وهـي األمينـة     

تفاقيــة إىل الســلطات اإلســرائيلية للتقّيــد بالتزاماهتــا مبوجــب ا -علــى اتفاقيــات جنيــف 
جنيف الرابعة كانت غري فعالة. ومن اجللي أنه لضمان اّتخاذ أيـة تـدابري للحمايـة فـإن     
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ا. ومـع  لظـروف الراهنـة هـو أمـر ضـروري متامـ      تعاون السلطات اإلسـرائيلية، يف ظـل ا  

ذلك، وبـالنظر إىل املسـؤولية اخلاصـة لألطـراف املتعاقـدة السـامية فيمـا يتعلّـق بضـمان          
يرغـــب جملـــس األمـــن يف دعـــوة األطـــراف املتعاقـــدة الســـامية   احتـــرام االتفاقيـــة، قـــد

  خذه من تدابري مبوجب االتفاقية.لالجتماع ملناقشة ما ميكن أن تّت
الذي ركّز بصورة أساسـية علـى    -وسيكون من املضلل اختتام هذا التقرير ”    

احلاجــة إىل ضــمان ســالمة املــدنيني الفلســطينيني الــذين يعيشــون يف ظــلّ االحــتالل         
ا يكمــن يف صــميم علــى أن هنــاك نزاعــا سياســي دون التأكيــد -ســرائيلي ومحايتــهم اإل

 ٦٧٣و  )١٩٩٠( ٦٧٢األحداث املفجعة الـيت أدت إىل اّتخـاذ قـراري جملـس األمـن      
علـــى رفضـــهم  “االنتفاضـــة”ل إصـــرار الفلســـطينيني علـــى مواصـــلة يـــد. و)١٩٩٠(

وعة، مبـا يف ذلـك حـق    لالحتالل، وتصـميمهم علـى ممارسـة حقـوقهم السياسـية املشـر      
  .“تقرير املصري

ــرار    ١٩٩٠كــانون األول/ديســمرب   ٢٠ويف    ــن باإلمجــاع الق  ٦٨١، اختــذ جملــس األم
، بعد أسابيع من املشـاورات وبعـد االتفـاق بـني أعضـاء اجمللـس علـى أن عقـد مـؤمتر          )١٩٩٠(

دويل، يف الوقت املناسب وبالتنظيم املالئم، من شـأنه أن ييّسـر اجلهـود الراميـة إىل التوصـل إىل      
  فاوض. وقد جاء يف القرار ما يلي:اإلسرائيلي عن طريق الت - تسوية للصراع العريب

  ،جملس األمن إن”    
    ....  
ــار ”     ــذ يف االعتبـ ــن يف      وإذ يأخـ ــس األمـ ــيس جملـ ــه رئـ ــذي أدىل بـ ــان الـ البيـ

بشأن طريقة وهنج التوصل إىل سلم شـامل وعـادل    ١٩٩٠كانون األول/ديسمرب  ٣٠
  سرائيلي،ودائم يف الرتاع العريب اإل

    .....  
علقـة  حكومـة إسـرائيل علـى أن تقبـل سـريان اتفاقيـة جنيـف املت        حيثّ  - ٤”    

ا، علـى مجيـع األراضـي الـيت حتتلـها      ، قانونـ ١٩٤٩حبماية املدنيني وقت احلرب [لعام] 
  ، وأن تلتزم التزاما دقيقا بأحكام االتفاقية؛١٩٦٧ إسرائيل منذ عام

    .....  
إىل األمني العام أن يقـوم، بالتعـاون مـع جلنـة الصـليب األمحـر        يطلب  - ٦”    

ــرة املعـــ   ــوير الفكـ ــلة تطـ ــة، مبواصـ ــره، [ الدوليـ ــها يف تقريـ ] Corr.1 و S/21919رب عنـ
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ــراف امل    ــاع لألطــ ــد اجتمــ ــدعوة إىل عقــ ــة بالــ ــة   واملتعلقــ ــامية يف اتفاقيــ ــدة الســ تعاقــ
  ؛الرابعة  جنيف

إىل األمـــني العـــام رصـــد ومراقبـــة احلالـــة فيمـــا يتعلـــق  يطلـــب أيضـــا  - ٧”    
ا حــتالل اإلســرائيلي، وأن يبــذل جهــودذين يعيشــون حتــت االباملــدنيني الفلســطينيني الــ

ــزم مــن       ــدة يف هــذا الصــدد علــى وجــه االســتعجال، وأن يســتخدم ويعــني مــا يل جدي
موظّفي وموارد األمم املتحدة وغـري ذلـك مـن املـوظفني واملـوارد املوجـودين هنـاك يف        

اطـالع بصـورة    املنطقة ويف أماكن أخرى، يف إجناز هذه املهمة وأن يبقي اجمللس علـى 
  .“منتظمة يف هذا الصدد

وحسب ما ذكر أعاله فيما يتعلق باالنتفاضة األوىل، كلّف القرار، بوضـوح، وللمـرة     
األوىل، األمني العام مبسؤوليات مستمرة فيما يتعلق حبالـة املـدنيني الفلسـطينيني الـذين يعيشـون      

ؤولة بصـورة رئيسـية، مبوجـب    حتت االحتالل اإلسرائيلي، وأكّد على التزامات األطـراف املسـ  
ــاالحتالل،         ــة ب ــهم، وهــي إســرائيل، الســلطة القائم ــة، عــن ضــمان محايت ــة جنيــف الرابع اتفاقي

. ويف وقت الحق من ذلك العقـد، ومبناسـبة انعقـاد    )٢٦(واألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية
ــة العامــة، اجتمعــت الغالبيــة    ــة العاشــرة للجمعي العظمــى مــن الــدول   الــدورة االســتثنائية الطارئ

األطــراف املتعاقــدة الســامية للمــرة األوىل يف تــاريخ االتفاقيــة، مــن أجــل معاجلــة مســألة ضــمان 
ثـاين حـاء   إنفاذ االتفاقية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الشـرقية (انظـر الفصـل ال     

  والفصل الثالث، أدناه).
  

   الفلسطينينيإبعاد املدنيني  - جيم  
، تطّرقــت هيئــات األمــم املتحــدة، ١٩٩٣إىل عــام  ١٩٨٨فتــرة املمتــدة مــن عــام يف ال  

يف ذلك جملس األمن، بصورة عاجلة لسياسة إسرائيل املتمثلة يف إبعـاد املـدنيني الفلسـطينيني     مبا
ا مباشـرة وشـديدة يف كـثري    وحمدثـة آثـار  من األرض الفلسطينية احملتلة، منتهكة القـانون الـدويل   

جهود السالم، من قبيل املفاوضات الثنائية الـيت جـرت يف واشـنطن العاصـمة      من األحيان على
ــد للســالم   ١٩٩٢يف كــانون األول/ديســمرب   واســتمرت بعــد هــذه   .)٢٧(يف إطــار مــؤمتر مدري

الفتـــرة سياســـة اإلبعـــاد الـــيت تنتـــهجها إســـرائيل، وإن كـــان ذلـــك بشـــكل أخـــف بكـــثري           
لثـاين حـاء والفصـل    وانظر أيضا الفصـل ا  ؛A/50/463من الوثيقة  ٣٧٧ و ٣٧٦الفقرتني  (انظر

  .الثالث، أدناه)
__________ 

  .٥٢-٤٨، الصفحات وقضية فلسطني؛ ١٩٩١نيسان/أبريل  ٩املؤرخ  S/22472انظر   )٢٦(  
  )٢٧(  Shlaim ٥٠٩أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية.  
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ــام    ــن       ١٩٨٨ويف ع ــاد الفلســطينيني م ــرارين بشــأن مســألة إبع ــن ق ، اختــذ جملــس األم

)، وأعــــرب أيضــــا )١٩٨٨( ٦٠٨و  )١٩٨٨( ٦٠٧األرض الفلســــطينية احملتلــــة (القــــراران 
)، عـن  S/20156( ١٩٨٨آب/أغسـطس   ٢٦أعضاء اجمللس، يف البيان الرئاسي الذي اعتمد يف 

تها املتمثلـة يف إبعـاد املـدنيني الفلسـطينيني يف انتـهاك      عميق قلقهم إزاء مواصلة إسـرائيل لسياسـ  
، ١٩٨٨آب/أغسـطس   ١٧لقرارات جملس األمن واتفاقية جنيف الرابعة، حسب مـا جتلّـى يف   

غريهـم.   ٤٠حني قامت بطرد أربعـة مـدنيني فلسـطينيني إىل لبنـان، وأعلنـت أهنـا قـررت طـرد         
يـل أي مـدين فلسـطيين وأن    ا عـن ترح ور إسـرائيل أن تقلـع فـ   وكان أعضاء اجمللس قد طلبوا إىل

  تكفل فورا سالمة عودة من سبق ترحيلهم.
ــه  ٩ويف    ــرار مقــّدم مــن ســبعة     ١٩٨٩حزيران/يوني ، صــّوت اجمللــس علــى مشــروع ق
تـهجها  )، وهو قرار كان من شأنه أن يشجب بشدة سياسات اإلبعـاد الـيت تن  S/20677أعضاء (

إسرائيل ويطالب إسرائيل بأن تكف على الفور عن ترحيل املدنيني الفلسـطينيني مـن األراضـي    
احملتلـة، وأن تضــمن العـودة اآلمنــة والفوريـة ملــن مت ترحيلـهم بالفعــل. إال أن الواليـات املتحــدة      

  خدمت حّق النقض ضد مشروع القرار.األمريكية است
، يف حتـد  ١٩٨٩مدنيني فلسطينيني يف صيف عـام  وبعد أن قامت إسرائيل ثانية بإبعاد   

 )١٩٨٩( ٦٣٦لقــرارات األمــم املتحــدة، دعــا جملــس األمــن إســرائيل مــرة أخــرى، يف قراريــه  
إبعــاد أي مــدنيني فلســطينيني وكفالــة العــودة اآلمنــة   ا عــن، إىل الكــف فــور)١٩٨٩( ٦٤١ و

ا عن إبعاد أي مدنيني فلسطينيني آخرين. ومـن جديـد،   ية ملن مت إبعادهم، واإلقالع فوروالفور
ــراره    ــن يف قـ ــدني  )١٩٩٠( ٦٨١شـــجب جملـــس األمـ ــاد املـ ــتئناف إبعـ ــرائيل اسـ ــرار إسـ ني ، قـ

الفلسطينيني. وقد أّدت عمليات الترحيل املسـتمّرة الـيت تقـوم هبـا إسـرائيل، يف حتـّد للمجلـس،        
ــرارات: ففــي      ــات والق ــن البيان ــد م ــارس  ٢٧إىل إصــدار املزي ، شــجب أعضــاء  ١٩٩١آذار/م

بطــرد أربعــة مــدنيني فلســطينيني     ١٩٩١آذار/مــارس  ٢٤اجمللــس قــرار إســرائيل الصــادر يف    
)S/22408 الـذي شـجب فيـه إبعـاد     )١٩٩١( ٦٩٤أيار/مايو، اختذ اجمللس القـرار   ٢٤)؛ ويف ،

  .١٩٩١أيار/مايو  ١٨فلسطينيني يف أربعة 
ا، غــري الرجــال ينيفلســط ٦٦ومنــذ بدايــة االنتفاضــة، رّحلــت إســرائيل مــا ال يقــل عــن   

من اتفاقيـة جنيـف املتعلقـة حبمايـة      ٤٩االثين عشر املذكورين أعاله، مما يشكل انتهاكا للمادة 
ــدنيني وقــت احلــرب املعقــودة يف    ــرارات صــادرة عــن   ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢امل ، ولعــدة ق

، وّجههــا إىل ١٩٩٢كــانون الثاين/ينــاير  ٦جملــس األمــن. وقــد وثّــق ذلــك يف رســالة مؤّرخــة  
ــة      األ ــه غــري القابل ــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوق ــة املعني ــة للجن ــرئيس بالنياب مــني العــام ال
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)، ويف أعقـــاب بيانـــات أدىل هبـــا مخســـة مـــتكلّمني مبـــن فـــيهم A/46/837-S/23374للتصـــرف (
الــذي أدان فيــه بشــدة وباإلمجــاع  )١٩٩٢( ٧٢٦املراقــب عــن فلســطني، اختــذ اجمللــس القــرار 

قرار إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، استئناف عمليات إبعاد املـدنيني الفلسـطينيني، وهـذه    
هي أول إدانة من هذا النوع يوّجهها جملس األمن إىل السلطة القائمة بـاالحتالل بشـأن مسـألة    

ا (انظــر أيضــاإلبعــاد، يف ســياق عمليــة الســالم يف مدريــد، الــيت كانــت ال تــزال حديثــة العهــد   
  الفصل الثالث أدناه).  

وتال ذلـك، بعـد أشـهر قليلـة، أكـرب عمليـة إبعـاد قامـت هبـا إسـرائيل منـذ حـرب عـام                
ا مــدنيا فلســطيني  ٤١٥، رّحلــت إســرائيل  ١٩٩٢رب كــانون األول/ديســم  ١٧. ففــي ١٩٦٧

، الـيت اّدعـت مسـؤوليتها عـن     )٢٨(اركتهم يف حركة محاس وحركة اجلهاد اإلسـالمي مشتبه مبش
. وأُبعــد الفلســطينيون مــن )٢٩(ا يف األســابيع الســابقةوشــرطيا إســرائيلي اجنــدي ١٢مقتــل زهــاء 

األرض الفلســـطينية احملتلـــة، وال ســـيما قطـــاع غـــزة، إىل منطقـــة يف جنـــوب لبنـــان، تقـــع بـــني 
لــيت حتــتفظ هبــا إســرائيل وبــاقي أجــزاء لبنــان. ورفضــت احلكومــة   يســمى باملنطقــة األمنيــة ا مــا

). A/48/278اللبنانية السماح بدخول املبعدين، ونتيجة لـذلك، مت إنشـاء خمـّيم إليـوائهم (انظـر      
لتــايل، اختــذ ويف اليــوم ا .)٢٩(١٩٦٧وكانــت عمليــة اإلبعــاد هــذه هــي األكــرب منــذ حــرب عــام 

ــرار    ــن الق ــس األم ــه الســابقة بشــأن        )١٩٩٢( ٧٩٩جمل ــى قرارات ــه عل ــد في ــاد التأكي ــذي أع ال
عمليات اإلبعاد الـيت تقـوم هبـا إسـرائيل، وأدان بشـدة أعماهلـا، وطالـب بعـودة املبعـدين اآلمنـة           

أن ينظر يف إيفاد ممثل إىل املنطقة لكـي يتـابع مـع احلكومـة     ”عام والفورية، وطلب إىل األمني ال
  .“اإلسرائيلية
كـــانون  ٢٥والحـــظ األمـــني العـــام يف تقريـــره الالحـــق املقـــدم إىل اجمللـــس، املـــؤرخ     

؛ )١٩٩٢( ٧٩٩ )، اســتمرار رفــض إســرائيل االمتثــال للقــرار    S/25149( ١٩٩٣الثاين/ينــاير 
   العام األمر على النحو التايل:وفّصل األمني

إن رفض إسرائيل ضمان عودة املبعدين اآلمنة والفورية كمـا طلـب يف القـرار        
ا لسلطة جملس األمن. يضاف إىل ذلك أن مثّـة  ي، حتديأييشكّل، يف ر )١٩٩٢( ٧٩٩
ا لــدى اجملتمــع الــدويل بأســره بــأن جملــس األمــن، بعــدم ضــغطه حلمــل    ا متزايــدشــعور

، ال يعــري )١٩٩٢( ٧٩٩إســرائيل علــى االمتثــال لقراراتــه، الــيت كــان آخرهــا القــرار    
__________ 

يف بدايـة االنتفاضـة األوىل. ومحـاس هـي خمتصـر       ١٩٨٧حركة محاس حركة إسالمية فلسطينية أنشئت عـام    )٢٨(  
ــا حركــة اجلهــاد اإلســالمي الفلســطينية    عــريب  ــة اإلســالمية. أم ــل    حلركــة املقاوم ــدأت العمــل يف أوائ فقــد ب

  الثمانينات.
  )٢٩(  Gharekhan،  ١٨٨أعاله، الصفحة  ٢١انظر احلاشية.  
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اوية لتنفيذ كل قراراته. ويف هذه الظـروف، سـأكون قـد قّصـرت يف واجـيب      أمهية متس

 يابري لضــمان احتــرام قــراره اإلمجــاعإن مل أوص جملــس األمــن باختــاذ مــا يلــزم مــن تــد 
  .  )١٩٩٢( ٧٩٩املتضّمن يف القرار 

، ظلّت اجلمعيـة العامـة، يف قراراهتـا    ١٩٩٢إىل عام  ١٩٨٩ويف الفترة املمتدة من عام   
السنوية املتعلقة باالنتفاضة الفلسطينية، تدين االنتهاكات اإلسـرائيلية حلقـوق اإلنسـان للشـعب     
الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس، وال سيما ترحيل املدنيني الفلسـطينيني  

 ٤٥/١٣٠)). ويف القـــرار  ـ(هـــ  ٤٧/٦٤و  ٤٦/٧٦و  ٤٥/٦٩، و ٤٤/٢(انظـــر القـــرارات   
املتخذ بشأن ما لإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري، ولإلسـراع يف مـنح االسـتقالل    
للبلدان والشعوب املستعمرة من أمهية، طلبت اجلمعية العامة من إسرائيل الكف عـن إبعـاد أي   

ــن األرض    ــطينيني مـ ــدنيني فلسـ ــراج  مـ ــة واإلفـ ــطينية احملتلـ ــور الفلسـ ــزين   فـ ــع احملتجـ ــن مجيـ ا عـ
  الفلسطينيني.  

ــدة مــن عــام       ــرة املمت ــة العامــة يف الفت ، ١٩٩٣إىل عــام  ١٩٨٩وباملثــل، ظلّــت اجلمعي
تعــرب، يف قراراهتــا املتعلقــة بتقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة بــالتحقيق يف املمارســات اإلســرائيلية  

ــال، القــرارين    ــالغ إزاء    ٤٨/٤١ألــف و  ٤٤/٤٨(انظــر علــى ســبيل املث جــيم)، عــن قلقهــا الب
ترحيــل الفلســطينيني وغريهــم مــن الســكان العــرب مــن األرض احملتلــة وطــردهم، وتشــريدهم     

ني الـذين أبعـدوا مـن األرض    ونقلهم، وتطالب فيهما إسرائيل بأن تيّسر عـودة مجيـع الفلسـطيني   
  .١٩٦٧لة منذ عام الفلسطينية احملت

ويف التقــارير الســنوية الــيت قدمتــها اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه   
القابلة للتصرف إىل اجلمعية العامة ويف غريها من املراسالت املتبادلة خالل الفترة مـن عـام    غري

نــة علــى االحتجــاج علــى سياســة الترحيــل الــيت تنتــهجها  ، دأبــت اللج١٩٩٣إىل عــام  ١٩٨٩
 ١٩٩٣كـانون الثاين/ينـاير    ٢١ا. ويف بيـان اعتمـد يف   إسرائيل ودعـت إىل وضـع حـد هلـا فـور     

)A/47/874-S/25136        كـانون   ١٧)، أدانت اللجنـة بشـدة اإلبعـاد اجلمـاعي الـذي قامـت بـه يف
ا التفاقيـة جنيـف   ألنه يشكّل انتهاكا جسيم السلطة القائمة باالحتالل، ١٩٩٢ل/ديسمرب األو

  للعديد من قرارات جملس األمن.الرابعة و
وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل عدم اختاذ جملس األمن أي إجراء بشـأن تقريـر األمـني      

، والتـأخري  )١٩٩٢( ٧٩٩ا للقـرار  ، واملقـدم وفقـ  ١٩٩٣الثاين/ينـاير   كـانون  ٢٥العام املؤرخ 
بني الواليات املتحـدة وإسـرائيل    ١٩٩٣يف تنفيذ االتفاق الذي مت التوصل إليه يف شباط/فرباير 
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، أعـرب مكتـب اللجنـة عـن قلقـه يف اجتمـاع مـع رئـيس         )٣٠(بشأن اإلعادة التدرجيية للمبعـدين 
. والحظت اللجنة أن جمموعة الـدول العربيـة ومنظمـة    ١٩٩٣آذار/مارس  ٢٤جملس األمن يف 

ا سياسـة  من بني هيئات أخـرى، قـد أدانـت أيضـ    املؤمتر اإلسالمي وحركة بلدان عدم االحنياز، 
  ). A/48/35الترحيل اإلسرائيلية املتكررة وأعربت عن قلقها البالغ إزائها (انظر 

ا للقائمــة الــيت مجعتــها منظمــة التحريــر الفلســطينية، أبعــدت إســرائيل، منــذ عــام   ووفقــ  
). وخـــالل ١٩٩، الفقـــرة A/49/67فلســـطيين (انظـــر  ١ ٨٠٠، زهـــاء ١٩٩٣وحـــىت  ١٩٦٧

سـطينيني الـذين مت ترحيلـهم منـذ     الفترة قيد النظر، ما فتئت اللجنة تـدعم حـق عـودة مجيـع الفل    
  .  ١٩٦٧عام 

  
  ة املصلني الفلسطينيني يف اخلليلمذحب  - دال  

ا يف مصـليا فلسـطيني   ٢٩ل مستوطن إسـرائيلي مسـلّح   ، قت١٩٩٤شباط/فرباير  ٢٥يف   
احلرم اإلبراهيمي يف مدينة اخلليل. وأدان اجملتمع الـدويل الـذي هالـه األمـر تلـك املذحبـة بـأقوى        

  ).٢٣، الفقرة A/49/35نظر العبارات (ا
وأعرب رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلـة للتصـرف،     

ــن يف      ــام جملــس األم ــه أم ــذي أدىل ب ــان ال ــارس  ٢يف البي ــه الشــديدة   ١٩٩٤آذار/م ، عــن إدانت
وذكّـر اجملتمـع الـدويل بـأن إسـرائيل، بوصـفها السـلطة القائمـة         للمذحبة اليت وقعـت يف اخلليـل،   

بــاالحتالل، تتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن محايــة الفلســطينيني وفقــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة.  
ــدت  ــامال  وأيـ ــدا كـ ــة تأييـ ــود دويل يف األرض     اللجنـ ــوفري وجـ ــق بتـ ــطيين املتعلـ ــب الفلسـ الطلـ

اذ تدابري من أجل نزع سالح املسـتوطنني واحلـد مـن    الفلسطينية احملتلة، وحثّت اجمللس على اخت
  م يف البلدات والقرى الفلسطينية.وجودهم وأنشطته

، ويف أعقاب إجراء تصويت على كـل فقـرة علـى حـدة،     ١٩٩٤آذار/مارس  ١٨ويف   
ون تصويت. ويف مجلـة أمـور، أدان اجمللـس    بكامله بد )١٩٩٤( ٩٠٤اختذ جملس األمن القرار 

__________ 
ــباط/فرباير   )٣٠(   ــات املتحــدة املنتخــب    ١٩٩٣يف ش ــيس الوالي ــد رئ ــة      ، عق ــع احلكوم ــا م ــون، اتفاق حــديثا، كلنت

مبعدا، على أن يعاد الباقون حبلول هنايـة العـام.    ٤١٥مبعد من أصل  ١٠٠اإلسرائيلية يتم فورا مبوجبه إعادة 
)، وأنـه  ١٩٩٢( ٧٩٩وكان من رأي حكومة الواليات املتحدة أن هذا االتفاق يتواءم مع قرار جملس األمن 

املزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد. إال أن إسرائيل مل تلتزم متاما مبطالـب   ال ضرورة ألن يّتخذ جملس األمن
فلسـطينيا إىل األرض الفلسـطينية احملتلـة،     ١٩٧اجملتمع الدويل وتسمح بعودة املبعدين البـاقني، البـالغ عـددهم    

الفقــرة ، A/49/172ناشــطا البقــاء يف لبنــان). انظــر     ١٨(اختــار  ١٩٩٣كــانون األول/ديســمرب   ١٥إال يف 
 Approaches towards the، مالحظات وزير خارجية الواليات املتحدة، ووارن كريستوفر، الـواردة يف  ٢٩٢

settlements of the Arab-Israeli conflict and the Question of Palestine, Issue 21, February 1993..  
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بشدة املذحبة اليت وقعت يف اخلليل واألحداث اليت أعقبتها؛ وطلب مـن إسـرائيل مواصـلة اختـاذ     
وتنفيـذ تـدابري ملنــع أعمـال العنــف الـيت يرتكبـها املســتوطنون اإلسـرائيليون، مــن بينـها مصــادرة        

ني الفلســطينيني يف مجيــع أحنــاء األرض األســلحة؛ ودعــا إىل اختــاذ تــدابري لضــمان ســالمة املــدني 
احملتلة ومحايتهم، تشمل، يف مجلة أمـور، تـوفري وجـود دويل أو أجـنيب مؤقـت، وهـو املنصـوص        
عليــه يف إعــالن مبــادئ ترتيبــات احلكــم الــذايت املؤقــت، الــذي وقعــت عليــه حكومــة إســرائيل   

  .  ١٩٩٣ أيلول/سبتمرب ١٣ومنظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن العاصمة يف 
ومبوجـب مـذكرة    ،١٩٩٤أيار/مـايو   ٢، املـؤرخ  )١٩٩٤( ٩٠٤وعقب اختاذ القرار   

التفــاهم املتعلقــة بإقامــة الوجــود الــدويل املؤقــت يف اخلليــل، مت إرســاء ذلــك الوجــود، يف إطــار   
لــذي مت التوصــل إليــه بــني إســرائيل ومنظمــة ا ١٩٩٤آذار/مــارس  ٣١أحكــام االتفــاق املــؤرخ 

التحرير الفلسطينية بشأن الترتيبات األمنيـة للخليـل. ويف كوبنـهاغن، وقّـع علـى املـذكرة ممثّلـو        
 االتفــاق ومت الوقــت، ذلــك يف بقــوات املســامهة البلــدان وهــي والنــرويج، ،والــدامنرك ،إيطاليــا
 . وأُنشــئ الوجــود الــدويل املؤقــت يفالفلســطينية التحريــر ومنظمــة إســرائيل جانــب مــن عليهــا

أيار/مــايو، وكانــت واليتــه الرئيســية هــي املســاعدة علــى تعزيــز االســتقرار    ٨ا يف اخلليــل رمسيــ
واســتعادة احليــاة الطبيعيــة يف مدينــة اخلليــل. ويف غيــاب أي اتفــاق بشــأن متديــد الواليــة البالغــة  

آب/أغسـطس   ٨ينـة الفلسـطينية يف   مّدهتا ثالثة أشهر، انسحب الوجود الدويل املؤقت مـن املد 
ــايو  ١٢ه إال يف ، ومل يســتأنف عملــ ١٩٩٤ ــيت مت التوصــل  ، وفقــ١٩٩٦أيار/م ــات ال ا لالتفاق

واملوقـع الشـبكي    CERD/C/282، و ٢٣، الفقـرة  A/49/35إليها يف إطـار عمليـة السـالم (انظـر     
www.tiph.org     لـذي  ). وعلى الرغم من املسامهة اإلجيابيـة للوجـود الـدويل املؤقـت يف اخلليـل، ا

ا، ظلــت احلالــة يف اخلليــل متــوترة وغــري مســتقرة بصــورة كــبرية،  تقــّر بــه اجلمعيــة العامــة ســنوي
ف ومضـايقة يرتكبـها   سيما مـع تكـرار تعـّرض املـدنيني الفلسـطينيني ألعمـال عنـف وختويـ         وال

  ).٢٣، الفقرة A/50/35املستوطنون اإلسرائيليون (انظر 
  

  عمليات القتل بدون حماكمة    -هاء   
إســرائيل  أن لُفتــت أنظــار اجملتمــع الــدويل مــرات عديــدة خــالل الفتــرة قيــد النظــر إيل     

ة ضـد فـرادى الفلسـطينيني، خباصـة أثنـاء االنتفاضـتني       كانت تنفـذ عمليـات قتـل بـدون حماكمـ     
الفلســطينيتني. ووفقــا لتقــارير ســنوية أصــدرهتا األمــم املتحــدة، فــإن وحــدات ســرية إســرائيلية    
ــادئ يف        ــى إعــالن املب ــع عل ــد التوقي ــة بع واصــلت ممارســة نشــاطها يف األرض الفلســطينية احملتل

، A/49/511ة عامـة (انظـر مـثال    ، وإن كانـت قـد خففـت حـدة هـذا النشـاط بصـف       ١٩٩٣ عام
أوال أدنـاه). وأعربـت    - ؛ وانظر أيضا الفصـل الثـاين  ٧٦٣، الفقرة A/50/463 ؛ و٧١٣الفقرة 
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ــة دوليــة، كاالحتــاد   األورويب، ومنظمــات غــري  األمــم املتحــدة وحكومــات ومنظمــات حكومي
  حكومية، عن إدانتها الستخدام هذه الوحدات وممارسة اإلعدام بدون حماكمة.  

وأدانـــت اجلمعيــــة العامـــة تشــــغيل وحـــدات ســــّرية كفـــرق إعــــدام (انظـــر القــــرار        
عربـت اللجنـة بشـكل حمـدد عـن      ، أ١٩٩٢/٢ألف). ويف قرار جلنـة حقـوق اإلنسـان     ٤٧/٧٠

) بشـأن تنفيـذ   E/CN.4/1991/36قلقها البالغ إزاء حمتويات التقرير الذي قدمه مقررهـا اخلـاص (  
ــة      ــالة مؤرخـ ــفية. ويف رسـ ــوجزة أو تعسـ ــإجراءات مـ ــدام بـ ــات إعـ ــرائيل عمليـ ــوز/ ١٣إسـ  متـ

ــه ــة إىل  ١٩٩٣ يولي ــم املتحــدة        موجه ــدى األم ــدائم لفلســطني ل ــب ال ــن املراق ــام م ــني الع   األم
)A/48/263-S/26078  :قال املراقب ،(  

) بشــأن A/48/253-S/26045( ١٩٩٣متوز/يوليــه  ٦إحلاقــا برســاليت املؤرخــة ”    
ّتبـاع  اتقرير الذي قدمته جمموعة حقـوق اإلنسـان يف الشـرق األوسـط، والـذي أكـد       ال

ــذ        ــل يف تنفي اجلــيش اإلســرائيلي، مــن خــالل اســتخدام وحــدات ســرية، سياســة تتمث
عمليات إعدام بدون حماكمة يف األراض الفلسطينية احملتلة بـإجراءات مـوجزة، أود أن   

الدولية مـن نتـائج يف تقريرهـا السـنوي      وجه عنايتكم إىل ما توصلت إليه منظمة العفو
ــام    ــهاكات    ١٩٩٣بشــأن حقــوق اإلنســان لع ــه مــن بــني االنت . إذ ذكــرت املنظمــة أن

فلسـطينيا   ١٢٠قُتـل بالرصـاص زهـاء    ”العديدة حلقوق اإلنسان اليت ارتكبتها إسرائيل 
على األقل على أيدي القوات اإلسرائيلية، وأن القتل مت يف أغلب األحيـان يف ظـروف   

وحي بتنفيــذ إطــار عمليــات إعــدام بــدون حماكمــة أو عمليــات قتــل أخــرى ال مــربر   ُتــ
الـذي يشـكل اجملمـوع اإلمجـايل للـذين قتلتـهم وحـدات سـرية          ١٢٠. وإن الـرقم  “هلا

ميثل واحدا مـن أشـد التقـديرات الـيت تعـدها منظمـات حقـوق اإلنسـان حتفظـا. إذ أن          
نسـان للفلسـطينيني، قـد توصـلت     بعض اجملموعات، مثل منظمة احلق ومحلة حقوق اإل

عمليــة قتــل، وكــان العديــد مــن الضــحايا يبلــغ مــن العمــر     ١٦٠إىل أرقــام تصــل إىل 
  .“ربيعا أو أصغر  ١٦

، تصدت اللجنة املعنية مبمارسة الشـعب الفلسـطيين   ١٩٩٣إىل  ١٩٩٠ويف الفترة من   
، ١٩٩٣). ويف عــام ٢١، الفقــرة A/45/35حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف هلــذه املســألة (انظــر   

دعــت اللجنــة مــن جديــد قــوات االحــتالل اإلســرائيلية إىل وقــف إطــالق النــار علــى احملــتجني    
املســلحني ووقــف أنشــطتها الســرية الــيت أســفرت عــن تنفيــذ عمليــات إعــدام بــإجراءات      غــري

  ).  ٦، الفقرة A/48/35موجزة (انظر 
وواصــلت إســرائيل تطبيــق هــذه املمارســة غــري املشــروعة يف منتصــف تســعينات القــرن   

املاضي، وهـو مـا أدى إىل تفشـي الشـعور باليـأس والفوضـى بـني الفلسـطينيني وشـعورهم بـأن           
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رائيل ضــد إســرائيل تتبــع سياســة حافــة اهلاويــة. وإىل جانــب أعمــال العنــف الــيت ارتكبتــها إســ   

 ١٩٩٦املدنيني األبرياء وغريها من االعتداءات اإلرهابية، كتلـك الـيت ارتكبتـها يف مطلـع عـام      
واليت يرد ذكرها يف الفقرات التالية، فإن تنفيذ إسرائيل عمليـات إعـدام بـدون حماكمـة قـد زاد      

اجملتمـع  . وواجـه  )٣١(حدة التـوتر يف األرض الفلسـطينية احملتلـة بـدال مـن تقليـل مسـتوى العنـف        
الدويل مـرة أخـرى هـذه املسـألة بشـكل عاجـل يف سـياق تعاملـه مـع االنتفاضـة الثانيـة. ووفقـا             

، فــإن اجلــيش اإلســرائيلي ٢٠٠٠بثتــه اإلذاعــة اإلسـرائيلية يف أواخــر كــانون األول/ديسـمرب    ملـا 
كان قد جلأ إىل تكتيك جديـد لقمـع االنتفاضـة الفلسـطينية وهـو تعقـب النشـطاء الفلسـطينيني         

تلهم. ونقلت اإلذاعة كالما منسوبا ألحد كبار ضباط اجليش اإلسرائيلي بـدا وكأنـه يؤكـد    وق
سياسـة  ”أن اجليش اإلسرائيلي بالفعل انتهج هذه السياسة اليت أطلق عليها القادة الفلسـطينيون  

ناشطا حـىت ذلـك التـاريخ، حسـبما أفـادت       ١٩واليت تسببت يف قتل ما ال يقل عن  “االغتيال
موجهــة إىل األمــني العــام    ٢٠٠١كــانون الثاين/ينــاير   ١٠. ويف رســالة مؤرخــة  )٣٢(التقــارير

)، ذكـر املراقـب،   A/ES-10/55-S/2001/33ورئيس جملس األمن مـن املراقـب الـدائم لفلسـطني (    
  ذكر، أنه:  ضمن ما
تلـة ال تطلـق النـار علـى     رغم أن حكومـة إسـرائيل تؤكـد علـى أن قواهتـا احمل     ”    

ــا مهـــددة، فـــإن قتـــل الفلســـطينيني     ــاة جنودهـ ــا مل تكـــن حيـ املـــدنيني الفلســـطينيني مـ
املذكورين أعاله، والعديد من الشهداء الفلسـطينيني اآلخـرين، يثبـت أن هـذا التأكيـد      
حمض افتراء. عالوة على ذلك، وكمـا ذكـرت يف رسـاليت السـابقة، فإنـه مـن الواضـح        

لطة القائمــة بــاالحتالل، تتبــع سياســة اغتيــال مــدنيني فلســطينيني        أن إســرائيل، الســ  
حمددين، وهو أمر صرح به عدد من كبـار املسـؤولني اإلسـرائيليني. وبـذلك، فـإن مـن       
الواضح أن السلطة القائمة باالحتالل، تقوم بأمور منها قتل املـدنيني بصـورة متعمـدة،    

  .“اإلنساين الدويلمما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدويل والقانون 
    

__________ 
بشـأن اهلجمـات الـيت وقعـت يف القـدس       ١٩٩٦آذار/مـارس   ٤املؤرخة  S/PRST/1996/10انظر أيضا الوثيقة   )٣١(  

  آذار/مارس. ٤آذار/مارس ويف تل أبيب يف  ٣يف 
كــانون  ٢١انظــر مــثال التقــارير الــيت نشــرهتا وكــاالت فــرانس بــرس ودويتشــه بريســه أغنتــور ورويتــرز يف        )٣٢(  

  . ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
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  االحتجاز والسجن التعسفيان    - واو  
ــة العامــة خــالل الفتــرة مــن       يف  ١٩٩٢إىل  ١٩٨٩يف القــرارات الــيت أصــدرهتا اجلمعي

إطار اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات االسـرائيلية، أعربـت اجلمعيـة عـن إدانتـها           
نيني بطريقـــة تعســـفية بســـبب مقاومتـــهم لقيـــام إســـرائيل باحتجـــاز أو ســـجن آالف الفلســـطي 

دال). وخـالل   ٤٤/٤٨االحتالل، ودعت إىل اإلفراج عنهم (انظر، على سـبيل املثـال، القـرار    
الفترة قيـد االسـتعراض، دعـت اجلمعيـة إسـرائيل مـرارا وتكـرارا إىل أن تعجـل بـإطالق سـراح           

نيني الذين ال يزالوا رهن االحتجاز أو السجن التعسـفيني، امتثـاال لبنـود اتفاقـات     مجيع الفلسطي
هـاء   - ؛ وانظـر أيضـا الفصـل الثالـث    ٥٥/١٣٣ جـيم، و  ٤٨/٤١السالم القائمة (انظر القرار 

  جيم أدناه).   - والرابع
ــة مبمارســة           ــة املعني ــق خــاص للجن وشــكلت مســألة الســجناء الفلســطينيني مصــدر قل

ــامي      ــة، يف عـ ــرت اللجنـ ــرف. إذ عّبـ ــة للتصـ ــري القابلـ ــه غـ ــطيين حلقوقـ ــعب الفلسـ  ١٩٩٤الشـ
، عـــن قلقهـــا ألن إســـرائيل، الســـلطة القائمـــة بـــاالحتالل، واصـــلت احتجـــاز آالف ١٩٩٥ و

 داخل إسرائيل، خمالفـة بـذلك أحكـام القـانون الـدويل. ورغـم أن اللجنـة        السجناء الفلسطينيني
نوهت إىل أن عددا من السجناء الفلسـطينيني أفـرج عنـه مبوجـب االتفـاق املتعلـق بقطـاع غـزة         
ومنطقة أرحيا، فإهنا نوهت أيضا إىل أن اإلفراج عنـهم كـان جزئيـا ومشـروطا. ودعـت اللجنـة       

ليات اإلفراج املقررة والعمـل علـى حتسـني ظـروف االحتجـاز.      إسرائيل إىل اإلسراع بتنفيذ عم
 اإلسـرائيليني وأعربت اللجنة عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير املستمرة الـيت تفيـد بـأن احملققـني     

؛ ٢٤، الفقـرة  A/49/35يسيئون معاملة احملتجزين الفلسطينيني ويعذبوهم بأسلوب ممنهج (انظـر  
  ).  ٢٥، الفقرة A/50/35  و

فلسطيين بقوا رهـن االحتجـاز    ٣ ١٠٠، نوهت اللجنة إىل أن حوايل ١٩٩٦ويف عام   
يف السجون اإلسرائيلية، وأن أقارب احملتجزين وأعضاء اللجنة الدولية للصليب األمحر واجهـوا  

ــة.      صــعوبات مجــ  ــرات طويل ــة لفت ــارهتم بســبب إغــالق األرض الفلســطينية احملتل ة يف ســبيل زي
وأشارت اللجنة إىل أن اتفاقات السالم الثنائية أوجبت اإلفراج عن السجناء الفلسطينيني علـى  
مراحل واعتربته تدبريا هاما من تدابري بناء الثقـة، ودعـت إسـرائيل إىل إطـالق سـراح السـجناء       

ــود االت  ــذا لبن ــيم     تنفي ــد أن احتجــاز الســجناء يف اإلقل ــة أيضــا مــن جدي فاقــات. وأكــدت اللجن
اخلاضع للسلطة القائمة باالحتالل يشكل انتهاكا التفاقية جنيف الرابعـة، ودعـت إسـرائيل إىل    

  ).  ٢٥فقرة ، الA/51/35احترام االلتزامات اليت تفرضها عليها االتفاقية (انظر 
، عـالوة  ١٩٩٧سجينة فلسـطينية يف شـباط/فرباير    ٣٠ورحبت اللجنة بإطالق سراح   

ــذا ألحكــام مــذكرة شــرم الشــيخ.   ١٩٩٩ســجينا يف تشــرين األول/أكتــوبر   ٣٥٠علــى  ، تنفي
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أن إسرائيل احتفظت مبئات السجناء الفلسطينيني، فـيهم أطفـال، رهـن االحتجـاز اإلداري      غري

، مــا انفكــت اللجنــة  ٢٠٠٠قــوات االحــتالل اإلســرائيلية، وخــالل عــام  أو يف مرافــق تــديرها 
تــدعو إســرائيل إىل إطــالق ســراح الســجناء الفلســطينيني مجــيعهم، عمــال باالتفاقــات الثنائيــة،    
وتــدعوها إىل االلتــزام بأحكــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وأعربــت اللجنــة عــن انزعاجهــا بشــكل 

ــأن ال     ــد ب ــيت تفي ــارير ال ــال التق ــم    خــاص حي ــات هل ــه أي اهتام فلســطينيني حيتجــزون دون توجي
تقــدميهم إىل احملكمــة؛ وأن الســجناء منــهم يعــذبون؛ وأهنــم يعــانون مــن ازدحــام أمــاكن           أو

االحتجاز؛ وأهنم يوضعون رهن احلبس االنفرادي كعقاب هلم؛ وأهنم يعانون أحيانا مـن نقـص   
مــن املرافــق األساســية كمكــان الرعايــة الصــحية ممــا يتســبب يف وفــاة الــبعض؛ وأهنــم ُيحرمــون  

ــاميهم؛ وأهنــم           ــاء مبح ــن صــعوبة االلتق ــم يعــانون م ــة؛ وأهن ــة أو الدراس ــعائر الديني ــة الش ممارس
يفتقدون إىل اخلصوصية أثناء تلقيهم االستشارات القانونية؛ وأهنم يعانون من القيـود املفروضـة   

هـا رغـم اجلهـود املكثفـة الـيت      على الزيارات األسرية اليت تتعسف إدارة السجون يف املوافقة علي
الدوليـة للصــليب األمحـر يف سـبيل تسـهيل تلــك الزيـارات والترتيـب هلـا، (انظــر         اللجنـة بذلتـها  

A/52/35 ؛ و ٢٣و  ٤، الفقرتانA/53/35 و  ؛٢١و  ١٦، الفقرتانA/55/35 ٢٢، الفقرة  .(  
واستنادا أيضا إىل املعلومات اليت تفيد بـأن السـلطات اإلسـرائيلية اسـتمرت يف ممارسـة        

التعذيب النفسي واجلسدي ضد املعـتقلني الفلسـطينيني ممـا أفضـى إىل تـدهور صـحتهم بشـدة،        
احترام االلتزامات اليت تفرضها عليها معاهدات حقـوق اإلنسـان    فقد دعت اللجنة إسرائيل إىل

، ١٩٩٩). ويف عـام  ٢١ و ١٦، الفقرتـان  A/53/35ذات الصلة واتفاقية جنيـف الرابعـة (انظـر    
ــرائي      ــا يف إسـ ــدل العليـ ــة العـ ــدرته حمكمـ ــذي أصـ ــرار الـ ــاح إىل القـ ــة بارتيـ ــارت اللجنـ ل يف أشـ

ــرة األمــن العــام يف إســرائيل غــري مصــرح هلــا       ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ــه علــى أن دائ ونصــت في
باسـتخدام أسـاليب حتقيـق واسـتجواب ُمعينـة تنطــوي علـى إخضـاع احملتجـزين لضـغوط بدنيــة          

  ).٢٥، الفقرة A/54/35(انظر 
  

  ر التجولعمليات اإلغالق وحظ  - زاي  
، فإن جملس األمـن واجلمعيـة العامـة واللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق        ١٩٩٣منذ عام   

ــة        ــه غــري القابل ــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوق ــة املعني يف املمارســات اإلســرائيلية واللجن
للتصــرف تنــاولوا بقلــق مســألة العقــاب اجلمــاعي الــذي ُيمــارس ضــد املــدنيني الفلســطينيني يف   

الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس الشــرقية، بوســائل منــها إغــالق األرض احملتلــة مــن   األرض
اخلارج؛ وإغالقها من الداخل بتطويق مدهنا وقراها أو سـد مداخلـها وخمارجهـا؛ وإقامـة نقـاط      
التفتيش وفرض حظـر التجـول، دون أن يكـون هلـذه اإلجـراءات أي غـرض أمـين واضـح. ويف         
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ت إسرائيل إىل وقف عمليات اإلغالق وحظـر التجـول هـذه الـيت جتـزئ      مناسبات عديدة، ُدعي
 S/1996/235جيبـا منعـزال (انظـر     ٦٠األرض الفلسطينية احملتلة يف بعض األوقات إىل أكثر مـن  

  .  )٣٣()٥٥/١٣٣جيم، و  ٤٨/٤١وقراري اجلمعية العامة 
وخالل الفترة قيد النظر، أُضفي طابع مؤسسي على سياسـة اإلغـالق الـيت كـان ينظـر        

إليها على نطاق واسع باعتبارها خمالفة ألحكـام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة ذات الصـلة. وُشـددت       
ــاير  صــرامة هــذه السي ، يف أثنــاء حــرب اخللــيج، عنــدما  ١٩٩١اســة العامــة يف كــانون الثاين/ين

ألغت إسرائيل تصاريح اخلروج العامة اليت كانت ُتصدرها للفلسطينيني. وحتـول هـذا التشـديد    
، يف أعقاب اهلجمات الـيت ارتكبـها فلسـطينيون    ١٩٩٣آذار/مارس  ٣٠إىل سياسة منتهجة يف 

. وأتبع ذلك جتزئـة منـاطق   )٣٤(ني يف األرض الفلسطينية احملتلةضد مدنيني يف إسرائيل ومستوطن
. ورغـم جسـامة انتـهاكات    )٣٥(خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية اليت أنشأهتا اتفاقات أوسلو

حقوق اإلنسان اليت ترتكبها إسرائيل، فإهنا أصرت، يف حمافل من بينها جملس األمـن، علـى أهنـا    
شـــكال مـــن أشـــكال العقـــاب اجلمـــاعي ضـــد الشـــعب   ال ُتطّبـــق سياســـة اإلغـــالق بوصـــفها  

  ).S/PV.3652الفلسطيين، وإمنا تلجا إليها بوصفها تدابريا وقائيا الغرض منه تعزيز أمنها (انظر 
ــة         ــدة تقــدم معلومــات عــن األبعــاد العقابي وعلــى مــر الســنوات، صــدرت تقــارير عدي

ذه السياسة، وال سيما آثارها الضارة على العمال الفلسطينيني وعلى ما يقـرب مـن   واملنهكة هل
. وبناء على تقارير صدرت عن جهات إعالمية وخـرباء يف تلـك الفتـرة،    )٣٦(أسرة ١٢٠ ٠٠٠

__________ 
حتليـل سياسـة   ”األراضـي احملتلـة بعنـوان     انظر أيضـا التقريـر اخلـاص ملكتـب منسـق األمـم املتحـدة اخلـاص يف          )٣٣(  

التقرير الفصـلي الثـاين عـن األحـوال االقتصـادية واالجتماعيـة يف الضـفة        املنشور ضمن  “اإلغالق اإلسرائيلية
 Sara Roy, Decline and Disfigurement: The. وانظـر  ١٩٩٧الصـادر يف نيسـان/أبريل    الغربيـة وقطـاع غـزة،   

Palestinian Economy after Oslo, in The New Intifada: Resisting Israel’s Apartheid (editor, Roan Carey), 

Verso, 2001.  
أعـاله، معلومـات تفصـيلية تفيـد بـأن       ١٤مـن املرجـع املشـار إليـه يف احلاشـية       ٥١٠ ذكر شالمي يف الصـفحة   )٣٤(  

حلمـاس، وتفيـد بـأن رئـيس      على أيدي فلسطينيني ينتمي معظمهم ١٩٩٣إسرائيليا قتلوا يف آذار/مارس  ١٣
ــوزراء رابــني ر  ــال ــة    ىد عل ــذ عملي ــها إغــالق   “انتقــام شــامل ”هــذا احلــادث بتنفي اخلــط ”، بوســائل مــن بين

  ، أمام العمال الفلسطينيني.١٩٦٧الذي ميثل حدود إسرائيل قبل  “األخضر
 Demolition and”ان بعنـو ١٩٩٩كانون األول/ديسـمرب   ٨يف التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يف   )٣٥(  

dispossession: the destruction of Palestinian homes“  قطعــة أرض  ٢٢٧، أفــادت املنظمـة بأهنــا وجــدت
حتت السيطرة الفلسطينية حماطة مبناطق حتت السـيطرة اإلسـرائيلية، ومل جتـد أي فلسـطينيني ملسـافة تزيـد عـن        

  .ائيليةالواقعة حتت السيطرة اإلسركيلومترات من املناطق   ٦
ــر   )٣٦(   ــية Shlaimانظــ ــفحة   ١٤، احلاشــ ــاله، يف الصــ ــا  ٥١٠أعــ ــر أيضــ ــر A/46/522؛ وانظــ  ,B’Tselem؛ وانظــ

Civilians under siege, (information sheet), January 2001      ؛ وانظر تقـارير حقـوق اإلنسـان السـنوية الصـادرة
  عن وزارة خارجية الواليات املتحدة.
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فــإن احلصــار الــذي تفرضــه إســرائيل، عنــد تفعيلــه بالكامــل، يكبــد األرض الفلســطينية احملتلــة     

مليـــون دوالر. وأســـهمت  ١١إىل  ٧لـــي اإلمجـــايل تتـــراوح مـــن خســـائر يوميـــة يف النـــاتج احمل
عمليات اإلغالق الداخلية، اليت قيدت احلركة عرب املئات من نقاط التفتيش واملناطق املفـروض  
ــادة صــعوبة          ــة أخــرى؛ وزي ــائر مادي ــة ويف حــدوث خس ــاقم البطال ــول، يف تف ــر جت ــا حظ عليه

رة العاجلـة؛ وسـببت للسـكان الفلسـطينيني     احلصول على اخلدمات العامة اليت تقتضـيها الضـرو  
صعوبات شخصية هائلة. وتسـببت سياسـة إغـالق احلـدود الـيت تنتـهجها إسـرائيل يف اخنفـاض         

يف املائــة يف الفتــرة مــن  ٢٠أيــام عمــل الفلســطينيني العــاملني يف إســرائيل عــن املتوســط بنســبة   
ــع  ١٩٩٦ و ١٩٩٥، وهــي النســبة الــيت بلغــت ذروهتــا يف عــامي   ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٣ ويف الرب

، إىل جانــب اخلســائر الفادحــة الــيت تكبــدها الفلســطينيون يف قطــاعي  ٢٠٠٠ األخــري مــن عــام
  .  )٣٧(التجارة اخلارجية واالستثمار األجنيب يف األرض الفلسطينية احملتلة

للنظـر يف الوضـع    ١٩٩٦نيسـان/أبريل   ١٥ويف اجتماع عاجل عقده جملس األمـن يف    
نية احملتلة النـاجم عـن سياسـات اإلغـالق اإلسـرائيلية، اختـتم اجمللـس        اخلطري يف األرض الفلسطي

) وقبـل جلسـة   S/PV.3652مناقشته العامة يف اليوم نفسه دون البت يف أي تـدابري حمـددة (انظـر    
ىل األمــني العــام يف جملــس األمــن، وجــه الــرئيس عرفــات، رئــيس الســلطة الفلســطينية، رســالة إ 

  ) ذكر فيها أن:  A/50/916-S/1996/233( ١٩٩٦آذار/مارس   ٢٩
الطــوق األمــين الشــامل الــذي فرضــته إســرائيل علــى الضــفة الغربيــة وقطــاع  ”    

، غـــزة، وإعـــادة احتالهلـــا للمنـــاطق الـــيت انســـحبت منـــها القـــوات اإلســـرائيلية ســـابقا
وامتناعها عن االنسحاب من مدينة اخلليل وفقا للجدول الزمين الذي مت االتفاق عليـه  
يف طابا وواشنطن، يشكل بالفعل انتهاكا فاضـحا جلميـع املواثيـق واألعـراف الدوليـة.      
وأننا نعترب أن هذا الطوق واإلغالق مبثابة إعالن حالة حرب علـى الشـعب الفلسـطيين    

والــذي يتعــرض منــذ أكثــر مــن شــهر ألســوأ شــكل مــن  الــذي اختــار طريــق الســالم، 
ــه ونســائه وشــيوخه،         ــع أطفال ــى جتوي ــالوة عل ــامل، ع ــاعي والظ ــاب اجلم أشــكال العق
وامتـــهان حقوقـــه األساســـية الـــيت جيـــب أن حتتـــرم أســـوة حبقـــوق اإلنســـان يف كافـــة   

  .“العامل  أقطار

__________ 
؛ وانظـــر تقريـــر مكتـــب منســـق األمـــم ٨٩، الفقـــرة A/54/325؛ و ١١، الفقـــرة A/54/134-E/1999/85 انظـــر  )٣٧(  

  ,The impact on the Palestinian economy of confrontations”اخلـاص يف األراضـي احملتلـة املعنـون:     املتحـدة 
mobility restrictions and border closures, 28 September-26 November 2000“ و ،A/55/84-E/2000/16 

  .A/56/90-E/2001/17  و
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ة للتصــرف، وتصــدرت اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــ  
بتقاريرها ورسائلها، اجلهود الرامية إىل توجيه االهتمام إىل اآلثار املنهكة الـيت تسـببها عمليـات    
اإلغالق للشعب الفلسطيين. فعلى سبيل املثال، بعث رئيس اللجنة برسـالة إىل األمـني العـام يف    

)، وجه فيها عنايته إىل الوضع املتـدهور يف األرض  A/47/959-S/25862( ١٩٩٣أيار/مايو  ٢٨
الفلســطينية احملتلــة نتيجــة لقيــام إســرائيل بإغالقهــا وعزهلــا لفتــرات طويلــة، حيــث ذكــر يف           

  أنه:    الرسالة
ــر نشــره مــؤخرا مركــز معلومــات حقــوق اإلنســان يف فلســطني،     ”     ــا لتقري وفق

غـالق مسـتمر وغـري حمـدد للضـفة الغربيـة       ومقره القدس، فـإن مـا فرضـته إسـرائيل مـن إ     
أشـد سياسـات سـلطة    ’آذار/مـارس يشـكل    ٣٠وقطاع غزة وعزل القدس الشرقية منذ 

‘.  اخلاضــعني لالحــتاللنياالحــتالل ضــررا وإخــالال باحليــاة اليوميــة للســكان الفلســطيني
يني تقّيد حرية ماليـني الفلسـطين  ’ووفقا للتقرير نفسه، فإن سياسة العقاب اجلماعي هذه 

يف احلركــة ومتــنعهم مــن الوصــول إىل منشــآت الرعايــة الصــحية واحلصــول علــى املــواد    
  .“الغذائية واألدوية والعمل والتعليم والوصول إىل أماكن العبادة يف القدس

ــه      ــوق اإلنســان      ٢١يف ”وأن ــدفاع عــن حق ــة ال نيســان/أبريل، أعربــت منظم
ويـورك، عـن قلقهـا الشـديد     )، ومقرهـا ني Middle East Watch( ‘ميدل إيسـت واتـش  ’

إزاء املصــاعب النامجــة عــن إغــالق األراضــي الــذي أدى إىل الفقــدان املفــاجئ ملصــادر 
فلسـطيين كـانوا يعملـون يف إسـرائيل ويف القـدس الشـرقية؛        ١٠٠ ٠٠٠الدخل لنحـو  

واحليلولــة دون الوصــول إىل املستشــفيات واملســاجد والكنــائس واملــدارس واملصــارف  
زئــة األراضــي احملتلــة إىل أربعــة قطاعــات ال ميكــن االنتقــال بينــها ومــا شــابه ذلــك؛ وجت

  .“باحلصول على تصريح صعب املنال  إال
ــدس           ــة الق ــوتر يف مدين ــاقم حــدة الت ــاج إىل تف ــة بانزع ــايل، نوهــت اللجن ــام الت ويف الع

، A/49/35وقطاع غزة نتيجة السـتمرار احلكومـة اإلسـرائيلية يف تنفيـذ سياسـة اإلغـالق (انظـر        
ــرة ٢٥الفقــرة  ــة جمــددا بالغــات بشــأن األضــرار    ١٩٩٥-١٩٩٤). ويف الفت ، أصــدرت اللجن

 املشـتغلني  نياملدمرة اليت أحلقتها عمليات اإلغـالق عمومـا بأسـباب معيشـة السـكان الفلسـطيني      
ه اإلسـرائيلي، فضـال عـن األضـرار     بأنشطة االقتصاد الفلسطيين الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بنظري

الــيت ســببتها يف جمــايل التعلــيم والصــحة. وأضــّرت عمليــات اإلغــالق أيضــا باحلركــة الداخليــة    
للبضائع واخلـدمات بـني الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وخباصـة املنتجـات الزراعيـة الـيت تشـكل            

ــا أحلــق باالقتصــاد ال     ــدخل الرئيســي آلالف األســر الفلســطينية، مم فلســطيين أضــرارا  مصــدر ال
  ).  ٢٤، الفقرة A/50/35  (انظر
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، الحظت اللجنة بقلق بـالغ أن الوضـع علـى أرض الواقـع تـدهور مـن       ١٩٩٦ويف عام   

جــراء التــدابري الــيت نفــذهتا إســرائيل يف أعقــاب اهلجمــات االنتحاريــة الــيت تعــرض هلــا مــدنيون     
شباط/فرباير وآذار/مارس. وتسبب إغـالق قطـاع غـزة والضـفة الغربيـة والقـدس        إسرائيليون يف

الشرقية لفترات طويلة وبشكل كامل أحيانـا يف تكبيـل االقتصـاد الفلسـطيين باملزيـد مـن القيـود        
ــد خســر االقتصــاد الفلســطيين          ــدنيني. كــذلك، فق ــة للســكان امل ــاة ومشــاق هائل وســبب معان

حسبما ورد يف تقرير مكتـب منسـق    ١٩٩٦إىل عام  ١٩٩٢ام باليني دوالر يف الفترة من ع ٦
األمم املتحدة اخلاص يف األراضي احملتلة، وجنم معظم هذه اخلسائر عن تنفيذ إسـرائيل لعمليـات   
إغــالق الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة الــيت حالــت دون وصــول العمــال الفلســطينيني إىل أمــاكن    

ملصرح هلم بالعمـل يف إسـرائيل يوميـا كـان ينـاهز       انيعملهم يف إسرائيل؛ مع أن عدد الفلسطيني
. وأدت عمليات اإلغالق إىل اخنفـاض نصـيب   ١٩٩٧متوز/يوليه  ٣٠فلسطينيا حىت  ٥١ ٠٠٠

دوالر يف عـام   ١ ٧٠٠إىل  ١٩٩٢دوالر يف عام  ٢ ٧٠٠من  الفرد من الناتج القومي اإلمجايل
  ).  ٢٧  و ٢٦، الفقرتان A/52/35يف املائة (انظر  ٣٦، أي بنسبة ١٩٩٦

ــة يف        ــطينية احملتلــ ــة الفلســ ــعة للواليــ ــاطق اخلاضــ ــالق املنــ ــبب إغــ ــباط/ ٢٥وتســ  شــ
يف جتزئة األرض إىل عدة جيوب صغرية معزولة عن بعضـها الـبعض وعـن العـامل      ١٩٩٦ فرباير

(انظـر   ١٩٦٧ة االحـتالل يف عـام   اخلارجي. وأفاد تقرير بأن هذا اإلغالق هو األشد منذ بدايـ 
A/51/35  خلصــــت ١٩٩٧-١٩٩٦). وخــــالل الفتــــرة ٤٤و  ٤٣و  ٢٦ و ٢٣، الفقـــرات ،

اللجنة إىل أن إسرائيل استمرت يف فرض إجراءات اإلغـالق بصـورة تعسـفية لتلبيـة احتياجاهتـا      
  األمنية املزعومة.  

ــ   ة عــن قلقهــا العميــق إزاء إقــدام إســرائيل علــى تطويــق الضــفة الغربيــة    وأعربــت اللجن
 متـــوز/ ٣٠وقطـــاع غـــزة يف أعقـــاب الـــتفجري االنتحـــاري الـــذي وقـــع يف القـــدس الغربيـــة يف  

. وأدان مكتب اللجنة، بـال حتفظـات، مجيـع أعمـال العنـف ضـد املـدنيني العـزل.         ١٩٩٧ يوليه
)، أفــاد GA/PAL/766( ١٩٩٧/أغســطس آب ٦ويف بيــان أصــدره املكتــب إىل الصــحافة يف    

أيضا بأن التدابري االنتقامية القاسية اليت تنفـذها احلكومـة اإلسـرائيلية سـتؤدي إىل تـدهور حالـة       
يتكبدها السـكان الفلسـطينيون    اليتاالقتصاد الفلسطيين بدرجة تنذر باخلطر وإىل زيادة املشاق 
ائل بأن ممارسة اإلغـالق هـذه تشـكل    وتصاعد مشاعر اليأس. وكررت اللجنة أيضا موقفها الق

). ومـع ذلـك، فـإن    ٢٨، الفقـرة  A/52/35إخالال مباشرا بأحكام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة (انظـر     
إسرائيل فرضت من جديد تدابري اإلغـالق يف أعقـاب عمليـة انتحاريـة أخـرى شـهدهتا القـدس        

. ويف العام التايل، نوهت اللجنـة بقلـق شـديد إىل أن معانـاة     ١٩٩٧/سبتمرب أيلول ٤الغربية يف 
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االقتصاد الفلسـطيين اسـتمرت بسـبب إغـالق الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة لفتـرات طويلـة ومـا            
  ).  ٢٢، الفقرة A/53/35يترتب عليه من جتزئة لألرض احملتلة (انظر 

وفقا ملا ذكـره األمـني العـام يف تقريـره بشـأن مسـاعدة الشـعب الفلسـطيين، فقـد قـل           و  
ــام        ــة يف ع ــى األرض الفلســطينية احملتل ــروض عل ــات اإلغــالق الشــامل املف . ١٩٩٨عــدد عملي

 ١٩٩٨يف املائـة مـن أيـام العمـل يف عـام       ٥,٢أن عمليـات اإلغـالق هـذه قـد أثـرت علـى        غري
  ).  ٨٩، الفقرة A/54/325؛ و ١١، الفقرة A/54/134-S/1998/85(انظر الوثيقتني 

ــبتمرب    ــادت إســرائيل إىل      ٢٠٠٠ويف أيلول/س ــة، ع ــت االنتفاضــة الثاني ــدما انطلق ، عن
ن جـراء ذلـك، وصـل جممـوع خسـائر      انتهاج سياسة اإلغالق الشامل بشكل أشد صرامة. ومـ 

ــة إىل      ــر األوىل مـــن االنتفاضـ ــة عشـ ــهر اخلمسـ ــطيين يف األشـ ــايل الفلسـ ــومي اإلمجـ الـــدخل القـ
. واســتنادا إىل تقريــر مكتــب املنســق  )٣٨(بليــون دوالر، حســب تقــديرات البنــك الــدويل   ٢,٤

ســتخدمة ، فــإن احلــدود اإلســرائيلية الفلســطينية امل٢٠٠١شــباط/فرباير  ١٧اخلــاص الصــادر يف 
يومــا، مــن  ١٢٣يومــا خــالل فتــرة قوامهــا   ٩٣ملــرور العمــال والســلع التجاريــة أغلقــت ملــدة  

، أي أن هـــذه احلـــدود ٢٠٠١كـــانون الثاين/ينـــاير  ٣١إىل  ٢٠٠٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١
يف املائة من تلك الفترة. واستمر فرض القيود على التنقل الـداخلي وتنفيـذ    ٧٥,٦ظلت مغلقة 

األرض احملتلــة مــن الــداخل، ســواء بصــورة جزئيــة أو مشــددة، بنســبة مائــة يف  عمليــات إغــالق
يف املائـة منـها يف قطـاع غـزة. وأغُلقـت املعـابر        ٨٩املائة من الفترة نفسها يف الضـفة الغربيـة و   

احلدودية الدولية املوصلة إىل األردن (انطالقا من الضفة الغربية) وإىل مصر (انطالقا مـن غـزة)   
  يف املائة من تلك املدة، على التوايل.   ٥٠املائة و  يف ٢٩بنسبة 

  
  األنشطة االستيطانية، مبا يف ذلك يف جبل أبو غنيم  - حاء  

ــتيطانية       وخـــالل الفتـــرة قيـــد النظـــر، ســـّرعت إســـرائيل وتـــرية تنفيـــذ أنشـــطتها االسـ
هــذا القانونيــة، وبنــاء شــبكات الطــرق االلتفافيــة، ومصــادرة األراضــي الفلســطينية. وأدى   غــري

األمر إىل تطويق السكان املـدنيني الفلسـطينيني والبنيـة التحتيـة ذات الصـلة، وأثـار قلقـا خطـريا         
داخل اجملتمع الدويل يف وقـت كـان يتـوخى فيـه مـن اجلهـود املبذولـة إلحـالل السـالم أن حتـل           

 . وتسـببت )٣٩(املسائل الرئيسية مثـل املسـتوطنات، الـيت ال يعتـرف القـانون الـدويل مبشـروعيتها       
__________ 

  )٣٨(  World Bank, Fifteen Months – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis, 18 March 2002, p. V.  
عنـدما اجتمعـت الوفـود يف واشـنطن للمشـاركة يف اجلولـة الرابعـة مـن احملادثـات، قـرب           ”، على سبيل املثال  )٣٩(  

علن شامري أن محلة االستيطان ستستمر، وأنه هو نفسـه لـن يـدخل طرفـا يف أيـة      ، أ١٩٩٢هناية شباط/فرباير 
اتفاقات هتددها. ورفض بشكل قاطع أي ربط بني مسألة املستوطنات وطلب إسرائيل احلصـول علـى كفالـة    

  .٤٩٧أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية Shlaimقروض من الواليات املتحدة. 
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األنشطة االستيطانية اليت مارستها إسرائيل علـى مـدار التسـعينات يف تضـاعف عـدد مسـتوطين       
الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وزيــادة عــدد مســتوطين القــدس الشــرقية مبقــدار الثلــث، وإنشــاء   

البـــؤر ”مســـتوطنات جديـــدة وتوســـيع املســـتوطنات القائمـــة، وإنشـــاء مـــا يعـــرف باســـم         
، كــان عــدد املســتوطنني اإلســرائيليني يف الضــفة الغربيــة ٢٠٠٠م وبنهايــة عــا )٤٠(“االســتيطانية

مســـتوطن  ٢٠٠ ٠٠٠مســـتوطن، إضـــافة إىل  ٢٠٠ ٠٠٠وقطـــاع غـــزة قـــد جتـــاوز عـــددهم 
  .)٤١(إسرائيلي يف القدس الشرقية احملتلة

وبقــدوم منتصــف التســعينات، اتضــح جبــالء أن أنشــطة مصــادرة األراضــي والتوســع       
ــا ب  ــارعت وتريهتـ ــتيطاين تسـ ــا    االسـ ــة وحوهلـ ــرقية احملتلـ ــا داخـــل القـــدس الشـ ــدة، وخصوصـ شـ

)، وكـــررت اجلمعيـــة العامـــة A/49/831-S/1995/50؛ و ٣٢و  ٢٢، الفقرتـــان A/50/35 (انظـــر
طنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة،    عدة مرات موقفهـا الراسـخ القائـل بـأن املسـتو     

فيها القدس الشرقية، غري مشروعة مبوجب القانون الدويل وتشكل عقبـة يف طريـق السـالم.     مبا
ة ، أعربـت اجلمعيـة عـن قلقهـا الشـديد حيـال قـرار حكومـ        ٥١/١٣٣ويف قرار اجلمعيـة العامـة   

إسرائيل باستئناف األنشطة االستيطانية فيما يشكل خمالفـة للقـانون اإلنسـاين الـدويل وقـرارات      
األمم املتحدة ذات الصلة واالتفاقات املربمة بني الطرفني. وباملثل، يف سياق مفاوضـات عمليـة   

، أبـدى كـل مـن الواليـات     ١٩٩٩السالم الـيت أفضـت إىل إبـرام مـذكرة شـرم الشـيخ يف عـام        
. وأهـاب كـذلك   )٤٢(دة واالحتاد األورويب خماوفه بوضوح جتـاه تزايـد النشـاط االسـتيطاين    املتح

كل مـن جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة بإسـرائيل أن متنـع بفعاليـة املسـتوطنني اإلسـرائيليني مـن            
ارتكــاب أعمــال العنــف. وبقــدوم منتصــف التســعينات، اتضــح جبــالء أن أنشــطة مصــادرة          

طاين تسارعت وتريهتا بشدة، وخصوصا داخل القدس الشـرقية احملتلـة   األراضي والتوسع االستي
، نظــر جملــس األمــن، بنــاء علــى طلــب  ١٩٩٠آذار/مــارس  ١٥وحوهلــا (املرجــع نفســه). ويف 

. “اخلطــوات اإلســرائيلية غــري القانونيــة لالســتيطان يف األراضــي احملتلــة”االحتــاد الســوفيايت، يف 
 ١٩٩٠شـباط/فرباير   ١٢جملس األمن يف رسالة مؤرخـة  وورد يف الطلب الذي قُّدم إىل رئيس 

__________ 
، ١١، اجمللـد  تقرير عن املستوطنات اإلسـرائيلية يف األراضـي احملتلـة   رق األوسط، انظر مؤسسة السالم يف الش  )٤٠(  

  .١، الصفحة ٢٠٠١حزيران/يونيه  - ، أيار/مايو٣رقم 
متوز/يوليــه،  ٢٧. ويف ٨، صــفحة ٢٠٠١نيســان/أبريل  - ، آذار/مــارس٢، رقــم ١١املرجــع نفســه، اجمللــد   )٤١(  

ملســتوطنني يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة احملــتلني زاد يف العــام أعلنــت وزارة الداخليــة اإلســرائيلية أن عــدد ا
  إسرائيلي. ٢٠٠ ٠٠٠يف املائة، ليصل إىل حوايل  ٧,٥مستوطن، أي بنسبة  ١٣ ٦٠٠السابق مبقدار 

  انظـــر علـــى ســـبيل املثـــال -بشـــأن املســـتوطنات  “رســـائل طمأنـــة”الواليـــات املتحـــدة واالحتـــاد األورويب   )٤٢(  
 Clayton E. Swisher, The truth about Camp David, New York 2004, p.54f.  
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)S/21139  أن أنشطة االستيطان اإلسرائيلية ختالف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة اليت حتظـر أي (
. )٤٣(طتغــيري يف التكــوين الــدميغرايف لألراضــي احملتلــة وتعرقــل جهــود الســالم يف الشــرق األوســ

، عقــد اجمللــس ســت جلســات بشــأن مســألة   ١٩٩٠وخــالل شــهري آذار/مــارس وأيار/مــايو  
  .  )٤٤(أيار/مايو دون اختاذ أي إجراءات ٣املستوطنات، ولكنه رفعها يف 

وناقش اجمللس مرة أخرى مسألة املستوطنات اإلسـرائيلية يف اجتمـاع عاجـل عقـده يف       
ــذي أدىل ١٩٩٥شــباط/فرباير  ٢٨ ــان ال ــة مبمارســة الشــعب     . ويف البي ــة املعني ــيس اللجن ــه رئ ب

الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف باســم جلنتــه، ذكــر أن اســتمرار إســرائيل يف سياســة    
مـن اتفاقيـة    ٤٩االستيطان يف األرض الفلسطينية احملتلة يشكل إخالال مباشرا وجسـيما باملـادة   

ــا       ــا فيهـ ــن، مبـ ــس األمـ ــرارات جملـ ــهاكا لقـ ــة، وانتـ ــف الرابعـ ــرارات جنيـ   ،)١٩٧٩( ٤٤٦القـ
ــع     )١٩٨٠( ٤٦٥و  )١٩٧٩( ٤٥٢و  ــت مـ ــورات تزامنـ ــذه التطـ ــرئيس إىل أن هـ ــّوه الـ . ونـ

ث تأخري مدة سبعة أشهر يف تنفيذ املرحلة الثانية من إعالن املبادئ، الـيت تتضـمن إخـراج    حدو
القوات اإلسرائيلية من املناطق السكنية يف الضفة الغربيـة وانتخـاب أعضـاء اجمللـس الفلسـطيين.      

، A/50/35واختــتم جملــس األمــن مناقشــته يف اليــوم نفســه دون اعتمــاد أي تــدابري حمــددة (انظــر 
  ).٤٠-٣٠و  ٢٢الفقرات 
، اجتمع اجمللـس مـرة أخـرى ملناقشـة هـذه      ١٩٩٥أيار/مايو  ١٧و  ١٢ويف الفترة بني   

املسألة، وال سيما اعتزام إسرائيل مصادرة األراضي الفلسطينية يف منطقة القدس الشـرقية. ويف  
) يــدعو إســرائيل إىل S/1995/394س مشــروع قــرار (، ُعــرض علــى اجمللــ١٩٩٥أيار/مــايو  ١٧

إلغاء أوامر املصادرة، واالمتناع عن تكرار مثـل هـذه اإلجـراءات مسـتقبال، ويعـرب عـن دعـم        
بـادئ  اجمللس التام لعملية السالم يف الشرق األوسط، وما حققته من إجنازات، مبا فيها إعالن امل

ــرار        ــد القـ ــنقض ضـ ــّق الـ ــدة حـ ــات املتحـ ــتخدمت الواليـ ــه. واسـ ــيت تلتـ ــذ الـ ــات التنفيـ واتفاقـ
  ). S/PV.3538  (انظر

، أشـــارت اللجنـــة بانزعـــاج إىل أن ١٩٩٦أيلول/ســـبتمرب  ٢٦ويف الســـنة التاليـــة، يف   
حمـيط احلـرم الشـريف يف القـدس الشـرقية احملتلـة،       السلطات اإلسـرائيلية شـقت مـدخل نفـق يف     

يشــكل إخــالال مــن إســرائيل بااللتزامــات الواقعــة عليهــا مبقتضــى القــانون الــدويل وقــرارات  مبــا
جملـــس األمـــن ذات الصـــلة. وأشـــعل هـــذا اإلجـــراء القالقـــل واالحتجاجـــات يف صـــفوف         

حــول القــدس تنــدرج ضــمن  الفلســطينيني. ووفقــا لالتفاقــات املُوقّعــة، فــإن املســائل املتمحــورة
__________ 

من االتفاقية. انظر أيضا شرح اللجنة الدولية للصليب األمحر لالتفاقيـة علـى    ٤٩من املادة  ٦ال سيما الفقرة   )٤٣(  
  .http://www.icrc.org/ihl.nsfاملوقع التايل: 

  وما يليها. ٣٢، الصفحة ١٩٩١ه ، متوز/يولي١٩٩١‐١٩٧٩قضية فلسطني، األمم املتحدة،   )٤٤(  
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املسائل املشمولة يف مفاوضات الوضع النهائي. وأعربـت اللجنـة عـن قلقهـا البـالغ إزاء إطـالق       
النـار علــى الفلســطينيني احملــتجني علـى اإلجــراء اإلســرائيلي ومــا ترتـب عليــه مــن تصــعيد حلــدة    

). واسـتخدم  A/51/418-S/1996/795إسرائيليا (انظر  ١١فلسطينيا و  ٤٠العنف جنم عنه مقتل 
ليشـــري إىل االحتجاجـــات   “انتفاضـــة النفـــق ”حملـــل إســـرائيلي مـــن ذوي اخلـــربة مصـــطلح     

واالشتباكات وحوادث إراقة الدماء الـيت وقعـت علـى مـدار ثالثـة أيـام. ويف رأي هـذا احمللـل،         
تنـازالت للفلسـطينيني يف مفاوضـات اخلليـل     فإن حكومة رئيس الوزراء نتنياهو قدمت بعـض ال 

ــوطين الواســع ”بســبب االنتفاضــة و  يف الكنيســت الــذي يؤيــد بوضــوح مواصــلة    “التوافــق ال
اجلهــود اجلاريــة إلحــالل الســالم وأيضــا بســبب تــدخل الواليــات املتحــدة النشــط علــى أعلــى   

 )٤٥(“قــدسموقفــا تصــادميا بشــأن ال”مســتوى، وإن كانــت إســرائيل قــد اعتمــدت يف مــا بعــد 
  الفصل الثالث هاء أدناه).    (انظر

ملناقشــة  ١٩٩٦أيلول/ســبتمرب  ٢٨و  ٢٧واجتمــع جملــس األمــن، مــن جانبــه، يــومي     
ــدام إســرائيل علــى شــق نفــق حتــت احلــائط الغــريب للمســجد        التطــورات األخــرية، وخباصــة إق

). وحتـدَّث  S/1996/790األقصى يف القدس الشرقية وما تاله من اضـطراب وإراقـة دمـاء (انظـر     
أمــام اجمللــس زهــاء مخســني متحــدثا رفيــع املســتوى. ويف هنايــة املناقشــة، اعتمــد اجمللــس القــرار   

عضوا لصـاحله، ومل يعارضـه أحـد،     ١٤، بعد أن صوت ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٨يف  ١٠٧٣
تحدة). ودعا القرار إىل الوقـف الفـوري جلميـع    وامتنع عضو واحد عن التصويت (الواليات امل

ثـار  وحمـو اآل  األوسـط  األعمال اليت تسببت يف تفاقم الوضع وأضرت بعملية السـالم يف الشـرق  
ــذ         ــه، وتنفي ــق علي ــى األســاس املتف ــوري للمفاوضــات عل ــا، واالســتئناف الف ــت عليه ــيت ترتب ال

ــن عــن       ــا أعــرب جملــس األم ــات يف اآلجــال احملــددة. وبينم ــالغ إزاء األحــداث   االتفاق ــه الب قلق
سوية الـيت وقعـت يف القـدس ونـابلس ورام اهللا وبيـت حلـم وقطـاع غـزة، الـيت أسـفرت عـن            أامل

ضـمان سـالمة   ”مقتل وإصابة عدد كبري من املـدنيني الفلسـطينيني، فـإن اجمللـس دعـا أيضـا إىل       
  (انظر موضوع التركيز والفصل الثالث أدناه). “ومحاية املدنيني الفلسطينيني

__________ 
  .٥٧٩- ٥٧٦أعاله، يف الصفحات  ١٤، احلاشية Shlaimانظر   )٤٥(  
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نقطة تركيز: جزع رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة    نقطة تركيز: جزع رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة    

  ١٩٩٦١٩٩٦للتصرف إزاء فتح نفق حتت املسجد األقصى يف عامللتصرف إزاء فتح نفق حتت املسجد األقصى يف عام
رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه    رئيس اللجنة املعنية مبمارسة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه    أعرب أعرب أيلول/سبتمرب، أيلول/سبتمرب،   ٢٦٢٦يف يف     

أعمــال أعمــال عميــق إزاء عميــق إزاء قلقــه القلقــه العــن عــن   ،، رســالة موجهــة إىل األمــني العــام  رســالة موجهــة إىل األمــني العــام غــري القابلــة للتصــرف، يف غــري القابلــة للتصــرف، يف 
أثـري يف القـدس   أثـري يف القـدس   نفـق  نفـق  إسرائيل بفتح مدخل جديـد إىل  إسرائيل بفتح مدخل جديـد إىل  الذي اختذته الذي اختذته قرار قرار الال  النامجة عنالنامجة عنالعنف العنف 
، وهـو  ، وهـو  الغـريب للحـرم الشـريف   الغـريب للحـرم الشـريف   احلـائط  احلـائط  على طول على طول   يةيةمتلكات العربمتلكات العرباملامل  ميتد حتتميتد حتت  الذيالذي  الشرقيةالشرقية

ــع املقدســة يف اإلســالم (    ــم املواق ــث أه ــع املقدســة يف اإلســالم (   ثال ــم املواق ــث أه ، ، AA//5511//3355انظــر أيضــا  انظــر أيضــا  وو  ؛؛AA//5511//441188--SS//11999966//779955ثال
  . وتابع قائالً:. وتابع قائالً:))AA//5511//440000--SS//11999966//777799وو؛؛AA//5511//441166--SS//11999966//779933وو؛ ؛ ٣٣٣٣الفقرة الفقرة 

  قــوات اإلســرائيليةقــوات اإلســرائيليةفقــد قابلــت الفقــد قابلــت التقــارير وســائط اإلعــالم،  تقــارير وســائط اإلعــالم،  ملــا جــاء يف ملــا جــاء يف   وفقــاًوفقــاً””        
ــام هبــا  مظــاهرات االحتجــاج مظــاهرات االحتجــاج  ــام هبــا  الــيت ق ــة و يون بــإطالق يون بــإطالق الفلســطينالفلســطينالــيت ق ــذخرية احلي ــة و ال ــذخرية احلي الطلقــات الطلقــات ال

ت حلــم ت حلــم رام اهللا وبيــرام اهللا وبيــوقعــت مصــادمات يف بلــدات وقعــت مصــادمات يف بلــدات والغــاز املســيل للــدموع. ووالغــاز املســيل للــدموع. و  ةةاملطاطيــاملطاطيــ
الضـفة الغربيـة، وكـذلك يف قطـاع     الضـفة الغربيـة، وكـذلك يف قطـاع     يف يف   وجـنني وقلقيليـة  وجـنني وقلقيليـة    ،،وحلحول بالقرب من اخلليـل وحلحول بالقرب من اخلليـل 

أن القــوات اإلســرائيلية دخلــت منــاطق خاضــعة لواليــة الســلطة  أن القــوات اإلســرائيلية دخلــت منــاطق خاضــعة لواليــة الســلطة  أنبــاء بــأنبــاء بــغــزة. وأفــادت غــزة. وأفــادت 
آخـر  آخـر  فيـد  فيـد  الشرطة الفلسـطينية. وت الشرطة الفلسـطينية. وت رجال رجال مع مع ر ر تبادل إطالق الناتبادل إطالق الناأنه جرى أنه جرى الفلسطينية، والفلسطينية، و

عـدة  عـدة    قد لقوا مصرعهم، وأصـيب قد لقوا مصرعهم، وأصـيب   إسرائيلياإسرائيليا  ١١١١ا و ا و فلسطينيفلسطيني  ٤٠٤٠الربقيات الصحفية أن الربقيات الصحفية أن 
      ..““منذ االنتفاضةمنذ االنتفاضةحصيلة للخسائر البشريةحصيلة للخسائر البشريةأعلىأعلىيي، وه، وهآخرونآخرون  مئاتمئات

ــى    ــرار الوردا عل ــه  ق ــذي اختذت ــاء  بالشــروع ١٩٩٧إســرائيل يف شــباط/فرباير  ال يف بن
علـى   القدس الشرقية احملتلـة الواقعة يف جنوب جبل أبو غنيم منطقة يف  “هار حوما” ةمستوطن
احلالـة يف  ”ظـر يف  لن، ل١٩٩٧آذار/مـارس   ٥يف  إىل بيـت حلـم، اجتمـع اجمللـس     املؤدي الطريق

لبــدء يف بنــاء قــرارا باشــباط/فرباير  ٢٦إســرائيل يف اختــاذ وال ســيما ، “األراضــي العربيــة احملتلــة
يف رســـالة مؤرخـــة القـــدس الشـــرقية احملتلـــة. وجنـــوب جبـــل أبـــو غنـــيم منطقـــة يف  ةمســـتوطن

رئـيس اللجنـة املعنيـة     أعـرب فرباير موجهة إىل األمني العام وإىل رئيس جملس األمن شباط/ ٢٨
قــرار إســرائيل بنــاء إزاء مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف عــن أســفه  

للقانون الدويل واتفاقيـة جنيـف الرابعـة والعديـد مـن قـرارات جملـس         اًجديدة، انتهاك ةمستوطن
  :تهرسالردف قائال يف . وأ)A/51/812-S/1997/172العامة (األمن واجلمعية 

 )١٩٨٠( ٤٦٥قـرار جملـس األمـن    اسـتناداً إىل  وتؤكـد اللجنـة مـن جديـد،     ”    
ــدابري   ، أناراتالقــرغــريه مــن  و ١٩٨٠آذار/مــارس  ١املــؤرخ  ــع الت ــيت اختــذهتا  مجي ال

تغــيري الطــابع العمــراين والتكــوين الــدميغرايف واهليكــل املؤسســي   والراميــة إىل إســرائيل 
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ــة    ركــزوامل ــانوين لألراضــي الفلســطينية والعربي ــام   األخــرى الق ــذ ع ــة من  ،١٩٦٧احملتل
إلغاؤهـا.  تم قانونـا ويتحـ  باطلـة  تـدابري  فيها القدس الشرقية، أو أي جزء منـها، هـي    مبا

مسـاعدة تسـتخدم علـى    أي عـدم تزويـد إسـرائيل بـ    إىل كما دعا اجمللـس مجيـع الـدول    
  احملتلة.    ملستوطنات يف األراضيبا له صلةوجه التحديد فيما 

ينشـئ  لمسـتوطنات  ترسـيخ متزايـد ل  توسـيع و ما جيري من وترى اللجنة أن ”    
املــؤرخ  )١٩٦٧( ٢٤٢جملــس األمــن  يمــع قــرارحقــائق تتنــاقض علــى أرض الواقــع 

تشــــــــرين  ٢٢املــــــــؤرخ  )١٩٧٣( ٣٣٨و  ١٩٦٧تشــــــــرين الثــــــــاين/نوفمرب  ٢٢
إىل تنفيـذمها. وهـذا يزعـزع     سعى عملية السالم احلاليـة ت لذينال ١٩٧٣األول/أكتوبر 

االتفاقات اليت مت التوصـل إليهـا بـني إسـرائيل ومنظمـة التحريـر       لى حنو خطري أركان ع
ــاء الثقـــة بـــني الطـــرفني   الـــيت متـــس احلاجـــة   الفلســـطينية، ويعـــرض للخطـــر عمليـــة بنـ

  .“بشدة  إليها
لـس األمـن بشـأن هـذه املسـألة يف      جمالـيت جـرت يف   ناقشـة  املوشارك رئـيس اللجنـة يف     

  ).S/PV.3745ىل إلغاء قرار إسرائيل (انظر إ سعيا، ١٩٩٧آذار/مارس   ٥
ــد املناقشــة     ــيت جــرت  وبع ــارس  ٧يف ال ــتمكن، مل ١٩٩٧آذار/م ــن   ي ــن جملــس األم م

وفرنســا واململكــة  والســويدتغــال املقــدم مــن الرب )S/1997/199(انظــر  اعتمــاد مشــروع القــرار
ولــو كــان . )صــوتا مقابــل صــوت واحــد (الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ١٤املتحــدة، بأغلبيــة 
عـن اختـاذ أي إجـراءات    أن متتنـع  إسـرائيل  قد طلـب إىل  اجمللس قد اعتمد لكان  مشروع القرار

ــدابري، مبــا يف ــتاألنشــطة االســتيطانية الــيت   ذلــك أو ت ــ ى الطبيعــة،واقــع األمــر علــ ر غّي  جهضتف
آثار سلبية على عملية السالم يف الشـرق األوسـط، وأن    تكون هلامفاوضات الوضع النهائي، و

ــد  ــاً  تتقي ــداً دقيق ــة.     تقي ــة جنيــف الرابع ــة مبوجــب اتفاقي ــا ومســؤولياهتا القانوني وكــان بالتزاماهت
إطــار يف  ا، حرصــا علــى الســالم واألمــن، مفاوضــاهت  أن تواصــلمجيــع األطــراف  ســيطلب إىل

يف املعقـودة  تنفـذ االتفاقـات   أن عملية السالم يف الشرق األوسـط علـى أساسـها املتفـق عليـه، و     
  .  املواعيد املقررة لتنفيذها

اجتمـع   ،١٩٩٧آذار/مـارس   ١٢اجلمعيـة العامـة يف   عقـدهتا   اجللسة الطارئة اليتوبعد   
أبـــو غنـــيم ألزمـــة يف جبـــل ملعاجلـــة ا ١٩٩٧آذار/مـــارس  ٢١يف  مـــرة أخـــرىجملـــس األمـــن 

)S/PV.3756( مشروع القرار. ولو كان )S/1997/241 (ك قد اعتمد لطالب فيـه  الناجم عن ذل
رقية، جبــل أبــو غنــيم يف القــدس الشــ  ةتشــييد مســتوطنعــن فــورا كــف إســرائيل بــأن ت اجمللــس

احملتلــة.  ض الفلســطينيةيف األر األخــرى األنشــطة االســتيطانية اإلســرائيلية مجيــع عــن  وكــذلك
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ثالثــة وأيــد مشــروع القــرار الواليــات املتحــدة األمريكيــة حــق الــنقض. ومــرة أخــرى مارســت 

  .  كوستاريكا)عضو واحد عن التصويت ( وامتنعاجمللس  من أعضاءعشر عضوا 
 متعــاقبني،بعــدم املوافقــة يف مــرتني    ملتحــدة األمريكيــة الواليــات ا ونتيجــة لتصــويت   

نـه  إاملراقب الدائم لفلسطني لدى األمم املتحـدة  قال  اختاذ إجراء،منع جملس األمن من  ما وهو
وبعـد اختـاذ   يل، وبالتـا  ).S/PV.3747للجمعيـة العامـة (انظـر     ةطارئـ  سيثري هـذه املسـألة يف دورة  

ــة،   ــة الالزم ــدابري اإلجرائي ــة يف    عقــدت الت ــة العام ــة العاشــرة للجمعي ــدورة االســتثنائية الطارئ ال
األعمــال اإلســرائيلية غــري القانونيــة يف القــدس الشــرقية   ” ملعاجلــة مســألة ١٩٩٧نيســان/أبريل 

  .“احملتلة وبقية األرض الفلسطينية احملتلة
ــد   ــن أيضــا   وعق ــس األم ــه  ٣٠ يف جلســتني جمل ــرار   ١٩٩٨حزيران/يوني ــاب ق يف أعق

 ةشــمل عــد  وإقامــة ســلطة بلديــة جامعــة لت   لقــدس الشــرقية غربــا   اإســرائيل بتوســيع حــدود   
ــة     ــة (انظــر الوثيق ــاء املناقشــة،  ). SC/6626مســتوطنات يف الضــفة الغربي ــيس  أعــربويف أثن رئ

يتخـذ  أملـه يف أن   اللجنة املعنية مبمارسة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف عـن       
وضـع حـد   ، لعمليـة السـالم  اجلهـات الـيت ترعـى    بـدعم مـن    ،اجمللس تـدابري يف الوقـت املناسـب   

قرارات من جانـب واحـد تتعلـق بالسـيطرة علـى مدينـة القـدس الشـريف الـيت ينبغـي أن           ختاذ ال
 كـل منـها  يكمـل  الـيت علـى اختالفهـا    للتعايش السـلمي بـني األديـان والشـعوب      تظل رمزا حياً

  .))املستأنفة( S/PV.3900 آلخر (انظرا
، أقــر )S/PRST/1998/21( ١٩٩٨متوز/يوليــه  ١٣ويف بيــان أصــدره رئــيس اجمللــس يف   

أعـرب عــن تأييــده  وميــع األطــراف؛ جلأمهيــة وحساسـية مســألة القــدس الشـرقية   بجملـس األمــن  
 تغطــيأن بــوفقــا إلعــالن املبــادئ،    ،لقــرار منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة إســرائيل     

الـيت قـد ختـل بنتـائج     التـدابري  إىل جتنب  دعا األطرافمسألة القدس؛ ومفاوضات الوضع الدائم 
وحــدودها دس قــرار إســرائيل توســيع واليــة القــ يــرى أناملفاوضــات. وذكــر اجمللــس أنــه  هــذه

عـدم  و ،ذلـك القـرار  تنفيـذ  يف  املضـي عـدم  إىل إسـرائيل  دعـا  ، ووضـار خطـري  التخطيطية تطور 
ــدائم مفاوضــات  ختــل بنتيجــة أخــرى إجــراءات اختــاذ أي  ــا  ال، واملركــز ال ــة بالتزاماهت ــد بدق تقي

  .ومسؤولياهتا القانونية مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة
أرض الواقـع وعـدم قـدرة جملـس األمـن علـى        يف ضوء احلالة علـى وويف الوقت نفسه،   
آذار/مـارس،   ١٢يف  جلسـة طارئـة  عقدت اجلمعية العامـة   ،١٩٩٧آذار/مارس  ٧يف  التصرف

ــة    ــب جمموعـ ــى طلـ ــاء علـ ــدول بنـ ــاز. ويف    الـ ــدم االحنيـ ــدان عـ ــة بلـ ــة وحركـ   آذار/ ١٣العربيـ
ع عضـوين  امتنـا وصوتا مقابل صـوتني،   ١٣٠، اعتمدت اجلمعية العامة، بأغلبية ١٩٩٧مارس 
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ــويت  ــن التصـ ــرار  ،عـ ــون  ٥١/٢٢٣القـ ــرائيلية يف األرض   ”املعنـ ــتيطانية اإلسـ ــطة االسـ األنشـ
يف القـرار الـذي يسـتند إىل مشـروع     و. “يف القـدس الشـرقية احملتلـة   وخاصـة  الفلسطينية احملتلة، 
أعربـت اجلمعيـة    ،آذار/مارس ٧يف  التصويت عليه اآلنف الذكر الذي جرى قرار جملس األمن

جبل أبو غنـيم  منطقة أنشطة استيطانية جديدة يف الشروع يف قلق إزاء قرار إسرائيل بالغ العن 
 ذلـك  إجـراءات أو تـدابري، مبـا يف   أي عـن اختـاذ   أن متتنع إسرائيل  ، وطلبت إىلالقدس الشرقيةب

ــ ،األنشــطة االســتيطانية مفاوضــات الوضــع النــهائي، فــتجهض ، الطبيعــة واقــع األمــر علــىر تغّي
باتفاقيـة  تقيـداً تامـاً   آثار سلبية علـى عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط؛ وأن تتقيـد       تكون هلا و

ــك،     ــى ذل ــالوة عل ــة. ع ــف الرابع ــتجني ــة   طلب ــة العام ــراف  إىل اجلمعي ــع األط  أن تواصــلمجي
  يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط.   امفاوضاهت
حسـب   ١٩٩٧آذار/مـارس   ٢١يف جملـس األمـن يف   ممارسـة حـق الـنقض    عقاب ويف أ  

ــدت    ــاله، عق ــه أع ــة    ١٩٩٧نيســان/أبريل  ٢٥و  ٢٤يف  املشــار إلي ــتثنائية الطارئ ــدورة االس ال
للنظـر يف   -سـنة  مخـس عشـرة    مـن نوعهـا علـى مـدى    األوىل وهـي   - العاشرة للجمعية العامة

ــون   ــد املعن ــري ا  ”البن ــرائيلية غ ــال اإلس ــة األرض    األعم ــة وبقي ــدس الشــرقية احملتل ــة يف الق لقانوني
(قـرار   “الحتـاد مـن أجـل السـالم    ا”القـرار املعنـون   ألحكـام   ووفقـاً  ، وذلـك “الفلسطينية احملتلة
ــة   ــة العام ــف) ٥-(د ٣٧٧اجلمعي ــة مب   أدان. وخــالل املناقشــة،  )أل ــة املعني ــيس اللجن مارســة رئ

الشعب الفلسطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف أي جلـوء إىل العنـف، وخباصـة ضـد املـدنيني،          
األرض مقابـل   قـبال مبـدأي   نيالطـرف  ألن كـال أحـرزت تقـدما   قـد  وأشار إىل أن عملية السـالم  

 )١٩٦٧( ٢٤٢جملـس األمـن    يالسالم، والتوصل إىل حـل عـن طريـق التفـاوض، وفقـا لقـرار      
نيســـان/أبريل، اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة  ٢٥يف و) A/ES-10/PV.1(انظـــر  )١٩٧٣( ٣٣٨ و

صـوتا مقابـل ثالثـة أصـوات، مـع امتنـاع        ١٣٤، بتصويت مسـجل بأغلبيـة   ١٠/٢-دإطالقرار 
  عضوا عن التصويت.   ١١

ــة  ذلــكويف    ــام القــرار، أدانــت اجلمعي ــدة  إســرائيل  قي ــل بإنشــاء مســتوطنة جدي يف جب
التـدابري واإلجـراءات التشـريعية واإلداريـة الـيت اختـذهتا        مجيـع غنيم؛ وأكدت مـن جديـد أن    أبو

ــرائيل للقــدس، هــي تــدابري    تكــوين الــدميغرايف ال وأالقــانوين والــيت تغّيــر الطــابع واملركــز     ،إس
علـى اإلطـالق؛ وأكـدت مـن جديـد أن املسـتوطنات       هلـا  شـرعية  ال الغيـة وباطلـة و  وإجراءات 

غـري قانونيـة وتشـكل عقبـة      ١٩٦٧اإلسرائيلية يف مجيع األراضي اليت حتتلها إسـرائيل منـذ عـام    
نشـطة  األوجلميـع   يف جبـل أبـو غنـيم   الفـوري ملـا جيـري إنشـاؤه     وقف ال. وطالبت بأمام السالم
، غـري القانونيـة يف القـدس   واألعمـال  عـن مجيـع التـدابري     ، فضالًاألخرى اإلسرائيلية ةاالستيطاني
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ألنشـطة اإلسـرائيلية غـري القانونيـة يف     املقدمة لوقف مجيع أشكال املساعدة والدعم ودعت إىل 

  نية احملتلة، مبا فيها القدس، وال سيما أنشطة االستيطان.  األرض الفلسطي
إيفـاد مبعـوث خـاص    الحقـاً  عتـزم  الـذي كـان ي   إىل األمني العـام  وطلبت اجلمعية أيضاً  

. ونظـرا إىل القيـود   اعتمـاده إىل املنطقة، أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار يف غضون شهرين من 
 ،لـدى األمـم املتحـدة   مل تكـن مقبولـة   الـيت  و، ملتوخـاة ا لبعثـة اها إسـرائيل علـى نطـاق    تاليت فرض

بالواليــة مبوجبــها أن يضــطلع يكــن مــن املمكــن إيفــاد املبعــوث اخلــاص يف ظــروف يســتطيع   مل
اجلـزء املوضـوعي   أرسـى   لـذلك املوكلة إىل األمني العام من اجلمعية العامة بشكل مرض متامـا.  

  ألمــم املتحــدة يف املقــر ويف امليــدان    ل املصــادر املوثــوق هبــا املتاحــة   ه علــى أســاس  مــن تقريــر 
  ).١٤-١ات الفقر ،A/ES-10/6-S/1997/494 (انظر

ــام وبعـــد    ــام قيـ ــة   بتقـــدمي األمـــني العـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ   التقريـــر املطلـــوب مبوجـــب قـ
متوز/يوليــه  ١٥األوىل يف للمــرة  الــدورة االســتثنائية الطارئــة العاشــرة ، اســتؤنفت ١٠/٢-دإط

ــة ١٩٩٧ ــة املناقشـ ــرار   اختـــذت ،اليـــوم نفســـهيف . ويف هنايـ ــة القـ ــة العامـ ، ١٠/٣-دإطاجلمعيـ
عضـوا عـن التصـويت.     ١٤أصـوات، وامتنـاع    ٣صوتا مقابـل   ١٣١بتصويت مسجل بأغلبية 

يف جديـدة   ةلبتها بـالوقف التـام والفـوري لبنـاء مسـتوطن     ويف القرار، كررت اجلمعية العامة مطا
إجـراءات غـري قانونيـة،    مـا اختذتـه مـن    مجيـع  إبطـال  وطالبـت إسـرائيل بوقـف و    ،جبل أبو غنيم

 ريوفتــإســرائيل ب تســكان القــدس الفلســطينيني. وطالبــ ضــدلقــانون الــدويل، يتعــارض مــع ا مبــا
غـري القانونيـة   ع يف املسـتوطنات  صـنَّ ج أو ُتسلع تنتأي  بشأن للدول األعضاءالالزمة املعلومات 

. وأوصــت أيضــا األطــراف   الشــرقية يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس    الواقعــة 
بشــأن تــدابري إنفــاذ االتفاقيــة يف األرض  اًمــؤمتر بــأن تعقــداملتعاقــدة الســامية يف اتفاقيــة جنيــف، 
ــا القــدس    ــا فيه ــة، مب ــا  مان الشــرقية، وضــ  الفلســطينية احملتل ــا وفق ، ١ املشــتركة مــادةللاحترامه

  هذه املسألة يف غضون ثالثة أشهر. بشأن وطلبت إىل األمني العام أن يقدم تقريرا
-A/ES( ١٠/٣-دإطبقرار اجلمعيـة العامـة    مني العام، عمالَتقريري األعقب إصدار و  

10/16-S/1997/798  وAdd.1تشـرين   ١٣يف للمرة الثانيـة   الدورة االستثنائية الطارئة )، عقدت
رئـــيس اللجنـــة املعنيـــة مبمارســـة الشـــعب   ، أدىلويف أثنـــاء املناقشـــة .)٤٦(١٩٩٧الثـــاين/نوفمرب 

__________ 
 ةاملؤرخـ  A/ES-10/17(الوثيقـة   املمثل الدائم لليمن بصفته رئيس اجملموعة العربيـة طلب عقدت اجللسة بناء على   )٤٦(  

يس اجملموعـة اإلسـالمية يف منظمـة    املمثـل الـدائم إلندونيسـيا، بصـفته رئـ     و )؛١٩٩٧ تشـرين األول/أكتـوبر   ٢٨
املمثل الـدائم  )؛ و١٩٩٧ تشرين األول/أكتوبر ٣١ ة، املؤرخA/ES-10/18(الوثيقة املؤمتر اإلسالمي يف نيويورك 

 ةاملؤرخــ، A/ES-10/19 1997(الوثيقــة لكولومبيــا، بصــفته رئــيس مكتــب التنســيق حلركــة بلــدان عــدم االحنيــاز  
 ).١٩٩٧ تشرين األول/أكتوبر ٣١
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اإلعـراب عـن موقـف     الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف ببيان دعا فيـه اجلمعيـة العامـة إىل   
املمثـل الـدائم لالحتـاد    ). وقـال  A/ES-10/PV.6(وإرادة اجملتمع الدويل بطريقة واضحة ومباشـرة  

ــام    الروســي يف نيســان/أبريل  بتنفيــذ مــا تقــرر إســرائيل إن بلــده يشــعر بأســف شــديد لعــدم قي
وضـع حـد لألنشـطة    من ضـرورة  لدورة االستثنائية الطارئة، ا منومتوز/يوليه يف املراحل األوىل 

االحتـاد الروسـي يعـارض أي    وقال إن االستيطانية يف القدس الشرقية وأراض فلسطينية أخرى. 
 إىلإسـرائيل مـرة أخـرى    دعـا املمثـل   إجراءات أحادية اجلانب تؤثر سلبا يف عمليـة التفـاوض. و  

- لالتفاقــات الفلســطينية العملــيبالتنفيــذ ور وقــف بنــاء مســتوطنات جديــدة والبــدء علــى الفــ 
أن تؤخــذ الشــواغل األمنيــة  ،بطبيعــة احلــال ، وأكــد أنــه ينبغــي،علــى نطــاق شــامل اإلســرائيلية
  يف االعتبار الواجب.   اإلسرائيلية
صـارخ  الإسـرائيل   انتـهاك  ه ال ميكـن السـماح السـتمرار   وذكر ممثـل جنـوب أفريقيـا أنـ      

جنـوب أفريقيـا ستصـوت    وقـال إن  عقاب. بأن مير دون العامة  اجلمعيةولقرارات جملس األمن 
 عـازم علـى  لصاحل القرار ألنه يبعث برسـالة واضـحة إىل حكومـة إسـرائيل بـأن اجملتمـع الـدويل        

التـوتر  خيلـو مـن الـرتاع و   وبـدء عهـد جديـد    حبيث ال حتيد عنه مسارها إىل عملية السالم  إعادة
  العنف يف الشرق األوسط.و

أن  ،مشـروع القـرار  منطـوق  من  ٥و  ٤و  ٣الفقرات باإلشارة إىل  ،داممثل كنوذكر   
إسـرائيل يف  اتفاقية جنيف الرابعـة تنطبـق علـى األراضـي الـيت احتلتـها       ترى أن السياسة الكندية 

السـامية،  املتعاقـدة  األطـراف  بصـفتها مـن   كندا وقال إن ، مبا فيها القدس الشرقية. ١٩٦٧عام 
مشـروع القـرار،   مـن منطـوق    ٤الفقـرة  الـذي دعـت إليـه     ،ؤمترعقد املستبت يف مدى وجاهة 

. ويف عمليـة السـالم  احملتملة واآلثار املترتبة عليه فيما يتعلق ب هنتائجو تهلضرور بعد دراسة وافية
، بتصـــويت ١٠/٤-اجلمعيـــة العامـــة القـــرار دإط اختـــذت، ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٣

  .عضوا عن التصويت ١٣أصوات مع امتناع  ٣مقابل صوتا  ١٣٩مسجل بأغلبية 
 ني؛السـابق  ينحكومـة إسـرائيل ألحكـام القـرار    امتثال يف القرار، أدانت اجلمعية عدم و  

لألطـراف املتعاقـدة السـامية يف اتفاقيـة     الداعيـة إىل عقـد مـؤمتر    وكررت التأكيد علـى توصـيتها   
اختــاذ ب ،تفاقيــة جنيــف الرابعــةال ةوديعــبوصــفها أوصــت حكومــة سويســرا، و، جنيــف الرابعــة

موعــد  يفيف أقــرب وقــت ممكــن، ووذلــك عقــد اجتمــاع خــرباء،  هــااخلطــوات الالزمــة، مبــا في
الســالم جديــد لعمليــة زخــم إعطــاء إىل  تودعــ ؛١٩٩٨شــباط/فرباير  غايتــه آخــرمســتهدف 

فاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا بــني حكومــة تنفيــذ االت، مــن خــالل املتوقفــة يف الشــرق األوســط
  مبدأ األرض مقابل السالم.  واحترام إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
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ــدت    ــة يف      وعقـــ ــرة الثالثـــ ــرة للمـــ ــة العاشـــ ــتثنائية الطارئـــ ــدورة االســـ   آذار/ ١٧الـــ
للجنـة املعنيـة مبمارسـة الشـعب الفلسـطيين حلقوقـه       االرئيس بالنيابـة  وشارك  .)٤٧(١٩٩٨مارس 

خر وأدىل ببيـان دعـا فيـه    آ اًوفد ١٢٠ أكثر منبني اليت دارت  يف املناقشةغري القابلة للتصرف 
أن متتثل ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والتوصيات الصادرة عـن اجلمعيـة   إىل حكومة إسرائيل 

رح املقتــؤمتر ملــوأن تتعــاون تعاونــا كــامال يف األعمــال التحضــريية الجتمــاع اخلــرباء، وا ،العامــة
  .)A/ES-10/PV.8لألطراف املتعاقدة السامية (انظر 

ــة املناقشــة يف     ــة بتصــويت مســجل      ١٧ويف هناي ــة العام ــارس، اعتمــدت اجلمعي آذار/م
، ١٠/٥-أعضاء عن التصـويت القـرار دإط   ٥مع امتناع أصوات  ٣مقابل صوتا  ١٢٠بأغلبية 
إسرائيل ألحكـام القـرارات السـابقة؛ وأكـدت مـن      امتثال  عدمل اتأكيد إدانتهفيه  أعادتالذي 

توصــيتها بشــأن تأكيــد وكــررت مــرة أخــرى  ة؛املــذكور اتجديــد املطالــب الــواردة يف القــرار
 ،الدعوة إىل عقد مؤمتر بشـأن تـدابري إنفـاذ اتفاقيـة جنيـف الرابعـة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة        

، ومـددت  املـؤمتر  ذلـك اختـاذ اخلطـوات التحضـريية الالزمـة لعقـد      ب اكومة سويسـر حل تهاوتوصي
  .  ١٩٩٨عقد اجتماع اخلرباء حىت هناية نيسان/أبريل لاملستهدف التاريخ 
ــة يف    و   ــتؤنفت الــدورة االســتثنائية الطارئ ، للمــرة الرابعــة.  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٥اس

عمليـة السـالم.    حالـة وكذلك  استعرض فيه احلالة على أرض الواقع،ببيان وأدىل رئيس اللجنة 
وشدد علـى  ، ألطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعةاعقد مؤمتر ه لوأعرب عن دعم

، اعتمــدت ١٩٩٩شـباط/فرباير   ٩ ). ويفA/ES-10/PV.10(انظـر   البالغـة لـذلك املــؤمتر  األمهيـة  
مقابـل صـوتني مـع    صـوتا   ١١٥، بتصـويت مسـجل بأغلبيـة    ١٠/٦-ر دإطاجلمعية العامة القـرا 

القــرار، أدانــت اجلمعيــة رفــض إســرائيل االمتثــال   ذلــكأعضــاء عــن التصــويت. ويف  ٥امتنــاع 
إزاء  اقلقهـ بـالغ  عـن   توأعربـ  ؛من جديـد تلـك األحكـام    تألحكام القرارات السابقة، وأكد

كـانون   ٢٧والتشريع املـؤرخ   ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٦لقانون املؤرخ لاعتماد الكنيست 
املســتوطنات يف الضــفة ليشــمل نطــاق القــانون اإلســرائيلي  اوســع لــذين، ال١٩٩٩الثاين/ينــاير 
 ١٩٩٩متوز/يوليـه   ١٥يف  ااألطراف املتعاقـدة السـامية مـؤمتر    تعقدبأن  توأوص ؛الغربية وغزة

مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف بشــأن تــدابري إنفــاذ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يف األرض           يف 

__________ 
، A/ES-10/21 (الوثيقـة بناء على طلب املمثل الدائم للجمهورية العربية السورية، بصفته رئيس اجملموعـة العربيـة     )٤٧(  

املمثل الدائم لكولومبيا، بصفته رئـيس مكتـب التنسـيق حلركـة بلـدان عـدم االحنيـاز        و )آذار/مارس ١٢ ةاملؤرخ
 ).١٩٩٨آذار/مارس  ١٣ ةاملؤرخ A/ES-10/22 (الوثيقة
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، ستشترك يف املـؤمتر املـذكور   أن فلسطنيباجلمعية العامة عن ثقتها وأعربت الفلسطينية احملتلة. 
  مباشرة.باعتبارها طرفا معنيا بصفة 

يف  ، تـاريخ االتفاقيـة  األول مـن نوعـه يف   ومؤمتر األطراف املتعاقدة السامية، وهـ وعقد   
اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا االسـتثنائية      هما أوصـت بـ  حسب ، ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٥جنيف يف 

بلــدان. وأكــد املشــاركون مــن جديــد انطبــاق اتفاقيــة   ١٠٣ املــؤمتر الطارئــة العاشــرة، وحضــر
لتأكيـد علـى   ا واجنيف الرابعة على األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الشـرقية، وكـرر    

، عنـد اختتامـه   املـؤمتر الـذي أصـدره   اجة إىل االحترام الكامل ألحكـام االتفاقيـة. ويف البيـان    احل
مـا جيـري مـن    مـرة أخـرى يف ضـوء    املشاركة بأهنـا سـتجتمع   األطراف املتعاقدة السامية أفادت 

يـد النظـر يف   قثانيـة  ؤمتر املعقد  يف امليدان. وظلت فكرةتطور احلالة اإلنسانية بشأن مشاورات 
  .  عاملوقف على أرض الواق عدم حتسن، نظرا ل٢٠٠٠عام 

إســرائيل، الســلطة  مــن جانــباالســتفزازات واإلجــراءات غــري املشــروعة  واســتمرت   
دومنـا  تسـمح  س. ويف أعقـاب املـؤمتر، أعلنـت إسـرائيل أهنـا      ، وازدادت كثافـة القائمة باالحتالل

، الـيت أقيمـت   “البـؤر االسـتيطانية  ”، أو ننياملسـتوط  خميمـات من  ٣١ من أصل ٢٧ تغيري ببقاء
ــاب   ــى اهلضـ ــع علـــى       علـ ــذ التوقيـ ــتوطنات القائمـــة منـ ــن املسـ ــذكرة هنـــر بـــالقرب مـ واي  مـ

ملؤسســـة أمنيـــة دراســـة صـــحفي، خلصـــت ). ووفقـــا لتقريـــر A/53/1032-S/1999/854 انظـــر(
يف الضـفة الغربيـة    أقيمـت  “اسـتيطانية بـؤرة  ” ٤٠ من بـني  ١٠عن  ما ال يقل إسرائيلية إىل أن

أخـرى مـثرية   ويف تطـورات   .)٤٨(“الواضـح أهنـا غـري مشـروعة    مـن  ”ذكرة املـ بعد التوقيع علـى  
ــرائيليمتشـــددون ن ومســـتوطنوضـــع للقلـــق علـــى أرض الواقـــع،     تشـــرين األول/ ٦يف  ونإسـ

يف الواقعـة   “تـل الرميـدة  ” ةع سـكين جديـد يف مسـتوطن   وملشـر األسـاس  حجر  ١٩٩٨أكتوبر 
 هياكــل دائمــة لتحــل حمــل املنــازل حكومــة إســرائيل علــى بنــاء  وافقــت وســط اخلليــل، حيــث  

مسـتوطنة   تغـيري مركـز   مبناسـبة  احتفاال ،نتنياهو ،. ويف نفس اليوم، حضر رئيس الوزراءتنقلةامل
  .)٤٩(رمسياً لتصبح مدينةالضفة الغربية يف  “آرييل”

بعــد بــدء االنتفاضــة للمــرة اخلامســة، تثنائية الطارئــة العاشــرة الــدورة االســ واســتؤنفت  
 ، اختـذت ٢٠٠٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٠يف و. ٢٠٠٠الثانية اليت اندلعت يف أيلول/سـبتمرب  

يف مجلــة وه. أدنــا ســيتم التطــرق إليــه بصــورة أوىف ، الــذي ١٠/٧-اجلمعيــة العامــة القــرار دإط 

__________ 
 .١٩٩٩ايلول/سبتمرب  ١٦، إيديعوت أحرونوت  )٤٨(  

شــهري الســتعراض (اال “Chronological review of events relating to the question of Palestine”انظــر   )٤٩(  
 .١٩٩٨)، تشرين األول/أكتوبر لألحداث املتعلقة بقضية فلسطني حسب تسلسلها الزمين
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القرار، األطراف املتعاقدة السـامية يف اتفاقيـة جنيـف الرابعـة إىل      ذلكاجلمعية، يف  دعتأمور، 

  .  ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٥كفالة احترام االتفاقية، وفقا للبيان الذي اعتمد يف جنيف يف 
ــة للتصــرف      وكــررت    ــه غــري القابل ــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوق ــة املعني اللجن

، والعنيفـة يف كـثري مـن األحيـان،     عمـال االسـتفزازية  األقلقها إزاء على يد على مر السنني التأك
مساكن مؤقتـة   ويقيمون ،األرض الفلسطينيةالذين حيتلون  املتشددونيقوم هبا املستوطنون اليت 

مواجهـات عنيفـة    ، وينخرطون يفإىل استعمار األرض الفلسطينية احملتلةهتدف وهياكل أخرى 
، ٢٠٠٠و  ١٩٩٩عـن معارضـتهم لعمليـة السـالم. وخـالل عـامي        ويعربونسطينيني، مع الفل

معـدات  لشـراء  ويف اخلـارج   يف إسـرائيل كبرية تربعات  ونمعجيأن املستوطنني بأفادت التقارير 
ــاذ   ــدات إنق ــا ذكــره     عســكرية ومع ــا مل ــودا    ”خاصــة. ووفق ــة يف يه ــات اليهودي ــس اجلماع جمل

ــد مت  “والســامرة وغــزة  ــداتاملشــراء فق ــدفاع اإلســرائيلي    ع ــع جــيش ال ــل م ، بالتنســيق الكام
يش الـدفاع اإلسـرائيلي. ويف   جلـ قيـادة املركزيـة   الضـابط الـدفاع اإلقليمـي يف     واشترك يف ذلـك 

، ال سيما منـذ مـؤمتر قمـة    نينشاط املستوطنأنباء زيادة اللجنة باجلزع من شعرت هذا الصدد، 
ذلـك حـدوث زيـادة    ومشـل   ،٢٠٠٠عـام  كامب ديفيد للسالم الذي عقد يف وقت سابق مـن  

 ، وزيـادة أعمـال  ن اجليش الـدفاع اإلسـرائيلي  املسلحني بأسلحة مملحوظة يف عدد املستوطنني 
  ).٢٠ ةالفقر، A/55/35(انظر بصفة خاصة  بالقرب من اخلليل ونابلس املستوطنات حتصني

ــادعـــالوة علـــى ذلـــك،     ــة الشـــعب الفل ت أعـ ــه اللجنـــة املعنيـــة مبمارسـ ســـطيين حلقوقـ
، علــى أن سياســة ٢٠٠٠القابلــة للتصــرف التأكيــد يف تقريرهــا الســنوي الصــادر يف عــام   غــري

ــطينية  ــي الفلسـ ــادرة األراضـ ــاء     ،مصـ ــرى، وبنـ ــطينية األخـ ــات الفلسـ ــازل واملمتلكـ ــدم املنـ وهـ
تفاقيـة جنيـف الرابعـة. وقـد هـال      املستوطنات يشكل انتهاكا خطريا للقانون الدويل، وخباصـة ا 

يف جبــل أبــو غنــيم ورأس العــامود مــنطقيت تشــييد يف عمليــات الاللجنــة بشــكل خــاص تكثيــف 
  ).١٩ الفقرة ،القدس الشرقية (املرجع السابق

  
  حالة حقوق اإلنسان  - طاء  

خالل الفترة املستعَرضة، شـهدت حالـة حقـوق اإلنسـان يف األرض الفلسـطينية احملتلـة         
خطريا نتيجة للتدابري القمعية املتزايدة احلدة اليت اختذهتا إسـرائيل ضـد السـكان املـدنيني     تدهورا 

ــه الثقــة تتراجــع، والعمليــات العســكرية       ــاخ أخــذت في ــرز بشــكل مطــرد، من الفلســطينيني. وب
اإلســرائيلية تتزايــد، ومشــل ذلــك إعــادة احــتالل املنــاطق الفلســطينية الــيت ســبق إجالؤهــا، كمــا  

نف ضد املدنيني، مثل عمليات القصف العشوائي. وكانت انتـهاكات حقـوق   وقعت أعمال ع
اإلنسان جسيمة للغاية يف أثناء االنتفاضتني الفلسطينيتني الرئيسيتني، اللتني انـدلعت أوالمهـا يف   
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، أمـــا الثانيـــة فانـــدلعت اعتبـــارا مـــن ١٩٩٣مطلـــع الفتـــرة املستعرضـــة واســـتمرت حـــىت عـــام 
ــون  . ويف ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٢٨ ــر املعن ــة    ”التقري ــة عــن املمارســات املتعلق ــارير القطري التق

) “Country reports on human rights practices – 2000”( “٢٠٠٠لسـنة   -حبقوق اإلنسـان  
، خلُصــت ٢٠٠١الــذي أعــّده مكتــب الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل يف شــباط/فرباير 

رائيل يف جمـال حقـوق اإلنسـان يف األراضـي     وزارة خارجية الواليات املتحدة إىل أن سّجل إسـ 
  احملتلة هو سجل سيء عموما.

وظلت األمم املتحدة فيما تصدره من قرارات وتقارير تـرى أن االحـتالل هـو يف حـد       
ذاته انتهاك حلقوق اإلنسان، وأنه يشكل عقبـة أمـام حـق الشـعب الفلسـطيين يف تقريـر مصـريه        

. وأكـدت  )٥٠(يـة املسـتدامة وهتيئـة بيئـة اقتصـادية سـليمة      ويعرقل اجلهود الراميـة إىل حتقيـق التنم  
اجلمعية العامة مرارا وتكرارا أن انتهاكات إسرائيل تشكل عقبة هائلـة أمـام اجلهـود الراميـة إىل     

ف وجـيم،  ألـ  ٤٤/٤٨حتقيق سالم شامل وعـادل ودائـم يف الشـرق األوسـط (انظـر القـرارات       
). وحســب مــا ذُكــر أعــاله، فقــد ظلــت اجلمعيــة العامــة، منــذ   ٥٥/١٣٣جــيم، و  ٤٧/٧٠ و

جنـة اخلاصـة   تقريـر الل ”، تعرب أيضا يف قراراهتا السنوية املعنونة ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب 
املعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإلنسـان للشـعب الفلسـطيين وغـريه     

ــة    ــرب يف األراضــي احملتل ــن الســكان الع ــق إزاء مواصــلة إســرائيل أنشــطة      “م ــن شــديد القل ع
ــم املتحــدة ذات الصــلة         ــرارات األم ــدويل وق ــانون اإلنســاين ال ــذلك الق ــتيطان، منتهكــة ب االس

، ٥٢/٦٦، و ٥١/١٣٣تفاقـــات الـــيت مت التوصـــل إليهـــا بـــني الطـــرفني، (انظـــر القـــرارات واال
  ).  ٥٥/١٣٢  و ٥٤/٧٨ و ٥٣/٥٥  و

وعلى مر السنني، رد كلّ من جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة علـى االنتـهاكات البالغـة          
الشــدة حلقــوق اإلنســان اخلاصــة بالشــعب الفلســطيين حتــت االحــتالل اإلســرائيلي، وال ســيما    

ــيت وقعــت يف احلــرم         عم ــل اجملــزرة ال ــذي ميارســه املســتوطنون، مث ــف ال ــل، والعن ــات الترحي لي
اإلبراهيمي يف اخلليل، وتسريع وترية األنشطة االستيطانية، فضال عن األعمـال اإلسـرائيلية الـيت    

  استهدفت املدنيني الفلسطينيني واملمتلكات املدنية أثناء فترة االنتفاضتني الفلسطينيتني.  
إحـــراز تقـــدم ملمـــوس علـــى أرض الواقـــع عقـــب توقيـــع إعـــالن املبـــادئ يف     ورغـــم  

، فقد استمرت انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان بأشكال عديدة، وترد تفاصـيل  ١٩٩٣ عام
__________ 

ة العامة بشأن أعمـال اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات       انظر، على سبيل املثال، قرارات اجلمعي  )٥٠(  
اإلســرائيلية الــيت متــس حقــوق اإلنســان للشــعب الفلســطيين وغــريه مــن الســكان العــرب يف األراضــي احملتلــة،  

وقــرار اجمللــس  ١٩٩٦/٦؛ وقــرار اللجنــة الفرعيــة التابعــة للجنــة حقــوق اإلنســان  ٥٥/١٣٠وآخرهــا القــرار 
 .٢٠٠٠/٣١واالجتماعي االقتصادي 
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عنها يف تقارير أعدهتا األمم املتحدة، وبعض احلكومات، واجملموعـات الـيت تـدافع عـن حقـوق      

بلّـغ عنـها مـا يلـي: قتـل وجـرح الفلسـطينيني؛ وسـوء         . وقد تضّمنت االنتهاكات امل)٥١(اإلنسان
معاملة األشخاص، مبـن فـيهم األطفـال والقصـر، وتعذيبـهم؛ والترحيـل واحلرمـان مـن احلـق يف          
ــدخل يف       ــاعي؛ والت ــال اجلم ــة واالعتق ــات اجلماعي ــودة؛ واالحتجــاز دون حماكمــة؛ والعقوب الع

ق يف احملاكمـة العادلـة، ومنـع حريـة     ممارسة احلق يف التجمع السلمي ويف تكوين مجعيات، واحلـ 
الكالم وحرية الصحافة وحريـة التعـبري وحريـة العبـادة واحلـق يف عـدم التعـرض للتمييـز بسـبب          
ــازل          ــدم املن ــر؛ وه ــرأي السياســي أو أي وضــع آخ ــدين أو ال ــة أو ال ــرق أو اجلــنس أو اللغ الع

ــي الفلســطيين، وهنــ      ــيري املشــهد الطبيع ــتالع األشــجار؛ وتغ ــا؛ واق ــة  وإغالقه ــع التارخيي ب املواق
ــة       ــدخل يف النظــام التعليمــي ويف التنمي ــة، وال ســيما يف القــدس الشــرقية؛ والت ــة والديني والثقافي
ــاء       ــي، وبنــ ــادرة األراضــ ــب مصــ ــطيين؛ إىل جانــ ــعب الفلســ ــة للشــ ــادية واالجتماعيــ االقتصــ

مـن أجـل بنـاء وتوسـيع املسـتوطنات ومـا يتصـل هبـا مـن هياكـل أساسـية             )٥٢(“التفافيـة  طرق”
  قانونية.  ورة غريبص

ويف األمم املتحدة، ال تـزال مسـؤولية النظـر يف حالـة حقـوق اإلنسـان يف األرض الـيت          
تقع يف املقام األول على عاتق اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق      ١٩٦٧حتتلها إسرائيل منذ عام 

ســكان يف املمارسـات اإلســرائيلية الـيت متــس حقـوق اإلنســان للشـعب الفلســطيين وغـريه مــن ال     
هلـذا الغـرض. ومـع أن     ١٩٦٨العرب يف األراضي احملتلة، الـيت أنشـأهتا اجلمعيـة العامـة يف عـام      

اجلمعية العامة مل تتوقـف عـن مطالبـة إسـرائيل بالتعـاون مـع اللجنـة اخلاصـة، رفضـت إسـرائيل           
االعتراف بوالية اللجنة اخلاصـة ورفضـت التعـاون معهـا بـأي شـكل مـن األشـكال. ورفضـت          

ــة،      إســرائيل مت ــدخول إىل أي جــزء مــن األراضــي الفلســطينية احملتل ــة اخلاصــة مــن ال كــني اللجن
فيهـا القـدس الشـرقية، وال حـىت قطـاع غـزة أو أرحيـا، الـيت كانـت اللجنـة اخلاصـة تأمـل يف              مبا

، عقب توقيع االتفاق بـني منظمـة التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل بشـأن       ١٩٩٤زيارهتا يف عام 
ــاطق (انظــر، ع  ــال الوثيقــة   هــذه املن ــان A/49/511لــى ســبيل املث ــذ ٦٨٨ و ٦٨٧، الفقرت ). ومن

، وعلى امتداد معظم الفترة املستعَرضة، ظلت اللجنة اخلاصة تصـدر تقـارير سـنوية    ١٩٩٣ عام
__________ 

التقارير القطرية عـن املمارسـات   ’’من التقرير املعنون ‘‘ األرض احملتلة’’على سبيل املثال، يشري اجلزء املعنون   )٥١(  
) الـذي  “Country reports on human rights practices – 2000”‘‘ (٢٠٠٠لسـنة   ‐املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان    

، إىل أن سـّجل إسـرائيل يف جمـال    ٢٠٠١نسـان والعمـل يف شـباط/فرباير    أعّده مكتب الدميقراطية وحقوق اإل
 حقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة هو سجل سيء عموما.

املستوطنات مرتبطة ببعضها بعضا وبإسرائيل عرب سلسلة من الطرق االلتفافية اليت حترسها دوريات عسـكرية    )٥٢(  
كيلـومترا مـن الطـرق     ٣٤٠ويوجد يف الضـفة الغربيـة حـوايل     إسرائيلية وهي حمظورة متاما على الفلسطينيني.

 .يلومتراك ٥١,٥نبيها منطقة عازلة) تبلغ االلتفافية تغطي مساحة (على جا
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ــية          ــان األساسـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــى محايـ ــاعدة علـ ــل املسـ ــن أجـ ــيات مـ ــدم توصـ ــة وتقـ ودوريـ
  الفلسطيين.    للشعب

وظلت اجلمعية العامة تطلب بانتظام إىل اللجنة اخلاصة مواصلة عملـها، وأعربـت عـن      
، يف أن تتوقـف علـى   ١٩٩٣أملها، يف ضوء التطـورات السياسـية اإلجيابيـة الـيت بـدأت يف عـام       

الفور سياسات وممارسات إسـرائيل الـيت تنتـهك حقـوق اإلنسـان اخلاصـة بالفلسـطينيني وغـريه         
ألـف). ويف آخـر قـرار اختذتـه اجلمعيـة العامـة بشـأن أعمـال          ٤٨/٤١ن العرب (انظـر القـرار   م

، أثنــت اجلمعيــة العامــة ٢٠٠٠اللجنــة اخلاصــة خــالل الفتــرة املستعرضــة، وكــان ذلــك يف عــام 
تعـاون معهـا، وطلبـت إىل اللجنـة اخلاصـة      على اللجنة ملا بذلته من جهود، وطالبت إسـرائيل بال 

(انظــــر   “إىل حــــني إهنــــاء االحــــتالل اإلســــرائيلي بصــــورة كاملــــة     ”أن تواصــــل عملــــها  
  ).  ٥٥/١٣٠  القرار

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، خلصــت اللجنــة اخلاصــة يف العديــد مــن املناســبات إىل أن    
تنتـهك األحكـام الـيت يـنص عليهـا اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان، واتفاقيـة جنيـف            إسرائيل 

الرابعــة، واتفاقيتــا الهــاي، وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصــلة. وحــىت أوائــل التســعينات مــن 
القرن العشـرين، كانـت اللجنـة اخلاصـة تـرى أن االنتـهاك املسـتمر حلقـوق اإلنسـان ُيعـزى إىل           

سكري يف حد ذاته وإىل سياسات االسـتعمار والضـم الـيت متارسـها إسـرائيل      واقع االحتالل الع
حــىت بعــد التطــورات التارخييــة الــيت  ألــف). و ٤٧/٧٠والقــرار  A/45/576 و A/44/559(انظــر 

شــهدهتا عمليــة الســـالم، خلصــت اللجنـــة اخلاصــة إىل أن حالـــة حقــوق اإلنســـان يف األرض      
الفلسطينية احملتلة عموما ال تزال سيئة للغاية بل إهنا قد تـدهورت فعـالً يف كـثري مـن اجلوانـب،      

؛ ٦٩٠ و ٦٨٩، الفقرتـان  A/49/511وال سيما نتيجة لسياسـات االسـتيطان اإلسـرائيلية (انظـر     
، الفقرتـان  A/52/131/Add.2 ؛ و٧٨٢، الفقرة A/51/99/Add.2؛ و ٧١٢، الفقرة A/50/463 و

  ).  ٥٨١ و ٥٨٠
، خلصـت اللجنـة اخلاصـة إىل أن احلالـة قـد ازدادت تـدهورا نتيجـة        ١٩٩٤ومنذ عـام    

لسياسـة اإلغــالق الــيت تتبعهـا إســرائيل؛ ومصــادرة األراضــي؛ وعنـف املســتوطنني؛ وبقــاء عــدد    
سـرائيلية، وتـدهور ظـروف احتجـازهم؛     كبري من السجناء الفلسطينيني يف مرافق االحتجـاز اإل 

وأساليب املعاملة اخلشنة بشكل متزايـد الـيت تصـل إىل حـد التعـذيب الـيت يلجـأ إليهـا احملققـون          
  ).  ٧١٢، الفقرة A/50/463اإلسرائيليون مع األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم أمنية (انظر 

أن  ٢٠٠٠إىل  ١٩٩٨وة على ذلـك، أكـدت اللجنـة اخلاصـة خـالل الفتـرة مـن        وعال  
إسرائيل وضعت نظاما شـامال ومفصَّـال يضـم قـوانني وأنظمـة وتـدابري إداريـة تـؤثر علـى كافـة           
جوانــب حيـــاة الشـــعب الفلســطيين الواقـــع حتـــت االحـــتالل. ورئــي أن ذلـــك النظـــام يعطـــي    
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لطة على حياة السكان يف األراضي احملتلـة. وإضـافة   للمسؤولني اإلسرائيليني قدرا كبريا من الس

إىل الشعور بالتوتر الشديد يف األرض الفلسطينية احملتلة، وخاصة خالل فترات األزمـات، أدى  
التنفيذ الصارم هلذا النظام اإلسرائيلي من القوانني واألنظمة والتـدابري اإلداريـة إىل نشـأة شـعور     

ويف العديد من املناسبات، خلصت اللجنة اخلاصـة إىل أن  باخلوف والقنوط لدى الفلسطينيني. 
شــعور الفلســطينيني بــاملرارة إزاء معاملــة الســلطة القائمــة بــاالحتالل هلــم، وكــذلك شــعورهم    

وهو ما يرجع بدرجة كبرية إىل عـدم إحـراز تقـدم يف عمليـة      -بالقنوط وفقدان األمل واليأس 
جعـــال احلالـــة علـــى أرض الواقـــع   -هـــا الســـالم وإىل عـــدم حتقيـــق فوائـــد ملموســـة مـــن ورائ 

 ٣٣، الفقـــرات A/55/453؛ والوثيقـــة ١٨٠-١٧٦، الفقـــرات A/53/661للغايـــة (انظـــر  ملحـــة
  ).  ١٣٣-١٣١  و
  

الدولية املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان الـيت      نقطة تركيز: التزامات إسرائيل مبوجب الصكوك
 عليها صّدقت

يف مطلع التسعينات من القرن العشرين، دخلت مخسـة صـكوك دوليـة متعلقـة حبقـوق          
اإلنسان صّدقت عليها إسرائيل حيز النفاذ، وهي: اتفاقيـة حقـوق الطفـل، واتفاقيـة مناهضـة      

الالإنســانية أو املهينـة، واتفاقيــة   التعـذيب وغــريه مـن ضــروب املعاملـة أو العقوبــة القاسـية أو    
؛ وكـذلك  ١٩٩١تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، يف   

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية    
إسـرائيل شـرعت تـدرجييا    . ومـع أن  ١٩٩٢كانون الثاين/ينـاير   ٣واالجتماعية والثقافية، يف 

يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي تقـارير مبوجـب هـذه الصـكوك، فقـد تواصـلت انتـهاكاهتا        
حلقوق اإلنسان للشـعب الفلسـطيين يف امليـدان. فعلـى سـبيل املثـال، خلصـت جلنـة مناهضـة          
التعــذيب إىل أن بعــض أســاليب االســتجواب الــيت تســتخدمها إســرائيل تصــل إىل درجــة         

ــر    ال ــات (انظـ ــذه املمارسـ ــوري هلـ ــذيب ودعـــت إىل الوقـــف الفـ  CAT/C/SR.297/Add.1تعـ
). وتطــّرق إىل هــذه املســألة أيضــا املقــرر اخلــاص للجنــة حقــوق  ٧٥٠، الفقــرة A/49/511 و

 . )٥٣(اإلنسان املعين مبسألة التعذيب، واللجنة نفسها
علــق مبوضــوع الواليــة القضــائية، فقــد أعــادت جلنــة القضــاء علــى التمييــز    أمــا فيمــا يت    

العنصري تأكيد موقفها املبدئي الذي مفـاده أن لـديها، بـالنظر إىل أن إسـرائيل دولـة طـرف       
يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـري، صـالحية النظـر يف الكيفيـة     

__________ 
؛ جلنة حقوق اإلنسان، الدورة السـابعة  ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٢٣إحاطة قدمت إىل الصحفيني يف جنيف يف   )٥٣(  

 .٢٠٠١/أبريل نيسان ٦واخلمسني، النشرة الصحفية املؤرخة 
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اهتا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بكل فرد خيضع لواليـة إسـرائيل،   اليت تفي هبا إسرائيل بالتزام
ــر          ــرائيل، (انظ ــها إس ــيت حتتل ــذين يعيشــون يف األراضــي ال ــع األشــخاص ال ــك مجي ــا يف ذل مب

A/49/18٨٣ ، الفقرة.(     
ــدالع أعمــال عنــف يف أيلول/ســبتمرب      ــة يف  ، دعــ٢٠٠٠ونتيجــة الن ــة العام ت اجلمعي
املمارســـات اإلســـرائيلية الـــيت متـــس حقـــوق اإلنســـان للشـــعب  ”، املعنـــون ٥٥/١٣٣قرارهـــا 

، إىل تــوفري وجــود دويل أو أجــنيب “الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــدس 
حملتلــة مــن أجــل ســالمة الشــعب الفلســطيين ومحايتــه؛ وأدانــت    مؤقــت يف األرض الفلســطينية ا

استخدام إسرائيل املفرط للقوة ضد املدنيني الفلسطينيني، وطالبت إسـرائيل بـالكف عـن مجيـع     
اإلجراءات الـيت تنتـهك حقـوق اإلنسـان للشـعب الفلسـطيين؛ وأكـدت علـى ضـرورة احملافظـة           

احملتلــة وضــمان حريــة حركــة األشــخاص   علــى الســالمة اإلقليميــة لكامــل األرض الفلســطينية   
والبضائع داخل األرض الفلسطينية، مبا يف ذلك رفع القيود املفروضة على حركـة الـدخول إىل   
القدس الشرقية واخلروج منها، وضمان حرية التنقل إىل العامل اخلارجي ذهابـا وإيابـا؛ وطلبـت    

  تجزين.  إىل إسرائيل أن تطلق سراح مجيع من تبقى من الفلسطينيني احمل
واختــذت جلنــة حقــوق اإلنســان، مــن جانبــها، قــرارات تــدين االنتــهاكات اإلســرائيلية    

ــهاكات       ــن االنتـ ــد مـ ــة أن العديـ ــربت اللجنـ ــة األوىل، اعتـ ــاء االنتفاضـ ــان. وأثنـ ــوق اإلنسـ حلقـ
وأدانـت   “جـرائم حـرب مبقتضـى القـانون الـدويل     ”اإلسرائيلية التفاقية جنيـف الرابعـة تشـكل    

االنتهاكات اجلسيمة (انظر، علـى سـبيل املثـال، قـرار جلنـة حقـوق اإلنسـان        إسرائيل على هذه 
ألف). وأكدت اللجنة جمـددا أن املمارسـات الـيت تتبعهـا إسـرائيل، السـلطة القائمـة         ١٩٨٩/٢

بــاالحتالل، بصــورة منهجيــة ومنتظمــة، والــيت تتمثــل يف قتــل الفلســطينيني مبــن فــيهم األطفــال؛ 
والقــرى وخميمــات الالجــئني لظــروف معيشــية يقصــد هبــا     وتكســري العظــام؛ وإخضــاع املــدن 

القضاء على سكاهنا عن طريق فـرض حظـر التجـول واحلصـار العسـكري؛ وإلقـاء قنابـل الغـاز         
داخل املنازل واملساجد واملستشفيات؛ وضـرب احلوامـل الوحشـي وإسـاءة معاملتـهن، تشـكل       

ــدويل وحقــوق اإلنســان     ــادئ القــانون ال ــهاكات خطــرية ملب ــها انت ــه األساســية. ويف   كل وحريات
ألــف وبــاء، أدانــت أيضــا اللجنــة إســرائيل علــى إعاقــة تعلــيم األالف مــن    ١٩٨٩/٢القــرارين 

الطالب والتالميذ؛ وإنزال العقوبات اجلماعيـة؛ وإسـاءة معاملـة أعـداد كـبرية مـن الفلسـطينيني        
  .)٥٤(احملتجزين يف السجون اإلسرائيلية وتعذيبهم؛ وترحيل وطرد الفلسطينيني

__________ 
ــم املتحــدة،    )٥٤(   ــه ١٩٩١‐١٩٧٩قضــية فلســطني،  األم ــم    ٤١، الصــفحة ١٩٩١، متوز/يولي ــا؛ واألم ــا يليه وم

 وما يليها. ١٦، الصفحة ١٩٩٤، تشرين األول/أكتوبر األمم املتحدة وقضية فلسطنياملتحدة، 
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ــرن           ــن الق ــا يف التســعينات م ــاق عليه ــيت مت االتف ــة الســالم ال ــات عملي ــم أن ترتيب ورغ

العشرين خففـت بشـكل ملمـوس مـن معانـاة الفلسـطينيني الـواقعني حتـت االحـتالل، نظـرا إىل           
أهنم ختلّصوا من التعامل اليومي املباشر مع اجلنود اإلسرائيليني، فقد ظل الشـعب الفلسـطيين يف   

عــاين مــن االنتــهاكات اجلســيمة حلقــوق اإلنســان املرتكَبــة علــى أيــدي إســرائيل  األرض احملتلــة ي
. وقــد دأبــت جلنــة ٢٠٠٠واملســتوطنني اإلســرائيليني وذلــك حــىت قبــل انتفاضــة أيلول/ســبتمرب  

مسـألة انتـهاك   ”املعنـون   ٢٠٠٠/٦حقوق اإلنسـان علـى إدانـة هـذه االنتـهاكات. ويف القـرار       
، أدانـت اللجنـة اسـتمرار أعمـال     “ة احملتلة، مبا فيها فلسـطني حقوق اإلنسان يف األراضي العربي

القتــل واجلــرح الــيت يرتكبــها اجلنــود واملســتوطنون اإلســرائيليون ضــد الفلســطينيني، واحتجــاز   
اآلالف مــن الفلســطينيني بــدون حماكمــة، واســتمرار مصــادرة األراضــي الفلســطينية، وتوســيع   

درة ممتلكـات الفلسـطينيني ونـزع ملكيـة أراضـيهم،      وإقامة املستوطنات اإلسرائيلية فيها، ومصـا 
وهدم منازهلم، واقتالع األشجار املثمرة، وطلبـت إىل إسـرائيل الكـف عـن هـذه األفعـال فـورا        
لكوهنا تشكل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان وملبـادئ القـانون الـدويل، كمـا تشـكل أيضـا       

السـتيالء علـى منـازل الفلسـطينيني يف     عقبة رئيسية أمام عملية السـالم. وأدانـت اللجنـة أيضـا ا    
القــدس، وإلغــاء بطاقــات هويــة مــواطين مدينــة القــدس الفلســطينية، وفــرض الضــرائب املفتعلــة   
واملشطة عليهم وذلك إلجبار الفلسطينيني على مغادرة القـدس، وطلبـت إىل حكومـة إسـرائيل     

خدام التعـذيب  الكف عن هذه املمارسات فورا. كذلك أشارت اللجنـة بصـفة خاصـة إىل اسـت    
ضد الفلسطينيني أثناء التحقيق وأدانت ذلك العمـل، باعتبـاره انتـهاكا جسـيما ملبـادئ القـانون       
اإلنســاين الــدويل واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية     

فــورا  الالإنســانية أو املهينــة، وطلبــت إىل حكومــة إســرائيل االمتنــاع عــن هــذه املمارســات    أو
  ).E/CN.4/RES/2000/6(انظر 

ــرار    ــؤرخ   ١٩٩٣/٢ويف الق ــف امل ــوق   ١٩٩٣شــباط/فرباير ١٩أل ــة حق ، كلّفــت جلن
اإلنسان مقررا خاصا بإجراء حتقيق يف انتهاكات إسـرائيل للقـانون الـدويل، والقـانون اإلنسـاين      

جنيف الرابعة، وبتقدمي تقارير إىل اللجنة إىل حني انتهاء االحتالل اإلسـرائيلي   الدويل، واتفاقية
، قــام رئــيس اللجنــة بتعــيني أول مقــرر خــاص ١٩٩٣أيلول/ســبتمرب  ١٣لتلــك األراضــي. ويف 
أول تقرير عن حالة حقوق اإلنسـان يف األرض الفلسـطينية احملتلـة     ١٩٩٤قّدم يف شباط/فرباير 

)E/CN.4/1994/14        وتلت هـذا التقريـر عـدة تقـارير إضـافية مماثلـة (مثـل .(E/CN.4/2000/25 ؛(
  ولكن إسرائيل مل تكن دائما متعاونة مع هذه اجلهود.  

وحتّولــه إىل انتفاضــة ثانيــة، جيــري   ٢٠٠٠وردا علــى تفــاقم الوضــع يف أيلول/ســبتمرب    
تشـــرين  ١٥إىل  ١١تناوهلـــا أدنـــاه، اضـــطلع املقـــرر اخلـــاص ببعثـــة إىل املنطقـــة يف الفتـــرة مـــن 
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. ويف الـدورة االسـتثنائية الـيت عقـدهتا اللجنـة الحقـا، قـام املقـرر اخلـاص          ٢٠٠٠األول/أكتوبر 
شــكال انتــهاكات حقــوق بعـرض مــا توصــل إليــه مــن اســتنتاجات. وعمومـا، تواصــلت مجيــع أ  

اإلنســان املشــار إليهــا يف التقريــر الســابق للمقــرر اخلــاص (املرجــع نفســه). غــري أن بعــض هــذه 
ــبتمرب      ــر أيلول/ســـ ــذ أواخـــ ــدة منـــ ــهاكات ازداد بشـــ ــر  ٢٠٠٠االنتـــ ، E/CN.4/S-5/3(انظـــ

ة توصـيات الختـاذ إجـراءات عاجلـة بشـأهنا، وهـي:       ). وقـدم املقـرر اخلـاص عـد    ٥-١ الفقرات
ــة         (أ) ــة للرقابـ ــة هيئـ ــكاوى؛ (ب) إقامـ ــة الشـ ــامل ملعاجلـ ــني املظـ ــة أمـ ــبيهة بآليـ ــة شـ ــاء آليـ إنشـ
الضمان ميكن مبجـرد تواجـدها وحيادهـا أن تسـاعد علـى إحـالل الشـعور بـاألمن والثقـة           و/أو

وعية يف األزمـة اجلاريـة، وقـد    لدى الطرفني؛ (ج) وإنشاء آلية إلجـراء حتقيقـات سـريعة وموضـ    
  ).  ٣٥(املرجع نفسه، الفقرة  )٢٠٠٠( ١٣٢٢أكد جملس األمن على أمهية ذلك يف قراره 

تشـرين   ١٩إىل  ١٧وقد عقدت جلنة حقوق اإلنسان دورهتا االسـتثنائية اخلامسـة مـن      
را إىل عدم التوصل إىل اتفاق بشأن نـص تـوافقي، اختـذت اللجنـة،     . ونظ٢٠٠٠األول/أكتوبر 

صــوتا مؤيــدا مقابــل   ١٩، الــذي حصــل علــى  ٥/١-تشــرين األول/أكتــوبر، القــرار دإ  ١٩يف 
عضــوا عــن التصــويت. ويف هــذا القــرار، شــجبت اللجنــة   ١٧صــوتا معارضــا مــع امتنــاع  ١٦

ــهاكات اخلطــرية واجلســيمة مــن جانــب إســرائيل حلقــوق ا     إلنســان للشــعب الفلســطيين؛   االنت
ودعت إىل إنشاء جلنـة للتحقيـق بشـأن حقـوق اإلنسـان للنظـر يف أعمـال العنـف؛ وطلبـت إىل          
املفوضة السامية القيام بزيارة عاجلة إىل املنطقة. وإضافة إىل ذلك، طلبـت اللجنـة إىل املقـررين    

ــإج        ــدام خــارج القضــاء أو ب ــل حــاالت اإلع ــن قبي ــيني مبســائل م ــوجزة اخلاصــني املعن راءات م
تعسفا، والتعذيب، والعنف ضد املرأة، والتعصب الـديين والعنصـرية، القيـام ببعثـات عاجلـة       أو

إىل األرض الفلسطينية احملتلة وإبالغ اللجنة يف دورهتا املقبلة بنتائج هـذه البعثـات، ويف غضـون    
لعامـل املعـين حبـاالت    ذلك إبالغ اجلمعية العامة يف دورهتا احلالية بتلك النتائج. وكـان الفريـق ا  

االختفاء القسري أو غري الطوعي واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باملشـردين داخليـا أيضـا         
  .)٥٥(من بني الذين طُِلب منهم القيام ببعثات إىل األراضي احملتلة

وتلبية لطلب اللجنة، أجرت ماري روبنسون، مفوضة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق       
ــارة ــرة مــن   اإلنســان، زي ــة، خــالل الفت ــيم ٢٠٠٠تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٦إىل  ٨عاجل ، لتقي

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٩انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان اخلاصة بالشعب الفلسطيين. ويف 
، قــّدمت املفوضــة الســامية تقريــرا عــن زيارهتــا إىل األرض الفلســطينية احملتلــة وإســرائيل  ٢٠٠٠

__________ 
 . ٢٠٠٠  تشرين األول/أكتوبر ٢٠إحاطة للصحفيني، دائرة شؤون اإلعالم، جنيف،   )٥٥(  
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ملفوضــة الســامية يف تقريرهــا فيمــا يتعلــق مبســألة محايــة املــدنيني . وذكــرت ا)٥٦(ومصــر واألردن

  الفلسطينيني ما يلي:  
وإذ تضع املفوضة السـامية يف اعتبارهـا النـداءات العاجلـة والواسـعة النطـاق       ”    

اليت ُوجهت إليها أثناء زيارهتا إىل األراضي احملتلة والـيت تـدعو إىل تـوفري محايـة دوليـة،      
غـــي بـــذل كـــل اجلهـــود املمكنـــة لبحـــث إمكانيـــة إيفـــاد مـــراقبني فإهنـــا تعتقـــد أنـــه ينب

وجـــود ”نكليـــزي يشـــري إىل  (هكـــذا وردت يف املرجـــع مـــع أن الـــنص اإل    دولـــيني
  .  “)“للرصد  دويل

، قام رئيس جلنة حقوق اإلنسان بتعـيني ثـالث   ٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ١٩ويف   
، الـذي  ٥/١-أة عمال بـالقرار دإ شخصيات بارزة يف جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان املنش

تشـــــرين  ٢٢املـــــؤرخ  ٢٠٠٠/٣١١أيـــــده اجمللـــــس االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي يف مقـــــرره 
الثاين/نوفمرب. وكـان ُيرتقـب مـن جلنـة التحقيـق أن تكّمـل خمتلـف اجلهـود املبذولـة آنـذاك مـن            

وق أجل إقامة سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط عـرب اإلسـهام يف قضـية تعزيـز ومحايـة حقـ      
اإلنسان. وبعد أن أجرت اللجنـة زيـارة إىل األرض الفلسـطينية احملتلـة وإسـرائيل خـالل الفتـرة        

مناســب ”، دعــت إىل القيــام فــورا بإنشــاء وجــود دويل  ٢٠٠١شــباط/فرباير  ١٨إىل  ١٠مــن 
يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وخلصــت إىل أنــه ال جــدال يف أن قــوات األمــن          “وفعــال

  ). E/CN.4/2001/121(انظر “ طت يف استخدام القوة وبال متييزأفر”اإلسرائيلية قد 
  

  االنتفاضة الثانية  - ياء  
اندلعت مواجهات بني قـوات االحـتالل اإلسـرائيلية والفلسـطينيني يف القـدس الشـرقية         

آرييــل شــارون، زعــيم املعارضــة اإلســرائيلية   عقــب الزيــارة الــيت قــام هبــا إىل احلــرم الشــريف،   
آنــذاك، برفقــة جمموعــة مــن أعضــاء الكنيســت عــن كتلــة الليكــود ومئــات مــن رجــال الشــرطة  

. وســرعان ٢٠٠٠  والعســكريني اإلســرائيليني، ممــا أدى إىل إراقــة دمــاء يف هنايــة أيلول/ســبتمرب 
وتنـدلع للمــرة األوىل منــذ  انتشــرت أعمـال العنــف لتشــمل بقيـة األرض الفلســطينية احملتلــة،    مـا 

أواخر األربعينات من القرن العشرين يف بلدات يف إسرائيل، حيث قُتل ما يزيد عن اثـين عشـر   
. ووفقــا ملصــادر فلســطينية، قُتــل )٥٧(فلســطينيا رميــا بالرصــاص يف األيــام األوىل مــن االنتفاضــة 

__________ 
  )٥٦(  E/CN.4/2001/114 ؛ والوثيقةA/55/800      الـيت صـدرت أيضـا حتـت الرمـز ،CN.4/2001/133   والـيت يتضـمن رد ،

 نسان.حكومة دولة إسرائيل على تقرير املفوضة السامية حلقوق اإل

  )٥٧(  Mamdouh Naufal, “Arafat, de Madrid a Taba”, in: Revue d’etudes palestiniennes, No. 96, été 2005 ,
 شخصا. ١٩، اليت أشري فيها إىل أن العدد هو ٥٣الصفحة 
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). وسـرعان  A/ES-10/54-S/2001/17 فلسـطينيا (انظـر   ٣٢٠أكثر مـن   ٢٠٠٠حبلول هناية عام 
مـا أصــبحت هـذه املواجهــات، وهـي ثــاين انتفاضـة تنــدلع يف غضـون أقــل مـن عشــر ســنوات،       
ُتعرف باسم انتفاضـة األقصـى أو االنتفاضـة الثانيـة. وأدان اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك جملـس          

  ضد املدنيني الفلسطينيني.  األمن، استخدام إسرائيل املفرط للقوة 
  ، أعـــــّد املنســـــق اخلـــــاص لألمـــــم املتحـــــدة، تـــــريي  ٢٠٠١شـــــباط/فرباير  ١٣ويف   

الرسن، موجزا عن االستنتاجات اليت مت التوصل إليهـا يف تقريـر عـن األثـر االجتمـاعي       -رود 
القتصـاد  . ووفقا ملا جاء يف ذلك التقرير، تكّبـد ا واالقتصادي هلذا الرتاع الذي أخذ يزداد عنفاً

ــدالع     ٩٠٠الفلســطيين خســارة ُتقــدَّر حبــوايل    ــذ ان ــاتج احمللــي اإلمجــايل من مليــون دوالر يف الن
مليـون دوالر. وقُـّدر جممـوع اخلسـائر      ٢٤٠األزمة، وفاقت خسائر الـدخل املتـأيت مـن العمـل     

، ٢٠٠٠يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل املتوقَّـع لعـام         ٢٠مليـون دوالر، أو   ١ ١٥٠مببلغ 
ماليـني دوالر. وفضـال عـن ذلـك، أدت      ٨,٦وكان كل يوم يؤدي إىل خسارة إضافية قدرها 

جـريح فلسـطيين،    ١١ ٠٠٠األضرار اليت حلقت باهلياكل األساسية وتكاليف رعايـة أكثـر مـن    
إىل جانــب اخلســائر املاليــة وغــري ذلــك مــن اآلثــار املترتبــة علــى عمليــات اإلغــالق، إىل تكّبــد     

  .  )٥٨(مبئات املاليني من دوالرات الواليات املتحدةخسائر إضافية 
وقــد تفــاقم التراجــع االقتصــادي نتيجــة للقــرار الــذي اختذتــه حكومــة إســرائيل بوقــف    

ــة عــن الســلطة الفلســطينية مبوجــب       حتويــل الضــرائب وعائــدات اجلمــارك الــيت حتّصــلها بالنياب
). وكانت هذه العائدات تعـادل  A/49/180-S/1994/727(انظر  ١٩٩٤بروتوكول باريس لعام 

. وعّوضـت هـذه   ٢٠٠٠و  ١٩٩٩حوايل ثلثي جمموع إيـرادات السـلطة الفلسـطينية يف عـامي     
اخلسائر يف اإليرادات جزئيا زيادة يف املساعدات املقدمة من البلـدان العربيـة واالحتـاد األورويب    

  .)٥٩(باء أدناه) -بع (انظر أيضا الفصل الرا
                

__________ 
 .٢٠٠١شباط/فرباير  ١٣بيان صحفي نشرته اليونيسكو يف   )٥٨(  

يمـة املضــافة والعائـدات اجلمركيــة والرسـوم املفروضــة علـى الــنفط.     مشلـت هـذه اإليــراداُت الضـريبةَ علــى الق     )٥٩(  
وإضافة إىل ذلك، مل حيول إىل السلطة الفلسطينية سوى جزء من التأمني الصحي والضـرائب املفروضـة علـى    
الدخل املستقطَعة من كشوف مرتبات العمال الفلسطينيني يف إسرائيل. وكان آخر حتويل قامت به إسـرائيل  

، وكــــان يتعلــــق بــــإيرادات التخلــــيص اجلمركــــي لشــــهر تشــــرين ٢٠٠٠ن األول/ديســــمرب كــــانو ١٩يف 
مليـون   ٥٠٠، بلـغ اجملمـوع التراكمـي لإليـرادات احملتجـزة حـوايل       ٢٠٠٢األول/أكتوبر. وحبلـول هنايـة عـام    

 International Monetary Fund, West Bank and Gaza: Economic Performance and Reformدوالر. انظـر  

under Conflict Conditions, 2003, p. 71. 
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موضوع التركيز: املساعدة الطارئة املقدمة يف إطار برنامج تقـدمي املسـاعدة إىل الشـعب    

  الفلسطيين
، قـام برنـامج تقـدمي    ٢٠٠٠استجابة لتـدهور احلالـة علـى أرض الواقـع يف أواخـر عـام           

ائي بتحويـل تركيـزه إىل   املساعدة إىل الشعب الفلسـطيين التـابع لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ      
مشــاريع الطــوارئ، مــع حماولــة احلفــاظ أيضــا علــى أنشــطته اإلمنائيــة اجلاريــة. وقــد زيــدت     

مليـون دوالر   ١,٢خمصصات الربنامج األولية من موارد الربنامج اإلمنـائي يف املنطقـة البالغـة    
يــث ُحشــد مــا  يف األســابيع التاليــة نتيجــة ملســامهات قدمتــها اليابــان والســويد والنــرويج، حب  

ــه  ــالل األشـــهر الثالثـــة مـــن تشـــرين         ٦,٦جمموعـ ماليـــني دوالر، ُصـــرف جـــزء منـــه خـ
مليـون دوالر للـدعم    ١,٣يقرب مـن   األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمرب. وخصص ما

الطــارئ املقــدم لقطــاع الصــحة، الــذي كــان يواجــه حتــديا هــائال هــو تقــدمي الرعايــة آلالف  
مليــون دوالر  ٥,٣نفســية. واســُتخدم املبلــغ البــاقي وقــدره  اجملــروحني واملصــابني بصــدمات

إلقامة مشاريع طارئة توفر فرص عمل هتدف إىل ختفيف اآلثـار االقتصـادية الكارثيـة النامجـة     
عــن فقــدان الوظــائف والــدخل نتيجــة للقيــود املختلفــة الــيت تفرضــها إســرائيل علــى حركــة    

     .)٦٠(العمال الفلسطينيني
، قامـت  ٢٠٠٠ لالنتفاضـة الثانيـة، الـيت وقعـت يف أيلول/سـبتمرب      منذ البـدايات األوىل   

اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف بتوجيــه نــداء حلمايــة 
 تشـرين األول/  ٢الشعب الفلسطيين الراسف حتت االحتالل اإلسرائيلي. ففـي رسـالة مؤرخـة    

)، ناشـد رئـيس اللجنـة مجيـع     A/55/440-S/2000/936(موجهة إىل األمني العـام   ٢٠٠٠أكتوبر 
األطراف املعنية على محل إسرائيل على التقيد بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية جنيـف الرابعـة وكفالـة    

  احلماية الدولية للشعب الفلسطيين. وأضاف قوله:  
ام القالئــل املاضــية نتيجــة مباشــرة لسياســات وتــرى اللجنــة أن أحــداث األيــ’’    

وممارسات االحتالل اإلسرائيلي. وقد واصلت إسرائيل، حـىت اليـوم، انتـهاك التزاماهتـا     
 آب/ ١٢مبوجــب اتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب، املعقــودة يف  

ألمـن  (اتفاقية جنيف الرابعة)، وأحكام عشرات من قرارات جملـس ا  ١٩٤٩أغسطس 
واجلمعيــة العامــة. وقــد حــذرت جلنتنــا يف عــدة مناســبات مــن أن عــدم وفــاء إســرائيل   
بتلك املبادئ، فضال عن استمرار عدم إحـراز تقـدم يف مفاوضـات السـالم اإلسـرائيلية      

__________ 
 (النسخة الشبكية). UNDP/Emergency Response Division, “Transitions”, June/July 2001انظر   )٦٠(  
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الفلسطينية، سيفتح الباب أمام اليـأس واإلحبـاط، ويعـرض عمليـة السـالم خلطـر كـبري        
  “  لى أرض الواقع لالشتعال.ويؤدي إىل زيادة قابلية احلالة ع

ــام          ــا الســنوي الصــادر يف ع ــة يف تقريره ــك، أشــارت اللجن ــى ذل  ٢٠٠٠وعــالوة عل
)A/55/35 إىل أهنا انزعجـت انزعاجـا بالغـا مـن اسـتخدام إسـرائيل القـوة املفرطـة         ١٨، الفقرة (

ذلك استخدام األعرية املعدنيـة املكسـوة باملطـاط والـذخرية      ضد املتظاهرين الفلسطينيني، مبا يف
احلية والدبابات وحامالت اجلنـود املصـفحة وطـائرات اهلليكـوبتر القتاليـة والصـواريخ املضـادة        
للــدبابات والقنابــل اليدويــة. وتولَّــد لــدى اللجنــة إحســاٌس بالصــدمة مــن اخلســائر املأســاوية يف  

واجهات، وال سيما مصرع األطفال الفلسـطينيني. وكـررت   األرواح اليت أسفرت عنها هذه امل
اللجنة التأكيد على أن هذه األحداث هي نتيجة مباشـرة لالحـتالل اإلسـرائيلي ولعـدم احتـرام      
إسرائيل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل. وأعربـت اللجنـة عـن اعتقادهـا الثابـت أن اسـتمرار       

ال عـــن االســـتمرار يف عـــدم إحـــراز تقـــدم يف إســـرائيل يف رفـــض التقيـــد بتلـــك املبـــادئ، فضـــ
الفلسـطينية، مـن شـأنه أن يرسـخ اليـأس واإلحبـاط، ويعـرض         -مفاوضات السالم اإلسـرائيلية  

  عملية السالم خلطر فادح، ويزيد من عدم االستقرار يف املنطقة.  
ــن جانبــه، انعقــد جملــس األمــن يف تشــرين األول/أكتــوبر وتشــرين الثــاين/نوفمرب           وم
ــة احلرجــة. ففــي    ٢٠٠٠ألول/ديســمرب وكــانون ا تشــرين  ٧، الختــاذ إجــراء بشــأن هــذه احلال

متكلمـا،   ٤٠األول/أكتوبر، قام اجمللس، بعـد ثالثـة أيـام مـن مناقشـات شـارك فيهـا أكثـر مـن          
ال شــيء، مــع امتنــاع عضــو  صــوتا مؤيــدا مقابــل ١٤بأغلبيــة  )٢٠٠٠( ١٣٢٢باختــاذ القــرار 

واحــد عــن التصــويت (الواليــات املتحــدة)، الــذي أدان فيــه اجمللــس أعمــال العنــف، وال ســيما  
ــدان         ــا أســفر عــن إصــابات وفق ــدنيني الفلســطينيني مم ــوة بصــورة مفرطــة ضــد امل اســتعمال الق
لألرواح البشـرية. ويف القـرار، شـجب جملـس األمـن التصـرف االسـتفزازي الــــذي حـدث يف          

ــاطق أخــرى يف األرض       ا ــد ذلــك ويف من ــه بع ــيت وقعــت في حلــرم الشــريف، وأعمــال العنــف ال
ــة إلجــراء حتقيــق عاجــل وموضــوعي يف األحــداث       ــة إنشــاء آلي ــة، وأكــد أمهي الفلســطينية احملتل

  املأساوية اليت وقعت.  
 تشـرين الثـاين/   ٧ويف وقت الحق، ردا على سؤال طرح أثناء مؤمتر صـحفي عقـد يف     
، ذكر األمني العـام أن موافقـة وتعـاون كـال الطـرفني الزمـني إلجنـاح نشـر قـوة          ٢٠٠٠نوفمرب 

للحماية الدولية. ومع توضيح حكومة إسرائيل أهنا لن تتعاون، ذكر األمـني العـام أنـه ال يفهـم     
ليوم، رحب األمني العام حبـرارة  ). ويف نفس اSG/SM/7617كيف ميكن نشر هذه القوة (انظر 

بتعيني الرئيس كلينتون جلنة لتقصي احلقائق، ُتنشأ وفقا للتفـاهم الـذي مت التوصـل إليـه يف قمـة      
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. ووفقـا ملـا جـرى االتفـاق عليـه، شـارك       )٦١(١٩٩٩شرم الشيخ اليت عقدت يف أيلول/سـبتمرب  

كـان مـن املقـرر أن يرأسـها      األمني العام عن كثب يف املشاورات املتعلقـة بتشـكيل اللجنـة الـيت    
  العضو السابق يف جملس الشيوخ بالواليات املتحدة جورج ج. ميتشيل.  

، أثناء اجتماع جمللس األمن، دعـت فلسـطني إىل   ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢ويف   
اختــاذ تــدابري حمــددة لوقــف االنتــهاكات اإلســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيين، وأهابــت حركــة  

يــاز مبجلــس األمــن أن ينظــر جبديــة يف النشــر الفــوري لقــوة محايــة يف املنطقــة. بلــدان عــدم االحن
وقبل ذلك بأيام قليلة، أعرب االحتاد األورويب عن تأييـده ملسـاعي األمـني العـام لألمـم املتحـدة       
ليستكشف مع األطراف الشروط والظروف لنشر بعثة للمراقبة، وفقـا للواليـة الـيت يعطيهـا لـه      

  ). S/PV.4231 جملس األمن (انظر
، انعقــد جملـس األمـن للنظــر يف مشـروع قــرار    ٢٠٠٠كـانون األول/ديسـمرب    ١٨ويف   

)S/2000/1171 مشــروع ) بشــأن إنشــاء قــوة لألمــم املتحــدة يف األرض الفلســطينية احملتلــة. ويف 
القرار، أكـد اجمللـس علـى احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري تكفـل محايـة السـكان املـدنيني الفلسـطينيني            
حتت االحتالل اإلسرائيلي، وأعرب عن عزم اجمللـس إرسـال قـوة مراقبـة لألمـم املتحـدة تتـألف        
ــذ        ــة للمســامهة يف تنفي ــع أحنــاء األراضــي احملتل مــن عناصــر عســكرية وعناصــر للشــرطة يف مجي

فاقــات شــرم الشــيخ ووقــف أعمــال العنــف وتــوفري الســالمة واألمــن للمــدنيني الفلســطينيني.  ات
وطلب اجمللس أيضـا إىل األمـني العـام أن يتشـاور مـع اجلـانبني بشـأن قـوام هـذه القـوة وطرائـق            
نشــــرها وقيامهــــا بعملــــها. إال أن مشــــروع القــــرار مل تتــــوفر لــــه األغلبيــــة الالزمــــة وهــــي   

ــت ه  تســعة ــاك أصــوات، إذ كان ــاع      ٨ن ــع امتن ــل ال شــيء م ــدة مقاب أعضــاء  ٧أصــوات مؤي
  التصويت.    عن

__________ 
ــتئناف            )٦١(   ــات واس ــن االتفاق ــة م ــات املتبقي ــزمين لاللتزام ــذ اجلــدول ال ــذكرة شــرم الشــيخ بشــأن تنفي ُوقِّعــت م

ــهائي يف   ــاراك ورئــيس    ١٩٩٩ول/ســبتمرب أيل ٤مفاوضــات الوضــع الن مــن جانــب رئــيس وزراء إســرائيل ب
منظمة التحرير الفلسطينية عرفات يف شرم الشيخ، مصر، حتت إشراف الواليات املتحـدة الـيت مثلتـها وزيـرة     
اخلارجية مادلني أولربايت. وقد شهد توقيع املذكرة وشارك يف توقيعهـا الـرئيس حسـين مبـارك رئـيس مصـر       

عاهل األردن. وكان الغرض من املذكرة تنفيذ االتفاق املؤقت بشـأن الضـفة الغربيـة وقطـاع      وامللك عبد اهللا
وتنفيذ مجيع االتفاقات األخرى بـني منظمـة التحريـر     ١٩٩٥غزة (اتفاق أوسلو الثاين) املؤرخ أيلول/سبتمرب 

ــبتمرب    ــذ أيلول/سـ ــرائيل منـ ــطينية وإسـ ــات   ١٩٩٣الفلسـ ــق بالعالقـ ــول املتعلـ ــي: الربوتوكـ ــادية ، وهـ االقتصـ
)؛ وإعالن واشنطن؛ واالتفـاق علـى نقـل    ١٩٩٤)؛ واتفاق القاهرة بشأن قطاع غزة ومنطقة أرحيا (١٩٩٤(

)؛ والربوتوكول املتعلق بنقل املزيـد  ١٩٩٤السلطات واملسؤوليات بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (
كرة يف املوقــــع الشــــبكي: ). وميكــــن االطــــالع علــــى هــــذه املــــذ ١٩٩٥مــــن الســــلطات واملســــؤوليات (

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/25E0CE9A21F463F685256AE700613324. 
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ويف الوقت نفسه، أعربت اجلمعية العامة عـن بـالغ القلـق إزاء الزيـارة االسـتفزازية إىل        
ــا          ــة دورهت ــن عنــف. واســتأنفت اجلمعي ــها م ــا جنــم عن احلــرم الشــريف يف القــدس الشــرقية وم

 إحاطــة قــدمها األمــني العــام عــن آخــر التطــورات   االســتثنائية الطارئــة العاشــرة واســتمعت إىل 
وجهوده الشخصية يف جمال إحـالل السـالم الـيت سـبقت قمـة السـالم يف الشـرق األوسـط الـيت          

، اعتمـدت  ٢٠٠٠تشرين األول/أكتـوبر   ٢٠عقدت يف شرم الشيخ قبل ذلك بأيام قليلة. ويف 
األعمال اإلسرائيلية غري القانونيـة يف القـدس الشـرقية احملتلـة     ’’املعنون:  ES-10/7اجلمعية القرار 

  وورد يف هذا القرار ما يلي:  ‘‘. وبقية األراضي الفلسطينية احملتلة
  ،إن اجلمعية العامة”    
واأليــام  ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٢٨تديــــن العنــف الــذي وقــع يــوم       - ١’’    

غـريه مـن األمـاكن املقدسـة يف القـدس، وكـذلك يف أمـاكن        التالية يف احلرم الشريف و
شـخص   ١٠٠أخرى من األرض الفلسـطينية احملتلـة، ممـا أسـفر عـن مصـرع أكثـر مـن         

  أغلبيتهم الساحقة من املدنيني الفلسطينيني، وكثري من الضحايا اآلخرين؛  
ــق يف األحــداث املأســاوية األخــرية،        - ٧’’     ــة للتحقي ــد بشــدة إنشــاء آلي تؤي

الوقوف على مجيع احلقائق الدقيقة واحليلولة دون تكـرار تلـك األحـداث، ويف     بغرض
هــذا الصــدد، تؤيــد بشــدة أيضــا التفــاهم الــذي مت التوصــل إليــه يف شــرم الشــيخ بشــأن 

  ؛  )٦٢(“إنشاء جلنة لتقصي احلقائق، وتدعو إىل إنشاء هذه اللجنة دومنا تأخري
املتعلــق بتســوية قضــية فلســطني بالوســائل الســلمية،  ٥٥/٥٥ويف قــرار اجلمعيــة العامــة   

أعربت اجلمعية عن قلقها البالغ إزاء التـدهور اخلطـري للحالـة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة منـذ       
، وأهابـــت جبميـــع األطـــراف املعنيـــة أن تتخـــذ اخلطـــوات الالزمـــة  ٢٠٠٠أيلول/ســـبتمرب  ٢٨

، ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٢٨را عــن مجيــع التــدابري املتخــذة علــى أرض الواقــع منــذ للرجــوع فــو
  تنفيذا لتفامهات شرم الشيخ، من أجل ضمان جناح عملية السالم وسرعة االنتهاء منها.  

كــانون  ٨ؤرخ املــ ٥٥/١٣٠وعــالوة علــى ذلــك، أعربــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا    
بشأن عمـل اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بـالتحقيق يف املمارسـات اإلسـرائيلية         ٢٠٠٠األول/ديسمرب 

ــدابري       ــات والتـ ــة للممارسـ ــة نتيجـ ــطينية احملتلـ ــة يف األرض الفلسـ ــالغ إزاء احلالـ ــا البـ ــن قلقهـ عـ
ة األمـر  اإلسرائيلية، وأدانت بشكل خاص االسـتخدام املفـرط للقـوة يف األسـابيع القليلـة املاضـي      

__________ 
يف القرار نفسه، طالبت اجلمعيـة العامـة بـالتوقف فـورا عـن العنـف واسـتخدام القـوة، وطلبـت إىل األطـراف             )٦٢(  

، وسـلمت باختـاذ   ٢٠٠٠تمرب أيلول/سـب  ٢٨التصرف فورا من أجل الرجوع عن مجيع التـدابري املتخـذة منـذ    
 األطراف للخطوات الالزمة يف هذا االجتاه منذ مؤمتر قمة شرم الشيخ.
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فلسطينيا وجرح اآلالف. كذلك أعربت اجلمعيـة العامـة    ١٦٠الذي أسفر عن مقتل أكثر من 

بشأن املستوطنات اإلسرائيلية عن بـالغ القلـق إزاء احلالـة اخلطـرية النامجـة       ٥٥/١٣٢يف قرارها 
نون اإلسـرائيليون املسـلحون يف األرض الفلسـطينية احملتلـة     عن اإلجراءات الـيت اختـذها املسـتوط   

  خالل األسابيع األخرية.  
وعلى الـرغم مـن بعـض النجـاح اجلزئـي لـبعض اجلهـود األوليـة الـيت بذلتـها األطـراف              

، ٢٠٠٠وجهــات أخــرى لتحويــل مســار التطــورات الســلبية علــى أرض الواقــع يف هنايــة عــام   
 وقـت قصـري إىل دائـرة مـن العنـف أكثـر تـدمريا مـن أي         تلبث هذه التطورات أن تتحـول يف  مل

ــانية واالجتماعيــة          ــوأ األزمــات اإلنس ــدة مــن أس ــت مضــى، ممــا تســبب يف وقــوع واح  - وق
ويف القضـاء املـربم علـى األمـل يف      ١٩٦٧االقتصادية والسياسية منذ أن بـدأ االحـتالل يف عـام    

  اإلسرائيلي.   - التوصل إىل تسوية سلمية للصراع العريب
    

  عملية السالم يف التسعينات    -  ثالثا  
 اعُتــــرب انعقــــاد مــــؤمتر الســــالم يف الشــــرق األوســــط يف مدريــــد يف تشــــرين األول/    
 وتوقيـــُع إســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية اتفاقـــات أوســـلو يف أيلـــول/ ١٩٩١ أكتـــوبر
يســية ، ومــا أعقــب ذلــك مــن اتفاقــات ثنائيــة عديــدة للتنفيــذ، نقــاط حتــول رئ   ١٩٩٣ ســبتمرب

التـــاريخ الدبلوماســـي للصـــراع يف الشـــرق األوســـط. فقـــد وافـــق مجيـــع أطـــراف الصـــراع   يف
 )١٩٦٧( ٢٤٢الـــدخول يف مفاوضـــات للســـالم علـــى أســـاس قـــراري جملـــس األمـــن    علـــى

. واعتـــربت مشـــاركة )٦٣(‘‘األرض مقابـــل الســـالم’’القـــائمْين علـــى مبـــدأ  )١٩٧٣( ٣٣٨ و
الفلسطينيني إجنازا دبلوماسيا غري مسبوق. وعالوةً على ذلك، قـام الفلسـطينيون علـى الصـعيد     
احمللي، مبساعدة من األمم املتحدة واجملتمع الدويل بأسره، باختاذ خطـوات عمليـة ملموسـة مـن     

  السالم وممارسة حقوقهم غري القابلة للتصرف.أجل بناء الدولة وبناء 
ومع وقـوع انتفاضـة شـعبية فلسـطينية ضـد االحـتالل وحـدوث تطـورات مهمـة علـى             

 ١٩٨٩الصعيدين اإلقليمي والدويل، ُبذلت جهود عديدة وقدمت مقترحات عديدة منـذ عـام   
قـب اجتمـاع   للتوصل إىل تسوية سلمية للصراع العريب اإلسرائيلي. وقد جاءت هذه اجلهود ع

__________ 
ببيـان عكـس    ١٩٩٠كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠كما ورد يف املناقشة، كان رئيس جملس األمن قـد أدىل يف    )٦٣(  

ــة ينبغــي أن تراعــي احلقــوق السياســية       ــة ســالم فعال ــأن أي عملي املشــروعة للشــعب  اتفــاق أعضــاء اجمللــس ب
)، يقـر األطـراف   ١٩٩٥) واالتفاق املؤقت (١٩٩٣الفلسطيين. وعالوةً على ذلك، يف إطار إعالن املبادئ (

ــيت ســتجرى خطــوة حنــو إعمــال احلقــوق         ــات ال ــة، وتشــكل االنتخاب ــاحلقوق املشــروعة والسياســية املتبادل ب
 املشروعة للشعب الفلسطيين واحتياجاته العادلة.
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يف اجلزائـر العاصـمة، قبـل فيـه قـرار جملـس        ١٩٨٨يف عـام   )٦٤(عقده اجمللس الوطين الفلسـطيين 
، الــذي عــرض حــال توفيقيــا تارخييــا هــو احلــل القــائم علــى وجــود    )٦٥()١٩٦٧( ٢٤٢األمــن 

. ويف حـــني دعـــت اجلمعيـــة العامـــة منـــذ ١٩٦٧دولـــتني علـــى أســـاس حـــدود مـــا قبـــل عـــام 
إىل عقد مؤمتر للسالم يف الشرق األوسط برعاية األمم املتحـدة، مل يـتمكن جملـس     ١٩٨٣ عام

من التوصل إىل االتفاق على أن عقد مـؤمتر دويل ينبغـي أن ييسـر     ١٩٩٠ األمن إال بنهاية عام
لعريب اإلسـرائيلي، مبـا يف ذلـك    اجلهود الرامية إىل حتقيق تسوية عن طريق املفاوضات للصراع ا

  الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين، املسلَّم على نطاق واسع بأنه جوهر الصراع األكرب.
ويف مدريد، جلس مجيع أطـراف الصـراع للمـرة األوىل إىل مائـدة املفاوضـات وشـرعوا         

 ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢يف إجراء سلسلة من احملادثات املعقدة على أساس قراري جملـس األمـن   
ويف حالـة إسـرائيل واألردن،   ‘‘. عمليـة السـالم  ’’أصبحت تعرف يف التسعينات باسم  )١٩٧٣(

بـدأت املفاوضـات   . و١٩٩٤األول/أكتـوبر   تشرينأدت املفاوضات إىل توقيع معاهدة سالم يف 
مدريـد يف   بني إسرائيل ولبنان واملفاوضـات بـني إسـرائيل واجلمهوريـة العربيـة السـورية رمسيـا يف       

 ٢٠٠٠ وكـــانون الثاين/ينـــاير ١٩٩٤وأوقفـــت يف شـــباط/فرباير  ١٩٩١تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
س سـنة علـى اختـاذ قـرار جملـ      ٢٢، بعـد مضـي أكثـر مـن     ٢٠٠٠. ويف أيار/مـايو  )٦٦(التوايل على

  ).S/PRST/2000/21، سحبت إسرائيل قواهتا من جنوب لبنان (انظر )١٩٧٨( ٤٢٥األمن 
تحـدة،  وكان لراعيـي مـؤمتر السـالم يف مدريـد، ومهـا االحتـاد السـوفيايت والواليـات امل          

دوٌر حموري يف دعم عملية السالم، مع عزو جزء كبري من جناح العملية وإخفاقهـا إىل الفعاليـة   
  .  )٦٧(‘‘وسيطا أمينا’’اليت ميكن أن يعمل هبا أحد الراعيني بوصفه 

__________ 
 ).www.palestine-un.orgوطين الفلسطيين (امليثاق ال  )٦٤(  

. ٢٤-١٧، الصـفحات  ١٩٩١، ١٩٩٠‐١٩٧٩قضـية فلسـطني،   انظر علـى سـبيل املثـال، األمـم املتحـدة،        )٦٥(  
، كانـــت حكومـــة ١٩٩٠آذار/مـــارس  ١٥: يف ٤٧١-٤٦٦أعـــاله، الصـــفحات  ١٤، احلاشـــية Shlaim و

ل تسقط نتيجـة التصـويت يف الربملـان بسـحب     رئيس الوزراء اسحق شامري هي أول حكومة يف تاريخ إسرائي
 ‘‘.أي مهامها األساسية -عدم حماولة احلكومة املضي قدما بعملية السالم ’’ الثقة، بسبب

، افتتح ما مسـي باجلولـة األوىل مـن املفاوضـات الثنائيـة املباشـرة يف مدريـد        ١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب  ٣يف   )٦٦(  
ائيل مع الوفد األردين/الفلسطيين املشترك املشكل خصيصا هلذا الغـرض  بعد اجللسة العامة حني اجتمعت إسر

 وكذلك مع لبنان واجلمهورية العربية السورية بصورة منفصلة.

. ويـرى  Aaron David Miller, “Israel's Lawyer”, The Washington Post, 23 May 2005انظر على سبيل املثـال    )٦٧(  
ــذي عمــل يف وزارة اخلارج   ــب، ال ــة ملــدة  الكات ــائل املتعلقــة بالشــرق األوســط       ٢٥ي ــا مفاوضــا يف املس عام

ومستشارا يف الشؤون العربية اإلسرائيلية، أن مؤمتر مدريـد نفسـه ميثـل جناحـا يف تـاريخ عمليـة صـنع السـالم         
كــثريا مــا تضــيع عــن أعيننــا احلاجــة إىل مناصــرة كــل مــن العــرب  ’’لــدى الواليــات املتحــدة، وميضــي قــائال: 

يف  ٢٠٠٠-١٩٩٩ني. وآخر مثال لذلك هو اجلهد الذي بذلته إدارة الـرئيس كلينتـون يف الفتـرة    واإلسرائيلي
 “.الوساطة للتوصل إىل اتفاقات هنائية بني إسرائيل واجلمهورية العربية السورية والفلسطينيني
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وفيما يتعلق بقضـية فلسـطني، اعُتـرب عمومـا أن مـن بـني النتـائج املهمـة لعمليـة السـالم             

ــعينات ا  ــرت يف التســ ــيت جــ ــر    الــ ــة التحريــ ــرائيل ومنظمــ ــانبني، إســ ــادل باجلــ ــراف املتبــ العتــ
؛ وإعــادة نشــر القــوات اإلســرائيلية بســحبها مــن املراكــز الســكانية الفلســطينية،  )٦٨(الفلســطينية

مــع انــدالع االنتفاضــة الثانيــة؛   ٢٠٠٠وهــو مســار مت الرجــوع عنــه تــدرجييا قرابــة هنايــة عــام   
فلســطينيني شــكال مؤقتــا مــن أشــكال احلكــم وإنشــاء ســلطة فلســطينية شــبه حكوميــة، تقــدم لل

  الذايت؛ وعودة القيادة الفلسطينية إىل األرض الفلسطينية احملتلة.  
وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، عقــدت حمادثــات متعــددة األطــراف بشــأن قضــايا الوضــع       

ــام         ــن ع ــرة م ــة يف الفت ــد بصــورة متقطع ــؤمتر مدري ــار م ــدائم يف إط ــام  ١٩٩٢ال  ٢٠٠٠إىل ع
 ١٩٩٥شــباط/فرباير  ٢س الســالم الــيت ستصــاغ يف احملادثــات الثنائيــة. ويف للحفــاظ علــى أســ

أيضــا، عقــد يف القــاهرة أول مــؤمتر قمــة علــى اإلطــالق حيضــره قــادة األردن وإســرائيل ومصــر  
  .  )٦٩(ومنظمة التحرير الفلسطينية

ويف إطـار االتفاقــات الثنائيــة الـيت جــرى التوصــل إليهــا بـني إســرائيل ومنظمــة التحريــر      
ــاطق تســيطر عليهــا الســلطة      ال ــة وقطــاع غــزة تــدرجييا إىل من فلســطينية، قُســمت الضــفة الغربي

الفلسطينية سيطرة كاملة، عدا فيما يتعلق مبسائل األمـن اخلـارجي الـيت ظلـت إسـرائيل تسـيطر       
؛ واملنـاطق الـيت تسـيطر عليهـا السـلطة الفلسـطينية،       ‘‘ألـف ’’عليها، واملشار إليها أيضا باملنطقة 

يتعلــق بــاألمن الــداخلي، الــيت تتقاســم الســيطرة عليهــا مــع إســرائيل، ومســائل األمــن    عــدا مــا 
؛ واملنـاطق الـيت   ‘‘بـاء ’’اخلارجي اليت ظلت إسرائيل تسيطر عليها، واملشار إليها أيضـا باملنطقـة   

ــة، واملشــار إليهــا باملنطقــة     ــاطق ‘‘. جــيم’’تســيطر عليهــا إســرائيل ســيطرة كامل وتضــمنت املن
يف املائــة؛ وجــزءا مــن  ٨٠الســلطة الفلســطينية تقريبــا كــل قطــاع غــزة، حنــو  اخلاضــعة لســيطرة

ء االضفة الغربية الشمالية وكذلك أرحيا واملراكز السكانية الفلسطينية، مبـا يف ذلـك معظـم أجـز    
اخلليــل، ورام اهللا، ونــابلس، وجــنني، وبيــت حلــم، وطــولكرم، وبلــدات أخــرى، عــدا القــدس    

. وإمجـاال،  )٧٠(ليت مل توضـع أي منـها قـط حتـت السـيطرة الفلسـطينية      الشرقية احملتلة واملوسعة، ا
قدرت نسبة املناطق الشديدة التجزؤ اخلاضعة بدرجـة مـا لسـيطرة السـلطة الفلسـطينية يف هنايـة       

__________ 
طالع على الرسائل ، وميكن اال١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ٩تبادل رسائل بني رئيس الوزراء رابني والرئيس عرفات،   )٦٨(  

 .http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/36917473237100E285257028006C0BC5يف املوقع الشبكي: 

  )٦٩(  Shlaim  ؛ و ‘٢٤’أعـــــــــاله، الصـــــــــفحة   ١٤، انظـــــــــر احلاشـــــــــيةPASSIA   :يف املوقـــــــــع الشـــــــــبكي
www.passia.org/palestine_facts/chronology/19941995.htm. 

نـا بنتـائج مفاوضـات الوضـع النـهائي، الـذي تتناولـه الفقـرات التاليـة (انظـر أيضـا الفصـل             كان وضعها مرهو  )٧٠(  
 دال أدناه). - الرابع
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يف املائـة مـن األرض    ٤٢، أو مـا يقـرب مـن    )٧١(يف املائة مـن الضـفة الغربيـة    ٤٠املطاف بنسبة 
  .١٩٦٧ل يف حزيران/يونيه الفلسطينية اليت احتلتها إسرائي

وحــدثت تطــورات مهمــة مثلــت تقــدما يف األرض الفلســطينية احملتلــة يف هــذه الفتــرة.    
ــة      ــطينية وللرئاســ ــريعية الفلســ ــة التشــ ــة للهيئــ ــة دوليــ ــرة مبراقبــ ــات حــ ــد أجريــــت انتخابــ فقــ

، شارك فيها أيضا العرب املقيمون يف القدس الشرقية بدرجة مـا، رهنـا بـالقيود    ١٩٩٦ عام يف
ــام يف عــام       اإل ــاء املؤسســات تتواكــب مــع ذلــك، مــع القي ــة بن  ١٩٩٤ســرائيلية. وظلــت عملي

بتنصـــيب الســـلطة الفلســـطينية شـــبه احلكوميـــة ومؤسســـاهتا املختلفـــة، مبـــا يف ذلـــك الشـــرطة   
دات خاصـة هبـا   االفلسطينية واألجهزة األمنية األخرى. ووضعت السلطة الفلسطينية قاعدة إيـر 

ة األجنبيــة الكــبرية املقدمــة للفلســطينيني. وبــدأت تظهــر رمــوز وأصــبحت أيضــا قنــاة للمســاعد
جــواز ســفر فلســطيين، وطــابع بريــد، وافتتــاح مطــار غــزة  -مهمــة للدولــة الفلســطينية الناشــئة 

، وشــركة خطــوط جويــة وطنيــة، وبــدء العمــل يف مينــاء غــزة، ووجــود ١٩٩٨الــدويل يف عــام 
ة والضــفة الغربيــة مــن خــالل طريــق اســم حلقــل اإلنترنــت الفلســطيين. وجــرى الــربط بــني غــز 

يسمح بسفر الفلسطينيني بني املنطقـتني. ورغـم أن هـذه التطـورات حـدثت بـبطء       ‘‘ آمن ممر’’
وتدرج مؤملني ومت الحقـا الرجـوع عـن كـثري منـها مـع انـدالع االنتفاضـة الثانيـة، فقـد كانـت            

ــة         ــاء الدول ــة حنــو بن ــة للغاي ــات مهم ــا، وشــكلت أيضــا منطلق ــة يف حــد ذاهت الفلســطينية. مهم
وشهدت الفترة قيد االستعراض يف الوقت نفسـه تكثيفـا وإضـفاء للطـابع املؤسسـي علـى قيـود        
إسرائيلية متثلت يف اإلغالق وسياسـات حظـر التجـوال املوجهـة إىل األرض الفلسـطينية احملتلـة،       

قتصـاد  أدت إىل إرباك شديد يف احلياة اليومية للفلسطينيني وكان هلـا تـأثري سـليب كـبري علـى اال     
ــل      ــر الفصـ ــة (انظـ ــورة جزئيـ ــة إال بصـ ــاعدة األجنبيـ ــدفق املسـ ــه تـ ــطيين، الـــذي مل يوازنـ الفلسـ

  أدناه).    الرابع
ونظرا لتعقيد مفاوضات السالم والتركيز املواضيعي هلذا املنشـور علـى تطـور املشـكلة       

رق الفصــل بشــكل عــام املشــاركة الفلســطينية يف عمليــة الســالم يف الشــ االفلســطينية، يــبني هــذ
  األوسط واستجابة األمم املتحدة هلذه العملية.  

  
  مؤمتر مدريد للسالم    - ألف  

ــول عــام     ــهاء احلــرب     ١٩٩١حبل ــة مــن قبيــل انت ــة واإلقليمي ، كانــت التطــورات الدولي
البــاردة وبدايــة حــرب اخللــيج قــد أثــرت علــى احلالــة يف الشــرق األوســط، بينمــا اســتمرت يف   

. ١٩٨٧ض الواقــع االنتفاضــة األوىل الــيت بــدأت يف عــام     األرض الفلســطينية احملتلــة علــى أر  
__________ 

 .Applied Research Institute - Jerusalem, “The withdrawal percentages, what do they really mean?”, 2001انظر   )٧١(  
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وزادت هذه التطورات من القلق الدويل إزاء الصراع العريب اإلسـرائيلي وضـرورة التوصـل إىل    
حــل لــه، واعتــربت مــن العوامــل الــيت ســامهت يف انعقــاد مــؤمتر الســالم يف الشــرق األوســط يف  

  .  ١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب  ١تشرين األول/أكتوبر إىل  ٣٠مدريد يف الفترة من 
ــوفيايت         ــاد السـ ــدة واالحتـ ــات املتحـ ــة الواليـ ــالم برعايـ ــد للسـ ــؤمتر مدريـ ــد مـ ــد عقـ وقـ

تسـوية مـن أجـل السـالم     ”واستهدف، حسب ما ورد يف رسالة الدعوة حلضور املؤمتر، حتقيق 
العــادل والــدائم والشــامل مــن خــالل إجــراء مفاوضــات مباشــرة علــى مســارين، بــني إســرائيل   

. وإضـافةً إىل ذلـك، ورد يف رسـالة الـدعوة     )٧٢(‘‘لدول العربية، وبني إسـرائيل والفلسـطينيني  وا
  يلي:    ما

يعتقــد الراعيــان أن هــذه املفاوضــات ينبغــي أن تركــز علــى املســائل املتعلقــة  ’’    
باملنطقة مثل احلد مـن األسـلحة واألمـن اإلقليمـي، وامليـاه، وقضـية الالجـئني، والبيئـة،         

  “.  تصادية، وغري ذلك من املواضيع ذات االهتمام املشتركوالتنمية االق
وفيما يتعلق باملفاوضـات بـني إسـرائيل والفلسـطينيني الـذين يشـكلون جـزءا        ’’    

ــدءا     - مــن الوفــد األردين  الفلســطيين املشــترك، ســُتجرى املفاوضــات علــى مراحــل، ب
ل إىل اتفـاق يف  بترتيبات احلكم الذايت املؤقتة. وسـتجرى هـذه احملادثـات هبـدف التوصـ     

غضون عام واحد. ومبجرد التوصل إىل اتفاق، ستستمر ترتيبـات احلكـم الـذايت املؤقتـة     
لفترة مخس سنوات. واعتبارا من العام الثالث من فتـرة ترتيبـات احلكـم الـذايت املؤقتـة،      
ستجرى مفاوضات بشأن الوضع النهائي. وستجرى مفاوضات الوضع النـهائي هـذه،   

  ‘‘.٣٣٨ و ٢٤٢رائيل والدول العربية، على أساس القرارين واملفاوضات بني إس
وكــان يشــار الحقــا يف أحيــان كــثرية إىل األحكــام الــواردة يف رســالة الــدعوة بعبــارة      

، مبـا يف ذلـك مبـدأ    ‘‘مبـادئ مدريـد  ’’أو ببساطة بعبارة ‘‘ اختصاصات عملية مدريد للسالم’’
ــرار   ــوارد يف القـ ــة  )١٩٦٧( ٢٤٢األرض مقابـــل الســـالم، الـ . وأصـــبحت املفاوضـــات الثنائيـ

، بينما عرفت املفاوضات املتعلقة باملسـائل علـى نطـاق    ‘‘املسار الثنائي’’املختلفة تعرف بعبارة 
  ، وسيتم التطرق لكل منهما فيما يلي.  ‘‘املسار املتعدد األطراف’’املنطقة بعبارة 

للجـانبني اإلسـرائيلي   ‘‘ رساليت ضـمان ’’إىل ذلك، أصدرت الواليات املتحدة  وإضافةً  
ــة.       ــق املفاوضــات ونتائجهــا النهائي ــة إزاء طرائ والفلســطيين، أوضــحت فيهمــا مواقفهــا املختلف

__________ 
 Approaches towards، يف ١٩٩١تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩يـد،  رسالة الدعوة إىل حمادثات السـالم يف مدر   )٧٢(  

the settlement of the Arab-Israeli conflict and the question of Palestine, Issue 7, October 1991. 



 82 14-03020

 

وذكرت الرسالتان يف مجلة أمور أن الواليات املتحـدة ستسـعى إىل جتنـب أي إطالـة أو تعطيـل      
لرسالتان أنه ينبغي أن يـتمكن الفلسـطينيون علـى وجـه السـرعة      من جانب أي طرف. وبينت ا

مــن الســيطرة علــى القــرارات السياســية واالقتصــادية وغريهــا مــن القــرارات الــيت تــؤثر علــيهم.  
الواليات املتحدة تعارض ضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتؤيـد حـق الفلسـطينيني يف إثـارة      وأن

ؤكد مـن جديـد معارضـتها لألنشـطة االسـتيطانية يف      أي قضية، مبا يف ذلك القدس الشرقية، وت
الــيت ال تــزال عقبــة يف طريــق الســالم. ورغــم أن الواليــات    ١٩٦٧األراضــي احملتلــة منــذ عــام  

ــاد      ــام احتـ ــتبعد قيـ ــا ال تسـ ــتقلة، فإهنـ ــة فلســـطينية مسـ ــام دولـ ــتعدة لـــدعم قيـ املتحـــدة غـــري مسـ
رائيلي لألراضـي احملتلـة أو ضـم    كونفيدرايل. وتعارض الواليـات املتحـدة اسـتمرار احلكـم اإلسـ     

  .  )٧٣(إسرائيل هلذه األراضي
ورغم أن مؤمتر مدريد مل يعقد برعاية األمم املتحدة، فقد أجريت املفاوضات بصـورة    

ــل اخلــاص لألمــني العــام للشــرق األوســط،        ــرارات جملــس األمــن واملمث صــرحية علــى أســاس ق
  ). A/46/652-S/23225برونر، الذي حضر بصفة مراقب (انظر   السفري

ورحبت األمم املتحدة تدرجييا بعمليـة السـالم الـيت أطلقـت يف مدريـد. وذكـر األمـني          
أيد دوما املبادرات الثنائية يف البحث عن سلم عادل ودائم يف الشرق األوسـط وأن  ’’العام أنه 

من جانب السفري برونر أو جانبه، ستستهدف مسـاعدة  أية خطوة ستتخذ، حتقيقا هلذه الغاية، 
). ويف العـام التـايل، الحـظ األمـني العـام أنـه قـد تـابع         ٣٠تلك اجلهود (املرجـع نفسـه، الفقـرة    

مؤمتر السالم يف الشرق األوسط بدقة، وأنه ظل على اتصـال مـع اجلهـات املشـاركة يف رعايتـه      
اسـتعداد للمسـاعدة يف هـذه العمليـة علـى أي       واألطراف املعنية، وأكد أن األمم املتحـدة علـى  

  ). A/47/672-S/24819حنو مفيد، نظرا ملا هلا من خربة واسعة يف املنطقة (انظر 
ة بعقـد مـؤمتر مدريـد، ورحبـت يف     ، رحبت اجلمعية العام٤٦/٧٥ومنذ اعتماد القرار   

خطـوة مهمـة حنـو إقامـة سـالم      ’’وقت الحق بعملية السالم، بشكل أو آخر، باعتبارها آنـذاك  
ومثلمـا ورد يف املناقشـة أعـاله، واصـلت اجلمعيـة العامـة يف       ‘‘. شامل وعادل ودائـم يف املنطقـة  

حـدة وأكـدت مـن جديـد     بادئ األمر الدعوة إىل عقد مؤمتر سالم دويل حتـت رعايـة األمـم املت   
املبادئ اخلمسة لتحقيق سالم شامل. ويف النصف الثاين من العقد، ثبـت أن القـرارات السـنوية    

هـي التعـبري الرئيسـي    ‘‘ تسوية قضية فلسطني بالوسـائل السـلمية  ’’بشأن قضية فلسطني املعنونة 
  .  )٧٤(والثابت لألمم املتحدة عن دعم عملية السالم اجلارية

__________ 
 .http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/proche-orient/madrid-garantie-enانظر   )٧٣(  

ــراران    )٧٤(   ــبني القــ ــة    ٤٩/٦٢(دال) و  ٤٨/١٥٨يــ ــن كلمــ ــيري مــ ــدوث تغــ ــادئ’’(دال) حــ ــة ‘‘ مبــ إىل كلمــ
 .٥٥/٥٥ ؛ القرار‘‘احتياجات’’
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ــة ا    ــة للتصــرف      ورحبــت اللجن ــه غــري القابل ــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوق ملعني

 بانعقاد مؤمتر مدريد للسالم، مع التأكيد جمددا، على النحو املبني حىت منتصف تشـرين الثـاين/  
، عن تأييدها لعقـد مـؤمتر دويل برعايـة األمـم املتحـدة، مبشـاركة مجيـع أطـراف         ١٩٩٣نوفمرب 

ــة التحريــ    ــك منظم ــا يف ذل ــرتاع، مب ــدم املســاواة  ال ــى ق ــت إحــدى  )٧٥(ر الفلســطينية، عل . وكان
املشاكل اليت من شأهنا أن حتد من فعالية املفاوضات اجلارية يف إطار عملية مدريـد منـذ البدايـة    
وجود ترتيـب مرهـق يقيـد املشـاركة الفلسـطينية الكاملـة يف عمليـة السـالم، وال سـيما منظمـة           

  الشرقية. التحرير الفلسطينية والفلسطينيني من القدس
  

  الثنائي املسار  -  ١  
 األطــراف وُمثِّلــت أيــام، ثالثــة مــدى علــى للســالم مدريــد مــؤمتر افتتــاح وقــائع جــرت  
 ُشـكل  الـذي  املشترك الفلسطيين - األردين الوفد وضّم عضوا. ١٤ من منها كل يتألف بوفود

 الوفــد لــدى كــان ذلــك، علــى وعــالوة اجلــانبني. مــن لكــل ممــثال ١٤ املــؤمتر حلضــور خصيصــا
ــق الفلســطيين ــوىل استشــاري فري ــر منظمــة مــع التنســيق مهــام ت  شــؤون يف الفلســطينية التحري
 مفاوضــات إجــراء علــى املــؤمتر واشــتمل .)٧٦(رمسيــة صــفة لــه يكــون أن دون العامــة، السياســة

 األمــن  جملــس  قــراري  أســاس  علــى  العــرب  وجرياهنــا  إســرائيل  بــني  وثنائيــة  ومباشــرة  رمسيــة 
ــذا، )١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢ ــا وهــ ــاح مــ ــراف أتــ ــيكال لألطــ ــدوال هــ ــا وجــ  زمنيــ

    للتفاوض.  جديدين
 األوىل اجلولـة  وخـالل  .١٩٩١ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٣ يف الثنائية املفاوضات وبدأت  

 بوفـدي  مث املشـترك،  الفلسـطيين  - األردين بالوفد اإلسرائيلي الوفد التقى الثنائية، احملادثات من
 التوصـل  دون احملادثـات  هـذه  أرجئـت  وقـد  حدة. على كل لسورية،ا العربية واجلمهورية لبنان
 اإلجرائيـة  املسـائل  بشـأن  العمـل  من كثري وبعد وزمانه. استئنافها مكان حتديد بشأن اتفاق إىل

 باسـتثناء  حـدة،  علـى  كل حماوريه جبميع مبدئياً، اإلسرائيلي، الوفد اجتمع املسائل، من وغريها
 يف العاصــمة واشــنطن يف احملادثــات مــن ثانيــة جولــة يف شــترك،امل الفلســطيين - األردين الوفــد

__________ 
واصـلت اللجنـة أيضـا تشـجيع عقـد      ’’، اليت تنص على مـا يلـي:   A/47/35؛ وانظر أيضا الوثيقة A/46/35انظر   )٧٥(  

الــيت أعــادت تأكيــدها اجلمعيــة  مــؤمتر دويل للســالم يف الشــرق األوســط، وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة واملبــادئ
، الـذي يـوفر إطـارا للسـالم هـو األكثـر       ١٩٩١كانون األول/ديسـمرب   ١١املؤرخ  ٤٦/٧٥العامة يف قرارها 

 .“مشوال وواقعية وقبوال

  )٧٦(  Bernard Reich, An Historical Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict, 1996, pp. 337.  
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 بالوفـــد اإلســـرائيليون جيتمـــع أن املقـــرر مـــن وكـــان .)٧٧(١٩٩١ األول/ديســـمرب كـــانون ١١
 يف إال يبـدأ  مل الرمسـي  االجتمـاع  أن غـري  األول/ديسـمرب؛  كـانون  ١٠ يف األردين - الفلسطيين

ــوم ــايل الي ــة. املســائل بعــض بســبب الت ــرو اإلجرائي ــة لقــاءات عقــدت االجتمــاع ذلــك إث  مماثل
ــانون يف ــاير كـــــ ــباط/فرباير ويف ١٩٩٢ الثاين/ينـــــ ــها ١٩٩٢ شـــــ ــن جـــــــوالت أعقبتـــــ  مـــــ

  .)٧٨(الثنائية  احملادثات
 بعــــض تســــوية إىل الفلســــطيين - األردين والوفــــد اإلســــرائيليون توصــــل أن وبعــــد  

 مـــن الثنائيـــة دثـــاتاحملا مـــن الثالثـــة اجلولـــة عقـــد أتـــاح الـــذي األمـــر اإلجرائيـــة االختالفـــات
 بالوفــد انفــراد علــى اإلســرائيلي اجلانــب ممثلــو اجتمــع ،١٩٩٢ الثاين/ينــاير كــانون ١٦ إىل ٧

ــد الفلســطيين، - األردين ــد الســوري، والوف ــاين. والوف ــة ويف اللبن ــة اجلول ــات مــن الرابع  احملادث
ــة، ــرح ،١٩٩٢ آذار/مــارس ٤ إىل شــباط/فرباير ٢٤ مــن عقــدت الــيت الثنائي  ينيونالفلســط اقت
 الـذايت.  بـاحلكم  تتمتـع  مؤقتـة  سـلطة  بإنشاء تتعلق احملتلة الفلسطينية األرض يف انتخابات إجراء
 ترتيبـات  وضـع  يقتضـي  الـذي  املضـاد  اقتراحهـا  ضـوء  يف االقتـراح  هـذا  رفضت إسرائيل أن إال

 والفلســطينيني اإلســرائيلي الوفـدين  بــني بــرزت فقـد  لــذلك ونتيجــة مؤقـت؛  ذايت حكــم إلقامـة 
 نفســه، الوقــت ويف .)٧٩(منــه والغــرض االنتقــايل الــذايت احلكــم طــابع بشــأن متضــاربة فمواقــ

    األطراف. املتعدد املسار إطار يف أنشئت اليت العاملة لألفرقة اجتماعات ُنظمت
 .١٩٩٢ نيسـان/أبريل  ٣٠ إىل ٢٦ مـن  الثنائيـة  احملادثـات  من اخلامسة اجلولة وعقدت  

 األمـر  احملتلـة،  الفلسـطينية  األرض يف جتريبية بلدية انتخابات إجراء اإلسرائيلي الوفد اقترح وقد
 املتعلقــة للمفاوضــات حتفيــز عامــل” يكــون أن لإلســرائيليني، وفقــا منــه، الغــرض كــان الــذي

 تكليـــف أيضـــا إســـرائيل واقترحـــت .“عنـــها بـــديال ولـــيس االنتقـــايل الـــذايت احلكـــم بترتيـــب
ــطينيني ــإدارة الفلســـــ ــة الصـــــــحة شـــــــؤون بـــــ ــوة العامـــــ ــذا يف وىلأ كخطـــــ ــدد هـــــ  الصـــــ

  .)www.mfa.gov.il  (انظر
 والفلسـطينيني،  اإلسـرائيليني  بـني  الثنائية احملادثات من األوىل اخلمس اجلوالت وُعلقت  

 التمسـك ” و اإلجرائيـة،  املسائل خضم يف شامري، الوزراء رئيس حكومة عهد يف أجريت اليت
__________ 

األردين ووفــدا لبنــان واجلمهوريــة العربيــة   -، وصــل الوفــد الفلســطيين ١٩٩١ديســمرب كــانون األول/ ٤يف   )٧٧(  
، واشـنطن السورية يف الوقت احملدد يف املواقع املعينة الثالثة الستئناف مفاوضات الشرق األوسط املباشـرة يف  

، احلاشـية  Shlaim؛ وانظـر أيضـا   http://usinfo.state.gov/menaيف حني تغيـب الوفـد اإلسـرائيلي؛ انظـر املوقـع      
  والصفحة اليت تليها. ٤٩١أعاله، الصفحة  ١٤

  )٧٨(  Reich ٣٣٩-٣٣٧أعاله، الصفحات  ٧٦، انظر احلاشية.  
  )٧٩(  Shlaim ٤٩٣أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية.  
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 وخلــص .)٨٠(اجلوهريـة  القضــايا ملعاجلـة  تكريســها مـن  بــدال االهتامـات،  وتبــادل ،“بالشـعارات 

 مـن  املتبقيـة  الفترة طوال “متعنتاً” كان الوزراء رئيس أن إىل التحليل شؤون يف إسرائيلي خبري
 تقـدم  “بشـدة  أعاق” الذي األمر ،“نالراه وضعها على األراضي إدامة” على ومصراً عهده،
 إثـر  مباشـر  بشـكل  رابـني  إسـحق  الـوزراء  رئيس أقّر فقد ذلك، ومع .)٨١(الوليدة السالم عملية
 الســـابقة احلكومـــة بـــأن ،١٩٩٢ حزيران/يونيـــه ٢٣ يف أجريـــت الـــيت االنتخابـــات يف جناحـــه
  .)٨٢(مدريد مؤمتر إطار عنها ورث ألنه نظرا السالم، حتقيق إىل املفضية األدوات أوجدت

 إىل آب/أغســـطس ٢٤ مـــن عقـــدت لـــيتا السادســـة، اجلولـــة بـــأن التقـــارير وأفـــادت  
 بنــاء تــدابري وبعــض رابــني الــوزراء رئــيس حكومــة وجــود ظــل يف ،١٩٩٢ أيلول/ســبتمرب ١٤
 تشـــرين يف ســـابعة جولـــة عقـــد ذلـــك وتلـــى ؛“حقيقـــي حـــوار” رؤيـــة يف بـــدأت ،)٨٣(الثقـــة

 يلإسـرائ  بـني  املفـاهيم  يف الفجـوة  تعـد  ومل الثـاين/نوفمرب.  تشرين يف واستؤنفت األول/أكتوبر،
 بعمليـة  القيـام  وعلى االحتالل إهناء على الفلسطينيون أصر فقد أحد؛ على خافية والفلسطينيني

  .)٨٤(السيادة ذات دولتهم إلقامة متهيدا “للسلطة جاد نقل”

 قـد  احملادثـات  كانت حيث ،١٩٩٢ األول/ديسمرب كانون ٧ يف الثامنة اجلولة وبدأت  
 عنـدما  األول/ديسـمرب،  كـانون  ١٦ يف “غتـةً ب انتـهت ” و “تقريبا مسدود طريق إىل” وصلت
 مقتـل  أعقـاب  يف لبنـان،  إىل محـاس  مـن  ناشـطا  ٤١٦ بترحيـل  القرار رابني الوزراء رئيس أعلن

__________ 
  .٥٠٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٠(  
  .٥٠١-٤٨٨فحات املرجع نفسه، الص  )٨١(  
  .٥٠٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨٢(  
معلومـات عـن إطـالق سـراح احملتجـزين الفلسـطينيني وإلغـاء قـرارات          ٥٠٧املرجع نفسه، تتضـمن الصـفحة     )٨٣(  

  الترحيل اليت أصدرهتا إسرائيل.
، فــاز حــزب العمــل علــى حــزب الليكــود يف  ١٩٩٢حزيران/يونيــه  ٢٣. يف ٥٠٩املرجــع نفســه، الصــفحة   )٨٤(  

النتخابات اإلسرائيلية وانُتخـب اسـحق رابـني رئيسـا للـوزراء يف إسـرائيل بنـاء علـى محلـة انتخابيـة شـعارها            ا
). ووفقا ملا أفـاد بـه خـرباء    ١٩٦٧( ٢٤٢، وهو املبدأ املكرس يف قرار جملس األمن “األرض مقابل السالم”

فلسـطينيني، كمـا يلـي: وعـد بوقـف      يف املوضوع، حترك السيد رابني سريعا إلبداء بـوادر حسـن النيـة جتـاه ال    
، وســعى إىل إلغـاء احلظــر الــذي فرضـته إســرائيل علــى   “االسـتراتيجية ”مجيـع مبــاين املسـتوطنات عــدا املبــاين   

سجني فلسطيين. إال أنـه، يف احملادثـات    ٨٠٠نفسها بشأن االتصال مبنظمة التحرير الفلسطينية وأطلق سراح 
لـوزراء رابـني شخصـا غـري مهـادن وسـرعان مـا ركـز علـى احملادثـات           الفعلية مع الفلسـطينيني، اعُتـرب رئـيس ا   

، الصـفحة  Shlaim؛ ١٢١، املرجـع نفسـه، الصـفحة    Murphyالثنائية مع األردن واجلمهورية العربية السورية (
احملادثات مع الفلسطينيني مل تبدأ بداية حسـنة، يف حـني   ”والصفحة اليت تليها؛ ويقول شليم كذلك أن ٥٠٧

  ).٥٠٨، الصفحة Shlaim“ (احملادثات مع السوريني حدث ذلك يف
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 )٨٥(املفاوضـات  اسـتئناف  موعـد  علـى  االتفـاق  اإلمكـان  يف يكـن  ومل إسـرائيلي.  حدود شرطي
  .أعاله) جيم، الثاين، الفصل أيضا (انظر

ــةالثنا احملادثــات وبــدأت    القضــايا. مــن كــبري عــدد بشــأن خطــري حنــو علــى تتخــبط ئي
 حـني  يف الوقتيـة،  القضـايا  علـى  التركيـز  تواصل كانت إسرائيل أن إىل اخلرباء املراقبون وخلص
 وإهنــاء الــذايت احلكــم يف املتمثلــة أجــال األطــول القضــايا علــى منصــّباً الفلســطينيني تركيــز كــان

 هربـرت  جـورج  الرئيس إدارة وال الفلسطينيني بوسع نيك ومل املصري. تقرير وحتقيق االحتالل
 احلكـم  بـأن  بـاالحتالل  القائمـة  السـلطة  إقنـاع  الـدويل  اجملتمـع  وال واليتـها،  املنتهية بوش ووكر
ــذايت ــايل الــ ــب االنتقــ ــي أن جيــ ــة إىل يفضــ ــم إقامــ ــل ذايت حكــ ــان كامــ ــن األركــ  إىل مث ومــ

  .)٨٦(االستقالل

 رغـم  الفلسـطينية  - اإلسـرائيلية  احملادثـات  ذإنقـا  املمكـن  من يكن مل ،١٩٩٣ عام ويف  
 - نيســـان/أبريل ٢٧( التاســـعة اجلولـــة افتتـــاح عنـــد البدايـــة يف قائمـــا كـــان الـــذي األمـــل
 احلســيين، فيصــل مشــاركة علــى الســابقة اعتراضــاهتا إســرائيل ســحبت عنــدما أيار/مــايو) ١٣
 شـؤون  (ووزيـر  القـدس  شـؤون  عـن  املسـؤول  الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة عضو

 حيــث مــن ووافقــت الفلســطيين؛ للوفــد رئيســا بصــفته الفلســطينية)، الســلطة يف املقبــل القــدس
 تسـتند  سـوف  النـهائي  الوضـع  مفاوضـات  أن وأكـدت  فلسـطينية؛  شرطة قوة إنشاء على املبدأ
 مـــن لعـــدد أيضـــا إســـرائيل ومسحـــت .)٨٧()١٩٦٧( ٢٤٢ األمـــن جملـــس قـــرار إىل الواقـــع يف

 األرض إىل العــودة يف ١٩٨٧ وعــام ١٩٦٧ عــام بــني الفتــرة يف طــردوا الــذين الفلســطينيني
 للـرئيس  اجلديـدة  اإلدارة مـن  املقدمـة  “الرمسيـة  غـري  الورقـات ” أثـارت  وقـد  احملتلة. الفلسطينية
 القـدس  مركـز  قبيـل  مـن  إضـافية،  قضـايا  الطـرفني  مواقـف  بـني  الصـدع  رأب أجل من كلينتون
 وأعــادت .)٨٨(الصــدد ذلــك يف جــدوى ذات الورقــات تعتــرب ومل االحــتالل، ظــل يف الشــرقية
 مـع  مباشـرة  حمادثات إجراء فكرة يف النظر متوز/يوليه) ١ - حزيران/يونيه ١٥( العاشرة اجلولة
 بـاءت  وقـد  ءات.اإلجـرا  صعيد على إجناز أي حتقيق دون من حىت الفلسطينية، التحرير منظمة
ــذه ــة ه ــا بالفشــل، اجلول ــارة شــكل م ــثريين إىل إش ــة إىل الك ــدة هناي ــن املرجــوة الفائ  صــيغة م

__________ 
  )٨٥(  Shlaim والصفحة التالية ٥٠٩أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية.  
  .٥٠٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  
  والصفحة التالية. ٥٠٩املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  
  .٥١١املرجع نفسه، الصفحة   )٨٨(  
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 آب/ ٣١ يف الثنائيـــــة املفاوضـــــات مـــــن عشـــــرة احلاديـــــة اجلولـــــة وافُتتحـــــت .)٨٩(مدريـــــد
 جديـدة  مرحلـة  ببـدء  مبشِّـرة  املـأل،  علـى  أوسـلو  حمادثـات  عـن  أُعلن أن بعد ،١٩٩٣ أغسطس

    األوسط. الشرق يف السالم عملية مراحل من متاما
 التطـورات  اسـتمرت  بـالتعثر،  مدريـد  صـيغة  إطـار  يف السـالم  مفاوضـات  بـدأت  وفيما  
ــة ــدهور، يف امليداني ــذي األمــر الت ــوترات حــدة مــن زاد ال ــيت الت ــاه، تصــرف كانــت ال  يف االنتب
 وتكلّـف  التفـاوض  طريـق  عـن  تسـوية  إىل التوصـل  إىل احلثيث السعي عن الدبلوماسية، الساحة

 مــن جديــدة دورة انــدلعت ،١٩٩٢ نيســان/أبريل ويف باهظــا. مثنــا الســالم عمليــة مفاوضــات
 مـن  أكـرب  عـدد  وإصـابة  الفلسـطينيني  مـن  عـدة  مقتل عن أسفرت غزة، قطاع يف العنف أعمال
 مسـاعيه  اسـتخدام  العـام  األمـني  مـن  األمـن  جملـس  أعضـاء  طلـب  الصدد، هذا ويف بكثري. ذلك

 االحـتالل  حتـت  الفلسـطينيني  املـدنيني  حبماية يتعلق فيما ،)١٩٩٠( ٦٨١ رارللق وفقا احلميدة،
ــة تــرّدي ضــوء ويف ).١٢ الفقــرة ،A/47/672-S/24819 و S/23783 (انظــر اإلســرائيلي  يف احلال
 انصــّب ،١٩٦٧ عــام منــذ إســرائيل حتتلــها الــيت العربيــة األراضــي وســائر الفلســطينية األراضــي
 املـدنيني  ومحايـة  سـالمة  بضمان الكفيلة السبل بشأن العام األمني توصيات على جمددا االهتمام

 ١٩٨٨ ألعـــوام تقـــاريره يف ردالـــوا النحـــو علـــى اإلســـرائيلي، االحـــتالل حتـــت الفلســـطينيني
ــدال ،١٩٩١ و ١٩٩٠ و ــن بـــ ــمان مـــ ــاء ضـــ ــتالل إهنـــ ــرتاع. االحـــ ــرة ويف والـــ ــن الفتـــ  مـــ

ــارت ،١٩٩٣ شــباط/فرباير إىل ١٩٩٢ األول/ديســمرب كــانون  إبعــاد اكتنفــت الــيت األزمــة أث
 الفصـل  (انظـر  السـالم  لعملية بالنسبة الصعوبات من مزيدا لبنان إىل فلسطينيني مدنيني إسرائيل
    أعاله). جيم - الثاين

ــون ويف   ــك، غضـ ــانون ١١ يف ذلـ ــمرب كـ ــرا ،١٩٩٢ األول/ديسـ ــدهور نظـ ــة لتـ  احلالـ
 األوسـط  الشـرق  يف احلالـة  عـن  قـرار  مشـروع  أخـرى  أعضاء ودول إندونيسيا قدمت امليدانية،
 مدريــد مــؤمتر إىل وبــالنظر .)٩٠(املســألة هــذه بشــأن يعتمــد مــا عــادة الــذي القــرار نــص جيســد

__________ 
ــدءا بالو٥١١املرجــع نفســه، الصــفحة    )٨٩(   ــارا مــن   ؛ وب ــات املتحــدة اعتب ، ورد أن ١٩٩٣شــباط/فرباير  ٢٦الي

األطراف الفاعلة الرئيسية يف اجملتمع الـدويل بـدأت تتلقـى تـدرجييا تقـارير عـن حمادثـات أوسـلو السـرية. ويف          
“. وسـيطا أمينـا  ”السنوات اليت تلت ذلك، سـاد الشـك علـى نطـاق واسـع أيضـا يف فعاليـة دورهـا بوصـفها          

آب/أغســطس، أبلــغ وزيــر اخلارجيــة شــيمون برييــز وارن كريســتوفر    ٢٤يف شــليم، بعــد ووفقــا ملــا أورده آ
  ).٥١٦، الصفحة Shlaimباالتفاق املربم (

، تأكيد اجلمعية من جديد اقتناعها بأن قضية فلسطني هي جـوهر الصـراع   A/47/L.41تضمن مشروع القرار   )٩٠(  
ق بدون ممارسة الشعب الفلسطيين حقوقـه الوطنيـة   يف الشرق األوسط، وأن سالما شامال يف املنطقة لن يتحق

غــري القابلــة للتصــرف ممارســة تامــة وانســحاب إســرائيل الفــوري مــن األراضــي الفلســطينية احملتلــة منــذ عــام    
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 املتخـذ  القـرار  ويف .)٩١(بسـحبه  القـرار  مشـروع  مقـدمو  قـام  آنـذاك،  منعقدا كان الذي للسالم
 ارتياحهـا  عـن  اجلمعيـة  أعربـت  املـذكور،  القرار مشروع من معدلة نسخة وهو ألف، ٤٧/٦٣

 تتحقــق. مل منــه املنشــودة يةاألساســ النتــائج ألن أســفها أبــدت أهنــا إال مدريــد، مــؤمتر النعقــاد
 الـيت  السـالم  عمليـة  يف إجيابيـا  إسهاما باعتبارها األعضاء الدول من العديد البادرة هبذه ورحب
  .)٩٢(مدريد يف بدأت

  
   األطراف املتعدد املسار  -  ٢  

 يف ١٩٩٢ الثاين/ينـاير  كـانون  ٢٩ و ٢٨ يـومي  األطـراف  املتعـددة  املفاوضات بدأت  
 الناحيـة  مـن  املفاوضـات،  هـذه  ومتحـورت  السالم. عملية من سياأسا جزءا وشكلت موسكو،
 “ككـل  املنطقـة ” هتـم  الـيت  آنفـا  إليهـا  املشار املسائل مبعاجلة املعنية العاملة األفرقة على العملية،
 حتديــد مســائل أي مدريــد، مــؤمتر حلضــور وجهــت الــيت الــدعوة رســائل يف بالتفصــيل واملبينــة

 ورمـت  االقتصـادية.  والتنميـة  والبيئـة،  الالجـئني،  وقضـايا  يـاه، وامل اإلقليمـي،  واألمـن  األسلحة،
 للمشــاكل حلــول إىل التوصــل يف أوهلــا يتمثــل شــقني؛ مــن هــدف حتقيــق إىل املفاوضــات تلــك

 أجــل مــن الــدويل للمجتمــع الثقــة بنــاء تــدابري تــوفري مــع بــاملوازاة الرئيســية، الشــاملة اإلقليميــة
 فيتمثـل  الثـاين  الشـق  أمـا  األوسـط،  الشـرق  بلدان مجيع بني طبيعية عالقات إقامة على التشجيع

 موسـكو  اجتمـاع  حلضور الدعوات وُوجهت السالم. عليه يزدهر لكي مادي أساس إرساء يف
ــة واإلمــارات ،وإســرائيل ن،األرد مــن كــلّ إىل ــا ،والبحــرين ،املتحــدة العربي  ،وتــونس ،وتركي

 ،ولبنـان  ،لكويـت وا ،وكنـدا  ،وقطـر  ،نوعمـا  ،والصني ،السورية العربية واجلمهورية ،واجلزائر
 الفلسـطينيني  وإىل ،والـيمن  ،واليابـان  ،وموريتانيا ،السعودية العربية واململكة ،واملغرب ،ومصر
 العربيـة  اجلمهوريـة  وقاطعـت  األورويب. واالحتـاد  املشـترك)،  الفلسطيين/األردين الوفد إطار (يف

ــان الســورية ــائع ولبن ــا اجللســات، وق ــالقول واحتجت ــ ب ــامل يشــارك أال ينبغــي هإن  يف العــريب الع
 الصـعيد  علـى  سياسـية  تسـوية  إىل التوصـل  قبـل  اإلقليمـي  التعـاون  بشـأن  إسـرائيل  مع مناقشات
 أفريقيـا،  ومشـال  آسيا غرب ذلك يف مبا العامل، أحناء مجيع من بلدا ٥٠ حنو وشارك .)٩٣(الثنائي

__________ 
، مبا فيها القدس، واألراضي العربيـة احملتلـة األخـرى. وميكـن االطـالع علـى هـذه الصـياغة يف القـرار          ١٩٦٧

  باء. ٤٥/٨٣
و مشروع القرار بأالّ تبّت اجلمعية يف مشروع القرار، حمتفظني باحلق يف الطلب إليهـا البـت فيـه    أوصى مقدم  )٩١(  

  ).٤٦، اجمللد ١٩٩٢، حولية األمم املتحدةيف وقت الحق من الدورة احلالية (انظر 
  .٤٦،اجمللد ١٩٩٢، حولية األمم املتحدة  )٩٢(  
  )٩٣(  Joel Peters, “Can the Multilateral Middle East Talks be Revived?”, Middle East Review of International 

Affairs, vol.3, No. 4, December 1999.  
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 العربيـة  اجلمهوريـة  وقـررت  األطـراف.  داملتعـد  املسـار  إطار يف املنشأة العاملة األفرقة خمتلف يف

 علــى تقــدم إحــراز يــتم ريثمــا األطــراف املتعــددة احملادثــات يف املشــاركة عــدم ولبنــان الســورية
 وكـان  األسـلحة.  بتحديـد  املعـين  العامـل  الفريـق  من الفلسطيين اجلانب واسُتبعد الثنائي. املسار
 عرقلتــه كمــا للمحادثــات، مقاطعتــها لكثــرة حتقيقــه الوفــود عرقلــت فقــد بطيئــا، احملــرز التقــدم
 وســائر الثنائيــة احملادثــات بتقلبــات ،اًأساســ رهنــاً، كــان أنــه إىل إضــافة اإلجرائيــة، املســائل

    السياسية. التطورات
 باجملـاالت  املعنيـة  األطـراف  املتعددة العاملة األفرقة أنشئت ،١٩٩٢ آذار/مارس ٤ ويف  
ــة ذات اخلمســة ــة األمهي ــد مســائل عاجلــةمل املشــتركة، اإلقليمي  اإلقليمــي واألمــن األســلحة حتدي
 والبيئـة  ،)٩٤(املتحـدة)  (الواليات املائية واملوارد األمريكية)، املتحدة والواليات الروسي (االحتاد

 ويضــم ،)٩٥((كنــدا) والالجئــون األورويب)، (االحتــاد اإلقليميــة االقتصــادية والتنميــة (اليابــان)،
 األول/أكتـوبر،  تشـرين  ويف معقـوفتني).  بـني  امسـه  رد(يـ  اجللسـات  بـرئيس  يسـمى  مـا  منها كل
 باعتبارهــا األطــراف املتعــددة املفاوضــات يف املشــاركة إىل املتحــدة الواليــات املــؤمتر رعــاة دعــا

 العـام  األمـني  عـني  الثـاين/نوفمرب،  تشرين ٢٠ ويف .“املنطقة خارج من املشاركة كامل طرفا”
ــه خاصــا ممــثال غارخيــان شــينمايا اهلنــدي  باملمثــل وأُنيطــت األطــراف. املتعــددة احملادثــات يف ل
  .)٩٦(العاملة األفرقة يف املتحدة األمم به تضطلع الذي الدور تنسيق مهمة اخلاص

  
موضوع التركيز: وضع املوارد املائية الفلسطينية يف بداية جهـود إحـالل السـالم املتعـددة     

  األطراف
لطويلة األمد إزاء السيادة الدائمة علـى  استمر اجملتمع الدويل يف اإلعراب عن شواغله ا”  

املوارد الطبيعية يف األراضي الفلسطينية احملتلة واألراضي العربية احملتلـة األخـرى، الـيت جتسـدت     
كـانون   ١٥) املـؤرخ  ٢٧-(د ٣٠٠٥قـرارات اجلمعيـة العامـة    يف املاضي علـى سـبيل املثـال يف    

، ١٩٧٤األول/ديســــمرب  كــــانون ١٧خ ) املــــؤر٢٩-(د ٣٣٣٦، و ١٩٧٢ول/ديســــمرب األ
. وقد أكد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين     ١٩٧٧كانون األول/ديسمرب١٩املؤرخ ٣٢/١٦١ و

__________ 
  .١٩٩٢، املوارد املائية لألراضي الفلسطينية احملتلةلالطالع على خلفية املوضوع، انظر األمم املتحدة،   )٩٤(  
ــالالجئني شــىت املســائل اال     )٩٥(   ــة املتعلقــة بتحســني الظــروف   يتنــاول الفريــق العامــل املعــين ب قتصــادية واالجتماعي

  املعيشية لالجئني الفلسطينيني، وحشد املوارد املالية الالزمة.
  )٩٦(  United Nations, The United Nations and the Question of Palestine, 1994, pp. 18-23 و ؛A/47/716-S/24845 

دال، أن األمــم املتحــدة  ٤٧/٦٤هتــا بــدءا مــن القــرار  . والحظــت اجلمعيــة العامــة يف سلســلة قرارا ٦ الفقــرة
  تساهم، بوصفها مشاركا من خارج املنطقة مشاركة كاملة، يف أعمال األفرقة العاملة املتعددة األطراف.
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السياسـات املائيـة يف   ”، يف قراره العاشـر املعنـون   ١٩٧٧باملياه املعقود يف مار دل بالتا يف عام 
لشـعوب البلـدان    ، يف إشارة صرحية إىل فلسـطني، احلـق غـري القابـل للتصـرف     “األراضي احملتلة

اليت ترزح حتت نري االستعمار والسيطرة األجنبية يف نضاهلا من أجل اسـتعادة سـيطرهتا الفعليـة    
كـانون   ١٧املـؤرخ   ٣٧/١٣٥على مواردها الطبيعيـة، مبـا يف ذلـك املـوارد املائيـة. ويف القـرار       

ــداً حــق الشــعب الفلســطيين وال   ١٩٨٢األول/ديســمرب  ــة العامــة حتدي شــعوب ، أكــّدت اجلمعي
العربية األخرى اليت تقع أراضـيها حتـت االحـتالل اإلسـرائيلي يف السـيادة والسـيطرة الـدائمتني        
الكــاملتني والفعــالتني علــى مواردهــا الطبيعيــة وعلــى مجيــع مــا هلــا مــن مــوارد أخــرى وثــروات  

، أدانـت  ١٩٨٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٩املـؤرخ   ٣٨/١٤٤وأنشطة اقتصـادية. ويف القـرار   
ــة ا ــدس،        اجلمعي ــا الق ــا فيه ــة، مب ــة يف األراضــي احملتل ــوارد الطبيعي ــتغالهلا امل ــرائيل الس ــة إس لعام

وأكدت من جديد حـق الشـعب الفلسـطيين يف اسـتعادة مـوارده ويف نيـل تعـويض كامـل عمـا          
أصاب تلك املـوارد مـن اسـتغالل أو اسـترتاف أو خسـائر أو أضـرار. وطـوال فتـرة الثمانينـات          

أدانــت بشــدة االســتغالل غــري املشــروع للثــروات واملــوارد  ”لعامــة ومــا بعــدها، فــإن اجلمعيــة ا
  “.لألراضي احملتلة، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري هلذه األنشطة“ الطبيعية

  
  .١٩٩٢، “املوارد املائية يف األراضي الفلسطينية احملتلة”األمم املتحدة،   :املصدر    

    
 الشـرق  يف السـالم  لعمليـة  رافاألطـ  متعـدد  تـوجيهي  فريـق  أنشـئ  ذلـك  علـى  وعالوة  
 ومشـاريع  اخلـرباء  أفرقـة  خمتلف أعاله، املذكورة العاملة األفرقة جانب إىل عنه، انبثق األوسط،
ــة ــة. وجهــود املتابع ــيت الســابعة اجللســة ويف التوعي ــدها ال ــق عق ــوجيهي الفري ــونترو يف الت  يف م

 والسياســـية املدنيــة  وقاحلقــ  جمـــاالت يف “راعيــاً ” سويســرا  الفريـــق عــّين  ،١٩٩٥ أيار/مــايو 
 ومسـؤولة  الثقافـات،  بـني  التفاهم جمال يف راعيا عّينها كما والثقافية، واالقتصادية واالجتماعية

 ويف األطــراف. املتعــددة اخلمســة العاملــة األفرقــة نطــاق يف اإلنســاين البعــد ذات القضــايا عــن
ــك، خــالل ــره يف العــام، األمــني أشــار ذل ــة عــن تقري  تشــرين لشــهر ســطاألو الشــرق يف احلال

    األطراف: املتعدد املسار خيص فيما التالية النقاط إىل )،S/24819( ١٩٩٢ الثاين/نوفمرب
ــات”     ــددة واحملادث ــا األطــراف املتع ــل ذاهت ــا متث ــيس باحلاجــة اعتراف  إىل فقــط ل

 األسـس  تـأمني  إىل أيضا بل اإلسرائيلي العريب للرتاع ودائمة عادلة تسوية إىل الوصول
 أساسـيا  جانبـا  واالجتماعيـة  االقتصـادية  التنمية ومتثل السالم. عليها يقوم أن ميكن اليت
 الشــرق يف صــدقا بأقــل املقولــة هــذه وليســت الــدوليني، واألمــن الســلم جوانــب مــن

ــها األوســط ــاطق يف من ــن األخــرى. العــامل من ــدخر ول  مــد يف وســعا املتحــدة األمــم ت
  “.األهداف هذه حتقيق أجل من العون  يد
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 يف وخارجهـا،  املنطقـة  داخـل  من اخلرباء شارك األطراف، املتعددة احملادثات إطار ويف  
ــع ــاريع وضـ ــات مشـ ــتركة ودراسـ ــى. مشـ ــبيل فعلـ ــال، سـ ــح املثـ ــرباء جنـ ــاه خـ ــون امليـ  األردنيـ

 مجـع  مليـة ع وتوحيـد  حتـديث  أجـل  مـن  مفصـلة  خطـة  إعـداد  يف والفلسـطينيون،  واإلسرائيليون
ــات ــاه املتعلقــة البيان ــدت املنطقــة. يف باملي ــرائيلية األفرقــة وأع ــة واملصــرية اإلس  خطــة واألردني
 األخـرى  القضـايا  بـني  ومـن  العقبـة.  خلـيج  يف النفطي االنسكاب حوادث مع للتعامل مشتركة

 الشـرق  يف والنقـل  الطبيعيـة،  املـوارد  تـدهور  علـى  والسيطرة التصحر مشكلة اخلرباء تناوهلا اليت
 البيئيـة  السـلوك  قواعـد  مدونـة  بالبيئـة  املعـين  العامـل  الفريـق  ووضع اإلقليمية. والتجارة األوسط
 جديـدة  جمموعـة  أسـس  األطـراف  املتعددة املباحثات أرست كما البحرين. يف األوسط للشرق

 ريبالتـد  ومراكـز  ُعمـان،  يف املاحلـة  املياه حتلية أحباث مركز قبيل من اإلقليمية، املؤسسات من
  .)٩٣(والبحرين األردن يف البيئي

 املفاوضـات  اهنيـار  وباألخص انتكاسات، من السالم عملية له تعرضت ما أعقاب ويف  
 املفاوضـات  توقفـت  نتنيـاهو،  الـوزراء  رئـيس  والية فترة خالل الفلسطينية - اإلسرائيلية الثنائية
 مـــن الفتــرة  ويف .)٩٣(١٩٩٦ الثــاين/نوفمرب  تشـــرين يف رمسيــاً  األطــراف  املتعـــدد املســار  علــى 
 يف األطـراف  املتعـددة  احملادثـات  اسـتؤنفت  ،٢٠٠٠ شباط/فرباير ١ إىل الثاين/يناير كانون ٣١

 هـذه  رئاسـة  يف وشـارك  األطـراف.  املتعـدد  التـوجيهي  للفريـق  عامـة  جلسـة  شكل يف موسكو،
 رجيــةخا وزراء أيضــا وحضــرها املتحــدة، والواليــات الروســي االحتــاد خارجيــة وزراء اجللســة
 واليابـان،  ،السـعودية  العربيـة  واململكـة  ،ومصـر  ،وكنـدا  ،وتـونس  ،وإسـرائيل  ن،األرد مـن  كل

 العربيــة اجلمهوريــة ختلفــت حــني يف ،األورويب واالحتــاد املســتوى، رفيعــو فلســطينيون وممثلــون
 إىل املتحــدة لألمــم اخلــاص املنســق الرعــاة دعــا األوىل، وللمــرة احلضــور. عــن ولبنــان الســورية

 األفرقـة  مسـتوى  علـى  إال ذلـك  قبـل  املتحـدة  األمـم  تشـارك  (مل التـوجيهي  الفريـق  يف اركةاملش
 الحـق  وقـت  يف إجراؤها مقررا كان اليت العاملة األفرقة اجتماعات بعد فيما وأُلغيت العاملة).

 يف عقــده مقــررا كــان الــذي بامليــاه، املعــين الفريــق اجتمــاع بلــدان: أربعــة يف ٢٠٠٠ عــام مــن
 إىل ٨ مـن  الفتـرة  يف عمـان،  يف االقتصـادي  والفريق نيسان/أبريل؛ ١٢ و ١١ مييو يف مسقط
 أيار/مــايو؛ ١٨ إىل ١٦ مــن الفتــرة يف أوتــاوا، يف بــالالجئني املعــين والفريــق أيار/مــايو؛ ١١

ــق ــي، والفري ــونس يف البيئ ــومي يف العاصــمة، ت ــايو ٣١ ي ــه. ١ و أيار/م  يكــن ومل حزيران/يوني
    اإلقليمي. واألمن األسلحة بتحديد املعين العامل للفريق اجتماع عقد على اتفاق أي هناك
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 ويسـت  بواليـة  شـيفردزتاون،  يف املعقـودة  والسـورية  اإلسـرائيلية  احملادثات تأجيل وإثر  
 أي إحـراز  لعـدم  ونظـرا  ،)٩٧(إلحيائهـا  املستويات أعلى على بذلت اليت اجلهود وفشل فرجينيا،
 تشـــرين يف العربيـــة، الـــدول قـــررت والفلســـطينيني، إســـرائيل بـــني احملادثـــات يف كـــان تقـــدم

 األوسـط  الشـرق  يف السـالم  لعمليـة  املتعـدد  املسار يف مشاركتها إيقاف ،٢٠٠٠ األول/أكتوبر
   .)A/55/513-S/2000/1010 (انظر املسارات مجيع على تقدم ُيحرز ريثما

 يف املعقـود  األول، أفريقيـا  ومشـال  األوسـط  للشـرق  االقتصـادي  مـة الق مـؤمتر  أن ورغم  
 مـن  جـزءا  الفنيـة،  الناحية من يشكل، مل ١٩٩٤ الثاين/نوفمرب تشرين يف باملغرب البيضاء الدار
 بيئـة  تعزيـز  أجـل  مـن  املنطقـة  يف متضـافرا  دوليـا  جهـدا  شـكل  أنـه  إال األطـراف،  املتعـدد  املسار
 تعزيـز  ضـرورة  علـى  أكـد  الـذي  البيضـاء،  الـدار  إعـالن  املؤمتر اعتمد وقد السالم. عملية تدعم
 حتققـت  الـيت  املنجـزات  دعـم  إىل احلاجـة  علـى  وشـدد  األعمال، ودوائر احلكومات بني التعاون

 املنطقـة  شـعوب  حيـاة  يف ملمـوس  وحتسـن  مـتني  اقتصـادي  منـو  طريق عن السالم مفاوضات يف
 مــداوالت تتــرجم مســتمرة عمليــة وقيــام مالســال بعمليــة التعجيــل ضــرورة إىل وأشــار وأمنــهم،
 االقتصـادية.  والتنميـة  السـالم  يف املتمثل املزدوج اهلدف حتقيق حنو ملموسة خطوات إىل املؤمتر
 قـرار  إىل املشـاركون  أبـداها  الـيت  اإلجيابيـة  اإلشـارة  يف هـذا  القمة ملؤمتر الرئيسية النتائج ومتثلت
 ضــد والثالثــة الثانيــة الــدرجتني مــن املقاطعــة برفــع املتعلــق العربيــة اخللــيج لــدول التعــاون جملــس

 األوسـط  للشـرق  تنميـةٍ  مصـرفُ  هـي:  إقليميـة  منظمـات  أربـع  إنشاء على وموافقتهم إسرائيل،
 التجاريـة  لألعمـال  وجملـسٌ  للتجـارة،  إقليميـة  وغرفـةٌ  للسـياحة،  إقليمي ومكتٌب أفريقيا، ومشال
    املرفق). ،A/49/645 (انظر

 يف ١٩٩٥ األول/أكتـوبر  تشـرين  ٣١ إىل ٢٩ مـن  الفتـرة  يف الثـاين  القمـة  مؤمتر وعقد  
 األوسـط  للشـرق  التنميـة  مصـرف  بشـأن  إضـافية  اتفاقات على املؤمتر خالل التوقيع ومت عّمان.
    للقمة. فيذيةالتن األمانة تنشيط بشأن وكذلك والصناعة، السياحة ومكتْيب أفريقيا، ومشال

 السـالم  عمليـة  تقلبـات  مـن  مبأمن تكن مل أفريقيا ومشال األوسط الشرق عملية أن غري  
 البدايـة،  يف سـاد  الـذي  التفاؤل مكان حيل التوجس كان الذي الوقت ويف األوسط. الشرق يف

 الفتـرة  يف مـنخفض،  مسـتوى  على متثيل مع أفريقيا، ومشال األوسط للشرق الثالث املؤمتر عقد
 التعـاون  مصـرف  أمهيـة  املـؤمتر  وأكـد  القاهرة. يف ١٩٩٦ الثاين/نوفمرب تشرين ١٤ إىل ١٢ نم

ــة االقتصــادي ــا، ومشــال األوســط الشــرق يف والتنمي  علــى التوقيــع علــى الــدول وشــجع أفريقي
 املصـرف  لـتمكني  والتصـديق  بالتمويـل  املتعلقـة  إجراءاهتـا  إهنـاء  يف واإلسراع الصلة ذي االتفاق

__________ 
، مل يتفق الـرئيس كلينتـون والـرئيس حـافظ األسـد، الـذي تـويف بعـدها يف أيار/مـايو،          ٢٠٠٠يف آذار/مارس   )٩٧(  

  ادثات الثنائية.  على مواصلة هذه احمل
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 التجاريــة، لألعمــال إقليمــي جملــس بإنشــاء املتعلــق العمــل أيضــا واســُتعرض تــه.عمليا بــدء مــن

 الرابـع  املـؤمتر  وعقـد  اهلامـة.  املبـادرة  هبذه بالنهوض جمددا التزامها عن املعنية األطراف وأعربت
 يف ،١٩٩٧ الثــاين/نوفمرب تشــرين ١٨ إىل ١٦ مــن الفتــرة يف أفريقيــا ومشــال األوســط للشــرق
 خطــرية. انتكاســات مــن تعــاين األوســط الشــرق يف الســالم عمليــة نــتكا وقــت يف الدوحــة،
 واململكـة  واملغـرب،  مصـر،  هـي  رئيسية إقليمية بلدان املؤمتر حضور عن ختلفت لذلك، ونتيجة
  البداية). منذ العملية هذه ولبنان السورية العربية اجلمهورية (قاطعت السعودية العربية

  
  )أوسلو (اتفاق املبادئ إعالن  - باء  

 نتيجـة  مدريـد  مـؤمتر  إطـار  يف الثنائيـة  احملادثـات  توقفـت  ،١٩٩٣ عـام  منتصـف  حبلول  
ــة ــة جملموع ــن متنوع ــة املشــاكل م ــية اإلجرائي ــة واملســائل والسياس ــدان. يف األمني ــدا املي ــه وب  أن

 األردن مــن وكــل إســرائيل بــني اهلامــة املســائل مــن أي حــل يف تقــدم حتقيــق يف أمــل يوجــد ال
 عـدد  باسـتثناء  اجلميـع  يعرفـه  ال وممـا  الفلسـطيين.  واجلانـب  السـورية  العربية واجلمهورية ولبنان
 التحريــر ومنظمــة اإلســرائيليني بــني مســبوقة وغــري موازيــة ســرية حمادثــات أن األشــخاص مــن

ــطينية  يف ذروهتـــا بلغـــت حيـــث ،)٩٨(أخـــرى أمـــاكن ويف النـــرويج يف جتـــري كانـــت الفلسـ
 أيضــا املعــروف املؤقــت، الــذايت احلكــم رتيبــاتت مبــادئ إعــالن بتوقيــع ١٩٩٣ ســبتمرب/أيلــول
  .)٩٩(العاصمة واشنطن يف وذلك أوسلو، اتفاقات أو أوسلو اتفاق باسم

 الـذي  األسـاس  األويل الدبلوماسـي  النجـاح  هـذا  شـكل  ذلك، أعقبت سنوات وطوال  
 وكـان  بـالرتاع.  مباشـرة  املعنيني الطرفني بني فلسطني لقضية سلمي حل عن البحث إليه استند
ــ ــع نم ــيت امللموســة األســس تفضــي أن املتوق ــق عــن وضــعت ال ــاوض، طري ــيت التف  تشــمل وال

 املعلقـة،  املسـائل  جلميـع  هنائيـة  تسوية إىل التوصل إىل سنتني، على تزيد ال ملدة املؤقتة الترتيبات
 األمـن  جملـس  قـراري  إىل تستند وأن ثنائية مفاوضات عملية طريق عن ُتحل أن يتعني كان اليت

 االحــتالل حتــت الفلســطينيني مــن كــبرية أغلبيــة ووافقــت .)١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢
  .)١٠٠(أوسلو اتفاقات على

__________ 
أعــاله،  ١٤يف أوســلو وحــدها (انظــر احلاشــية   ١٩٩٣جلســة ســرية عقــدت يف عــام   ١٤يــذكر شــالمي أن   )٩٨(  

  ).٥١٣الصفحة 
كاختصار السم االتفـاق املؤقـت   “ أوسلو الثاين”يف مقابل  “أسلو األول”يف وقت الحق، سيستخدم اسم   )٩٩(  

  .١٩٩٥لعام 
“ يف املائــة مــن الفلســـطينيني   ٦٣”حــد منتقــدي االتفاقــات، إىل نســـبة    يشــري مصــطفى الربغــوثي، وهـــو أ     )١٠٠(

 - مـارس /، آذار٣٢، العدد New Left Review يف جملة “التحدي الفلسطيين”املقابلة اليت أجريت معه  (انظر
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 عــام يف “لوأوســ قنــاة” بتيســري النــرويج مــن الرســن رود تــريي االجتمــاع عــامل وقــام  
 وذلـك  ملـرتني،  املنطقـة  إىل املتحدة األمم مبعوث بعد فيما أصبح الذي الشخص وهو ،١٩٩٢
 أمحــد هــو الفلســطينية، التحريــر منظمــة يف املســؤولني كبــار أحــد مــع األول املقــام يف بالتعــاون

 وزراء ورئـيس  الفلسـطيين  التشـريعي  للمجلـس  رئيسـا  بعـد  فيمـا  أصبح الذي عالء)، (أبو قريع
 نائـب  عـن  نـاب  الـذي  اإلسـرائيليني  األكـادمييني  وأحـد  )،٢٠٠٦-٢٠٠٣( الفلسطينية لسلطةا

 السـرية  أوسـلو  حمادثـات  وبدأت .)١٠١(هريشفلد يائري هو بيلني، يوسي إسرائيل، خارجية وزير
 خارجيــة وزيــر إشــراف حتــت وتواصــلت ،١٩٩٣ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٠ يف جــدي بشــكل

ــرويج، ــل النـ ــون الراحـ ــورغن جـ ــت،هو يـ ــت لسـ ــاح واختتمـ ــر يف بنجـ ــطس/آب أواخـ  أغسـ
 علــى الفلســطينية التحريــر ومنظمــة إســرائيل بــني مباشــر غــري اتصــال إقامــة وبعــد .)١٠٢(١٩٩٣
 األرض مـن  القـوات  وزع إلعـادة  “أوال وأرحيـا  غـزة ” هنـج  علـى  الطرفان اتفق مستوى، أعلى

  .)١٠٣(بينهما رمسية مفاوضات يف والشروع احملتلة الفلسطينية
 املتبـــــادل االعتـــــراف رســـــائل الطرفــــان  تبـــــادل ،١٩٩٣ ســـــبتمرب/أيلــــول  ١٠ ويف  
 بتوقيــع مذيلــة رســالة يف الفلســطينية، التحريــر منظمــة وأكــدت ).http://unispal.un.org (انظــر
ــيس ــة رئ ــة اللجن ــات التنفيذي ــول ٩ يف عرف ــا ســبتمرب،/أيل ــاالعتراف التزامه  يف إســرائيل حبــق ب
 ونبـذ  ،)١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢ األمـن  لسجم قراري وقبول وأمن، سالم يف الوجود

 الــيت الفلســطيين الــوطين امليثــاق أجــزاء وتغــيري العنــف، أعمــال مــن وغــريه اإلرهــاب اســتخدام
 الســـابق اليـــوم يف أعـــدهتا رســـالة يف إســـرائيل، وقـــررت االلتزامـــات. هـــذه مـــع تتســـق ال

ــا لـــــذلك ــوزراء رئـــــيس ووقعهـــ ــول ١٠ يف رابـــــني الـــ ــبتمرب،/أيلـــ ــراف ســـ ــة االعتـــ  مبنظمـــ
 يف ســالم مفاوضــات بــإجراء والشــروع الفلســطيين الشــعب ممثلــة بصــفتها الفلســطينية التحريــر
  .)١٠٤(معها األوسط الشرق

__________ 
  منظمــــات فلســــطينية إعــــالن املبــــادئ  ١٠). ووفقــــا لســــميح شــــبيب، رفضــــت  ٢٠٠٥أبريــــل /نيســــان

(“L’apres-Arafat – Le regime politique palestinien”, in: Revue d’etudes palestiniennes, No. 95, printemps 2005, p. 5) 
  كما رفضته منظمتا محاس واجلهاد اإلسالمي.

  .١٩٩٥املنجز يف ستوكهومل يف عام  “الوضع الدائم”انظر أيضا ما يرد أدناه بشأن العمل املتعلق بـ   )١٠١(
يف  ١٩٩٧إىل عـام   ١٩٩٠ر الدولة يف وزارة اخلارجية النروجييـة يف الفتـرة مـن عـام     شارك يان إيغالند، وزي  )١٠٢(

(قـــارن  ١٩٩٢بـــني إســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية يف عـــام   “القنـــاة النروجييـــة”إطـــالق وتنظـــيم 
SG/A/840/Rev.1*   وانظـر أيضـا .(Hilde Henriksen Waage, “‘Norwegians? Who needs Norwegians? ’ 

Explaining the Oslo back channel: Norway’s Political Past in the Middle East”, International Peace 

Research Institute, Oslo, Evaluation Report 9/2000.  
)١٠٣(  Shlaim والصفحة اليت تليها. ٥١٤أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية  
  .٥١٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٤(
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ــد   ــك وبع ــة ذل ــام، بثالث ــول ١٣ يف أي ــبتمرب/أيل ــت ،١٩٩٣ س ــرائيل وقع  ومنظمــة إس
 اإلعـالن  وكـان  .)١٠٥(العاصـمة  واشنطن يف األبيض البيت يف املبادئ إعالن الفلسطينية التحرير
  ).A/48/486-S/26560 (انظر عليه متفقا وحمضرا مرفقات ٤ و مادة ١٧ من يتألف

ــادة ونصــت   ــادئ نإعــال مــن األوىل امل ــة املفاوضــات مــن اهلــدف علــى املب  الــيت الثنائي
  التايل: النحو على فيها البدء سيجري
ــدف إن”     ــة إطــار يف الفلســطينية اإلســرائيلية املفاوضــات ه  يف الســالم عملي

 مؤقتـة،  فلسـطينية  ذايت حكـم  سلطة إنشاء أمور، مجلة يف هو، اجلارية األوسط الشرق
 غــزة، وقطــاع الغربيــة الضفـــة يف الفلســطيين للشــعب )،“اجمللــس”( املنتخــب اجمللــس
 أسـاس  علـى  دائمـة  تسـوية  إىل تـؤدي  سـنوات  مخـس  عـن  تزيـد  ال انتقالية لفترة وذلك
 الترتيبــات أن املفهــوم ومــن .)١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢ األمــن جملــس قــراري
 الوضـع  بشـأن  املفاوضـات  وأن الكاملـة  السـالم  عمليـة  مـن  يتجـزأ  ال جـزء  هـي  املؤقتة
  .“)١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢ األمن جملس قراري تنفيذ إىل ستؤدي الدائم

ــز اإلعــالن يــدخل أن املقــرر مــن وكــان    يف توقيعــه، مــن واحــد شــهر بعــد النفــاذ حي
 املــذكور املقبلــة الثنائيــة املفاوضــات هــدف إىل وباإلضــافة .١٩٩٣ أكتــوبر/األول تشــرين ١٣
 ثانيـة)؛ ال (املـادة  االنتقاليـة  الفتـرة  إطـار  قبيـل  مـن  مسـائل  املواد من عدد يف اإلعالن تناول آنفا،

 الوضــع ومفاوضــات االنتقاليــة والفتــرة الرابعـة)؛  (املــادة والواليــة الثالثــة)؛ (املــادة واالنتخابـات 
ــدائم ــة) (املــادة ال ــبيل علــى واملســؤوليات الســلطات ونقــل ؛)١٠٦(اخلامس  (املــادة التحضــري س

 والقـوانني  ة)؛الثامنـ  (املـادة  واألمـن  العـام  والنظـام  السابعة)؛ (املادة املؤقت واالتفاق السادسة)؛
 (املـادة  املشـتركة  الفلسـطينية  - اإلسـرائيلية  االرتباط وجلنة التاسعة)؛ (املادة العسكرية واألوامر

 عشــرة)؛ احلاديــة (املــادة االقتصــادية امليــادين يف الفلســطيين - اإلســرائيلي والتعــاون العاشــرة)؛
 اإلسـرائيلية  القـوات  وزع دةوإعـا  عشـرة)؛  الثانيـة  (املادة ومصر األردن مع والتعاون واالرتباط

 عشـرة)؛  الرابعـة  (املـادة  أرحيـا  ومنطقة غزة قطاع من إسرائيل وانسحاب عشرة)؛ الثالثة (املادة

__________ 
يت األبيض، أشرف رئـيس وزراء إسـرائيل رابـني ورئـيس اللجنـة التنفيذيـة ملنظمـة التحريـر الفلسـطينية          يف الب  )١٠٥(

عرفــات علــى قيــام وزيــر اخلارجيــة برييــز وعضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية حممــود عبــاس  
هد علـى التوقيـع الـرئيس    مـازن) بتوقيـع إعـالن املبـادئ وختمـا االتفـاق مبصـافحة اعتـربت تارخييـة. وشـ           (أبو

  من كبار الشخصيات. ٣ ٠٠٠كلينتون، والرئيسان السابقان بوش وكارتر وحنو 
ــام     )١٠٦( ــايل لع ــاق االنتق ــدائم      ١٩٩٥نــص االتف ــة بالوضــع ال ــات املتعلق ــدء احملادث ــاريخ ب ــى أن ت ال يتجــاوز ”عل

  .دال أدناه) - ، وفقا إلعالن املبادئ (انظر الفصل ثالثا“١٩٩٦مايو /أيار  ٤
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 يتعلــق فيمــا الفلســطيين - اإلســرائيلي والتعــاون عشــرة)؛ اخلامســة (املــادة املنازعــات وحــل
  عشرة). السابعة (املادة متفرقة وأحكام عشرة)؛ السادسة (املادة اإلقليمية بالربامج
ــة بشـــأن بروتوكـــوالت بـــاإلعالن وأرفقـــت    وبشـــأن وشـــروطها، االنتخابـــات طريقـ
 - اإلســرائيلي التعــاون وبشــأن أرحيــا، ومنطقــة غــزة قطــاع مــن اإلســرائيلية القــوات انســحاب
ــادة واإلمنائيــة االقتصــادية الــربامج يف الفلســطيين  - اإلســرائيلي التعــاون وبشــأن الثالثــة)، (امل
 رسـائل  أيضـا  هنـاك  وكانـت  الرابعـة).  (املـادة  اإلقليميـة  التنميـة  بربنـامج  خيـتص  فيما الفلسطيين
 وعرفــات هولســت رســاليت (انظــر األمنيــة واملســائل القــدس بشــأن املثــال ســبيل علــى متنوعــة،
  أدناه).

    
التركيز: القدس باعتبارها مسألة تتعلق بالوضع الدائم يف إطار اجلهود الـيت   موضوع

  لسالم يف التسعينات من القرن املاضيبذلت لتحقيق ا
يف حني تؤيد األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية االتفاقات املربمـة      

، واليت تنص على إجراء مفاوضات بشـأن القـدس   ١٩٩٣سبتمرب /بني الطرفني منذ أيلول
رارا بإعـادة تأكيـد   قامت مـرارا وتكـ  فقد كجزء من املفاوضات املتعلقة بالتسوية النهائية، 

مــا للقــدس مــن مركــز خــاص، فضــال عــن موقفهــا املتمثــل يف أن االحــتالل اإلســرائيلي      
قــانوين وأن اإلجــراءات اإلســرائيلية باطلــة مبوجــب القــانون الــدويل، وأنــه ال بــد مــن  غــري

االنسحاب من مجيع األراضي احملتلـة، مـن أجـل التوصـل إىل سـالم عـادل. كمـا أعربـت         
يد إزاء التدابري اليت اختذهتا السلطات اإلسـرائيلية مـن أجـل تعزيـز سـيطرهتا      عن قلقها املتزا

على القدس قبل بدء حمادثات الوضع النهائي، وخباصة فيمـا يتعلـق باملسـتوطنات، وعـزل     
القــدس الشــرقية عــن الضــفة الغربيــة، والتــدابري املتخــذة ضــد وضــع اإلقامــة للفلســطينيني   

ن حفريات التنقيب عن اآلثار. كذلك أكدت مـن  وضد املؤسسات الفلسطينية، فضال ع
ــة جنيــف ال  ــد أن اتفاقي ــع األراضــي الفلســطينية وغريهــا مــن     جدي ــق علــى مجي ــة تنطب رابع

ــام     ــذ ع ــة من ــة احملتل ــة    ١٩٦٧األراضــي العربي ــدس، وطلبــت إىل حكوم ــك الق ــا يف ذل ، مب
إسرائيل أن متتنع عـن إقامـة أمـر واقـع علـى األرض قـد يـؤدي إىل حتديـد نتـائج حمادثـات           

  الوضع النهائي مسبقا.
  

  .١٩٩٧، وضع القدساألمم املتحدة،   :املصدر    
    

 يف الفلسـطيين  للمجلـس  وحـرة  مباشرة عامة سياسية انتخابات إجراء املقرر من وكان  
 ومراقبـة  عليـه  متفـق  إشـراف  حتت املبادئ، إعالن نفاذ بدء تاريخ من أشهر تسعة أقصاه موعد
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 واليـة  أن علـى  اإلعـالن  ونـص  العـام.  النظـام  بضـمان  الفلسـطينية  الشـرطة  تقـوم  وحبيث دولية،
 يف عليهــا التفــاوض ســيتم الــيت املســائل باســتثناء غــزة، وقطــاع الغربيــة الضــفة تشــمل اجمللــس

 وحـدة  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضـفة  اجلانبـان  واعتـرب  الـذكر.  السـالفة  الـدائم  الوضـع  مفاوضات
 مخـس  البالغـة  االنتقاليـة  الفترة وتبدأ االنتقالية. الفترة خالل سالمتها على حيافظ واحدة إقليمية
ــدى ســنوات ــنطقيت مــن اإلســرائيلي االنســحاب ل ــدأ أن املقــرر مــن وكــان وأرحيــا. غــزة م  تب

ــهائي الوضــع مفاوضــات ــي إســرائيل بــني الن ــى ممكــن، وقــت أقــرب يف الفلســطينيني وممثل  عل
 وقـت  يف الفتـرة  تلـك  مـددت  أن وكان .)١٠٧(االنتقالية الفترة من الثالثة السنة ذلك يتجاوز أال

 املوعـد  هـو  ٢٠٠٠ أيلول/سـبتمرب  ١٣ يـوم  وكـان  ،)١٠٨(التأجيـل  مـن  مـرات  عـدة  بعـد  الحق،
  .)١٠٩(الشيخ شرم مذكرة يف الدائم الوضع ملفاوضات احملدد النهائي

 املبــادئ إعــالن يف املفاوضــات هــذه يف تناوهلــا املقــرر مــن كــان الــيت املســائل وذُكــرت  
 واملســتوطنات؛ والالجئــون؛ القــدس؛ يلــي: مــا تشــمل وهــي )،٣ الفقــرة اخلامســة، (املــادة

 الـيت  األخـرى  واملسائل اآلخرين؛ اجلريان مع والتعاون والعالقات واحلدود؛ األمنية؛ والترتيبات
 الفلسـطيين  - اإلسـرائيلي  االتفاق يف جمددا املسائل من القائمة نفس تأكيد وأعيد اجلانبني. هتم

 ثــون،والثال احلاديــة (املــادة ١٩٩٥ عــام يف املوقــع غــزة وقطــاع الغربيــة الضــفة بشــأن املؤقــت
ــة). األحكــام ــة الشــؤون بروتوكــول يف وأضــيفت اخلتامي  ١ (الفقــرة املؤقــت االتفــاق يف املدني
 إىل املائيـة  املـوارد  مسـألة  الثالـث)،  املرفـق  مـن  الصـحي)  والصـرف  (امليـاه  ٤٠ املادة (املبادئ)،

 دال - ثالثـا  الفـرع  (انظـر  )١١٠(النـهائي  الوضـع  مفاوضـات  إطـار  يف ستناقش اليت املسائل قائمة
  أدناه). الرابع والفصل
 وبعــد املبــادئ إعــالن ســريان لــدى يبــدأ أن علــى اإلعــالن نــص ذلــك، علــى وعــالوة  

ــة غــزة قطــاع مــن اإلســرائيلي االنســحاب  العســكري احلكــم مــن الســلطة نقــل أرحيــا ومنطق
__________ 

علـى أن تبـدأ الفتـرة االنتقاليـة      “الفتـرة االنتقاليـة ومفاوضـات الوضـع الـدائم     ”تنص املادة اخلامسـة، املعنونـة     )١٠٧(
البالغة مخس سنوات لدى االنسحاب مـن قطـاع غـزة ومنطقـة أرحيـا وأن تبـدأ مفاوضـات الوضـع الـدائم يف          

  فترة االنتقالية.أقرب وقت ممكن، على أال يتجاوز ذلك بداية السنة الثالثة من ال
؛ وانظر أيضا الفصـل الثالـث،   ١٩٩٨ديسمرب /كانون األول ٣نوفمرب و /تشرين الثاين ٢٤على سبيل املثال،   )١٠٨(

  الفرعان زاي وحاء أدناه.
أبـو مـازن    - لالطالع على بعض األفكار املبكرة واألولية جدا فيما يتعلق بالوضع الدائم، انظـر وثيقـة بـيلني     )١٠٩(

 Framework for the conclusion of”، ١٩٩٥أكتـوبر  /تشرين األول ٣١غري الرمسية املؤرخة  (حممود عباس)

a final status agreement between Israel and the Palestine Liberation Organization.“  
)١١٠(  http://www.nad-plo/permanent    ؛ ولالطالع على املعلومـات األساسـية، انظـرUnited Nations, Water resources 

of the Occupied Palestinian Territory, 1992.  
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 تنصــيب يــتم أن إىل وذلــك املهمــة هبــذه املفوضــني الفلســطينيني إىل املدنيــة وإدارتــه اإلســرائيلي
 تنقـل  االقتصـادية،  التنميـة  لتعزيـز  وتوخيـا  ).١ الفقـرة  السادسـة،  املادة (انظر الفلسطيين ساجملل
 املباشـرة،  والضـرائب  االجتماعيـة،  والرعاية والصحة، والثقافة، التعليم جماالت يف السلطة أيضا

 ةاملـاد  (انظـر  الفلسـطينية  الشـرطة  قـوة  بنـاء  يف أيضـا  يشـرعون  الذين الفلسطينيني إىل والسياحة
ــرة السادســة، ــن وكــان ).٢ الفق ــرر م ــد يف جتــري، أن املق ــات عشــية يتجــاوز ال موع  انتخاب
 املأهولـة  املنـاطق  خـارج  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضـفة  يف اإلسرائيلية القوات وزع إعادة اجمللس،

  عشرة). الثالثة املادة (انظر العسكري االنسحاب إىل باإلضافة بالسكان،
 مـن  كـل  حتديـد  جيـري  أن املفتـرض  مـن  كـان  الذكر، اآلنف املؤقت االتفاق إطار ويف  
 والتشـريعية،  التنفيذيـة  وسـلطته  إسـرائيل،  من له السلطات ونقل أعضائه، وعدد اجمللس، هيكل

  املستقلة. الفلسطينية القضائية واألجهزة
 فلســطينية هيئــة بإنشــاء اجمللــس يقــوم أن املقــرر مــن كــان االقتصــادي، للنمــو وتعزيــزا  

ــة للكهربــاء، ــا ومصــرفا البحــري، غــزة ملرفــأ وهيئ  لتشــجيع فلســطينيا وجملســا فلســطينيا، إمنائي
 امليـاه،  إلدارة فلسـطينية  وهيئـة  لألراضـي،  فلسـطينية  وهيئـة  للبيئـة،  فلسـطينية  وهيئة الصادرات،

 املدنيـة  اإلدارة ُتحـل  أن املقـرر  مـن  كان اجمللس، تنصيب وبعد عليها. يتفق أخرى هيئات وأي
 قـوة  بإنشـاء  اجمللـس  يكلـف  أن املقـرر  مـن  وكـان  العسكري. حكمها ينسحب أنو اإلسرائيلية

 وقطــاع الغربيــة الضــفة يف للفلســطينيني الــداخلي واألمــن العــام للنظــام ضــمانا“ قويــة” شــرطة
 التهديــدات ضــد الــدفاع مســؤولية تــويل إســرائيل تواصــل أن املقــرر مــن كــان حــني يف غــزة،

  الثامنة). املادة (انظر عموما اإلسرائيليني أمن ومسؤولية اخلارجية
 االنتقاليـة،  بـالفترة  تتصـل  الحقـة  اتفاقـات  وأي املبـادئ  إعـالن  تنفيـذ  لسالسـة  وتوخيا  

 تتطلــب الــيت املســائل تعــاجل مشــتركة فلســطينية إســرائيلية ارتبــاط جلنــة إنشــاء املقــرر مــن كــان
 عـن  حلـها  يتعـذر  ازعـات من أي وحتـال  واملنازعات. اجلانبني هتم اليت األخرى واملسائل التنسيق
 مصـر  إىل الـدعوة  توجيـه  علـى  الطرفـان  واتفـق  الطرفـان.  ينشـئها  حتكـيم  جلنة إىل التوفيق طريق

ــة إنشــاء يف االشــتراك إىل واألردن ــازحني األشــخاص دخــول أشــكال تقــرر دائمــة جلن  مــن الن
 ئيليةإسـرا  جلنـة  إنشـاء  تـوخى  ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .١٩٦٧ عام يف غزة وقطاع الغربية الضفة

ــاون فلســطينية ــذ وضــع االقتصــادي للتع ــربامج وتنفي ــة االقتصــادية ال ــامج واإلمنائي ــة وبرن  التنمي
  لإلعالن. والرابع الثالث املرفقني يف احملددة اإلقليمي
 األول املرفــق يف الــوارد وشــروطها، االنتخابــات بطريقــة املتعلــق الربوتوكــول ويعطــي  
 دون االنتخابـات،  عمليـة  يف االشتراك يف احلق القدس يف املقيمني الفلسطينيني املبادئ، إلعالن
 نتيجـة  مسـتقبال،  ١٩٦٧ يونيـه /حزيـران  ٤ يف مسـجلني  كـانوا  الـذين  النـازحني  مبركـز  املساس
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 املتعلـــق للربوتوكـــول ووفقـــا عمليـــة. ألســـباب االنتخابـــات يف االشـــتراك مـــن متكنـــهم عـــدم

 إعـالن  مـن  الثـاين  املرفـق  يف الـوارد  ا،أرحي ومنطقة غزة قطاع من اإلسرائيلية القوات بانسحاب
 شـهرين  خـالل  االنسـحاب  هذا بشأن اتفاقا ويوقعان اجلانبان يعقد أن املقرر من كان املبادئ،

  اإلعالن. سريان بدء من
 وبعـده  املبـادئ  إعـالن  علـى  التوقيـع  قبل متبادلة رسائل أوضحت ذلك، إىل وباإلضافة  
 إسـرائيل  خارجيـة  وزيـر  مـن  املوجهـة  الرسـالة  وتنص .الطرفان هبا تعهد هامة تكميلية التزامات

  يلي: ما على هولست النرويج خارجية وزير إىل برييز
 ورفـاه  ومصـاحل  الشـرقية  القـدس  يف الفلسـطينية  املؤسسات أن أؤكد أن أود”    

 وبالتـايل،  عليهـا.  احملافظـة  وسـتجري  عظمـى  أمهيـة  هلـا  الشـرقية  القدس يف الفلسطينيني
 االقتصـادية،  األمـاكن  ذلـك  يف مبا الشرقية، القدس يف الفلسطينية املؤسسات مجيع فإن

 تـؤدي  واملسـلمني،  للمسـيحيني  املقدسـة  واألماكن والثقافية، والتعليمية، واالجتماعية،
 بـل  أنشـطتها؛  نعرقـل  لـن  أننـا  القـول  عـن  وغـين  الفلسـطينيني.  للسـكان  أساسـية  مهمة
  .“اهلامة املهمة ذههب االضطالع تشجيع املزمع من ذلك، من العكس على

 هولسـت  اخلارجيـة  وزيـر  إىل املوجهة ١٩٩٣ سبتمرب/أيلول ٩ املؤرخة الرسالة وتنص  
  يلي: ما على عرفات الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة رئيس من

ــة أن لكــم أؤكــد أن أود”     ــر منظم ــدى تشــجع، الفلســطينية التحري ــع ل  توقي
 يف االشـتراك  علـى  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الضـفة  يف الفلسـطيين  الشـعب  املبـادئ،  إعالن

ــاة، تطبيــع إىل املفضــية اخلطــوات  إحــالل يف واملســامهة واإلرهــاب، العنــف ونبــذ احلي
 االقتصـــادية والتنميـــة اإلعمـــار تشـــكيل يف بنشـــاط واملشـــاركة واالســـتقرار، الســـالم

  ).www.palestine-un.org (انظر “بذلك القيام إىل وتدعوه والتعاون،
دد الربوتوكول املتعلق بالتعاون اإلسرائيلي الفلسطيين يف الربامج االقتصادية واإلمنائية، وحي  

 فلسـطينية  - الوارد يف املرفق الثالث إلعالن املبادئ، االختصاصات املتعلقة بإنشـاء جلنـة إسـرائيلية    
ــة ــاون دائمـ ــادي، للتعـ ــاه، علـــى تركـــز االقتصـ ــاء، امليـ ــة، والكهربـ  قـــلوالن والتمويـــل، والطاقـ

ــة وقضــايا العمــل وعالقــات والصــناعة، والتجــارة، واالتصــاالت، ــة، الرعاي ــة االجتماعي  وتنمي
    اإلعالم. ووسائط واالتصاالت البيئة، ومحاية بشأهنا، والتعاون البشرية املوارد

 يف للتصـرف  القابلـة  غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة رئيس وذكر  
 أن ١٩٩٣ نــوفمرب/الثــاين تشــرين يف العامــة اجلمعيــة أمــام فلســطني ألةمســ فيهــا تنــاول كلمــة
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 وجــد الفلســطيين، - اإلسـرائيلي  للــرتاع الطويــل التـاريخ  يف جديــدا فصــال فـتح  املبــادئ إعـالن 
 سـبتمرب. /أيلـول  ١٣ يف عرفـات  والـرئيس  رابـني  الـوزراء  رئيس بني املصافحة يف الرمزي تعبريه
 أجـل  مـن  جهودمهـا  بـذل  مواصـلة  علـى  بقـوة  الطـرفني  توحثـ  التطـورات  هـذه  اللجنة وأيدت
 مـن  اإلعـالن،  بتنفيـذ  املتعلقـة  احلساسـة  اجلوانـب  مـن  الكـثري  وأن سـيما  ال هنـائي،  سـالم  حتقيق
 واملســتوطنات، والالجـئني،  القـدس،  بشــأن الـدائم  الوضـع  وترتيبــات إسـرائيل،  انسـحاب  قبيـل 

 مـرة  وأكـد  بشـأنه.  التفـاوض  يـتعني  زال امـ  املسـائل،  مـن  وغريهـا  واحلدود األمنية، والترتيبات
 املؤسســات بنــاء ويف الســالم عمليــة يف كامــل بشــكل املتحــدة األمــم مشــاركة ضــرورة أخــرى
 يبــذهلا الــيت بــاجلهود ورحــب النطــاق، واســعة مســاعدة تقــدمي يف وكــذلك الفلســطينية الوطنيــة
 اإلعـــالن ذتنفيـــ لـــدعم املتحـــدة األمـــم مـــن منســـقة اســـتجابة وضـــع أجـــل مـــن العـــام األمـــني
   ).A/48/35  (انظر

 املتعلـق  التقليـدي  القـرار  عـن  اسـتعيض  العامـة،  للجمعيـة  واألربعـني  الثامنـة  الدورة ويف  
 بقـرار  املتحـدة  األمـم  رعايـة  حتـت  فلسـطني  لقضـية  حـل  إجيـاد  أجل من دويل سالم مؤمتر بعقد
 تأييـدها  عـن  العامـة  اجلمعيـة  فيـه  أعربـت  ،“السـلمية  بالوسـائل  نيفلسـط  قضـية  تسـوية ” عنوانه
 القـرار  (انظـر  هنائيـة  تسـوية  إىل للتوصـل  هبا يسترشد املبادئ من عددا وذكرت املبادئ إلعالن
 قضـية  عـن  املتحـدة  ألمـم ل الدائمة املسؤولية القرار يف جمددا اجلمعية وأكدت دال). ٤٨/١٥٨

 جملــس مــع وبالتشــاور األطــراف، مــع جهــوده يواصــل أن العــام األمــني إىل وطلبــت فلســطني
 أصـوات،  ٥ مقابـل  صـوتا  ٩٢ بأغلبية القرار واعتمد املنطقة. يف السالم تعزيز أجل من األمن،
  التصويت. عن عضوا ٥١ وامتناع

 يف العامـة،  اجلمعيـة  أوضحت ،٥٥/٥٥ القرار فيها مبا الالحقة، السنوية القرارات ويف  
    التايل: النحو على املبادئ هذه أمور، مجلة

    يلي: مبا القيام إىل احلاجة على تشدد  ‐ ٥”    
 رأسـها  وعلى للتصرف، القابلة غري الفلسطيين الشعب حقوق إعمال  (أ)”    

  املصري؛ تقرير يف احلق
  ؛١٩٦٧ سنة منذ احملتلة الفلسطينية األراض من إسرائيل انسحاب  (ب)”    
 وفقـا  الفلسطينيني الالجئني مشكلة حل إىل احلاجة على تشدد أيضا  - ٦”    

  .“١٩٤٨ ديسمرب/األول كانون ١١ املؤرخ )٣-(د ١٩٤ لقرارها
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 ةاجلاريــ اجلهــود تتنــاول الــيت القــرارات مــن ثانيــة جمموعــة بــدأت ذلــك، علــى وعــالوة  
 وكــان .)١١١(“األوســط الشــرق يف الســالم عمليــة”، بعنــوان ١٩٩٣ عــام يف الســالم لتحقيــق

 الــيت لإلجنــازات الكامـل  تأييــدها عــن العامـة  اجلمعيــة فيــه أعربـت  الــذي ،٤٨/٥٨ القــرار أوهلـا 
 احلكــم بترتيبــات املتعلــق املبــادئ نإعــال ســيما وال الســالم، عمليــة الوقــت ذلــك حــىت حققتــها
 هـذا  تقـدمي  يف وشـارك  الفلسـطينية.  التحريـر  ومنظمـة  إسـرائيل  دولـة  وقعته الذي املؤقت الذايت
 اجلمهوريـة  وصـوتت  صـوتا.  ١٥٥ مـن  مسـبوقة  غـري  بأغلبيـة  واعتمد أعضاء دول ١١٠ القرار
  .)١٩٧٨( ٤٢٥ األمن جملس قرار إىل إشارته عدم بسبب القرار ضد ولبنان السورية العربية

 العامـة  اجلمعية كانت الذي األوىل، باالنتفاضة املتعلق القرار أرجئ نفسه، الوقت ويف  
  .)١١٢(١٩٨٨ عام منذ عام كل تعتمده

 بلــدا ٤٦ ملمثلــي ١٩٩٣ أكتــوبر/األول تشــرين ١ يف عقــد اجتمــاع هــذا كــل وســبق  
 الشـرق  يف السـالم  لـدعم  مـؤمتر  يف العاصـمة،  واشـنطن  يف املتحدة، األمم ذلك يف مبا ظمة،ومن

 التنميـة  لتمويل سنوات مخس مدى على دوالر بليوين مبلغ بتقدمي املشاركون وتعهد األوسط.
 لشـهر  تقريـره  يف العـام  األمـني  ورحـب  غـزة.  وقطاع الغربية الضفة يف واالقتصادية االجتماعية
 إىل يــؤدي أن أمــل علــى املبــادئ بــإعالن )A/48/607-S/26769( ١٩٩٣ نــوفمرب/ينالثــا تشــرين
 الفلسـطيين  للشـعب  االقتصـادي  االجتمـاعي  التقـدم  حتقيـق  بـأن  واعتـرف  شـامل،  سالم إحالل
 عمـل  فرقـة  تشـكيل  عـن  العـام  األمـني  وأعلـن  السـالم.  عمليـة  جنـاح  السـتمرار  هاما شرطا يعد
 براجمهـا  توسـع  أن بواسـطتها  املتحـدة  لألمـم  ميكـن  الـيت  الوسائل حتديد أجل من املستوى رفيعة

وأكـدت فرقـة العمـل،     لتقدمي املساعدة إىل التنمية االجتماعية واالقتصادية يف قطاع غـزة وأرحيـا.  
ق بســرعة علــى ضــرورة تنفيــذ مشــاريع حتقــ  ١٩٩٣ ســبتمرب/أيلــول ٢٣ الــيت أكملــت عملــها يف

للـربامج الـيت     حتسنا ملموسا يف احلياة اليوميـة للفلسـطينيني، وأكـدت أمهيـة مواصـلة تقـدمي الـدعم       
    ).A/53/153-E/1998/75 أسهمت يف الرفاه االجتماعي واالقتصادي للفلسطينيني (انظر

 تيسـري  إىل الراميـة  الدوليـة  اآلليات من موعةجم وضع عن األولية اجلهود هذه وأسفرت  
 الــدويل. اجملتمــع مــن كامــل بــدعم الناشــئة الســالم عمليــة عــن املســؤولية وتــويل املســاعدة هــذه

 الـذي  وبالعمـل  املخصصـة  االتصـال  جلنة بعمل ،٥٥/١٧٣ قرارها يف العامة، اجلمعية ورحبت
 الـيت  املشـتركة،  االتصـال  وجلنة االستشاري؛ وبالفريق أمانتها؛ بوصفه الدويل البنك به طلعيض

__________ 
 A/52/L.62؛ وانظــر أدنــاه لالطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة مبشــروع القــرار   ١٩٩٧ُســمح بوقفهــا يف عــام   )١١١(

  .١٩٩٧ديسمرب /كانون األول ٢املؤرخ 
  هو األخري عن االنتفاضة األوىل. هاء ٤٧/٦٤ على النحو املبني يف الفصل الثاين أعاله، كان القرار  )١١٢(
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 املتصـلة  العمليـة  واملسـائل  االقتصـادية  السياسـة  الفلسـطينية  السـلطة  مـع  فيه تناقش حمفال وفرت
 والتنميـة  السـالم  لـدعم  الـوزاري  بـاملؤمتر  رحبـت  كمـا  املاحنـة؛  اجلهات من املقدمة باملساعدات

  .١٩٩٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ يف العاصمة واشنطن يف املعقود األوسط الشرق يف
 الـيت  الثنائيـة  املفاوضـات  كانـت  الـدويل،  الـدعم  آليـات  خمتلـف  تكاثر من الرغم وعلى  

 يف التطـورات  ذلـك  يف مبـا  بالصـعاب،  حافلـة  املبـادئ  إلعـالن  وفقـا  هبـا  االضـطالع  يـتعني  كان
 إسـرائيل  يف العنـف  مسـتوى  اخنفض املتحدة، الواليات خارجية زارةو ذكرته ملا ووفقا امليدان.
 املعارضـة  اجلماعـات  تصـميم  أن غـري  املبـادئ؛  إعـالن  توقيـع  بعد األمر بداية يف احملتلة واألرض
ــى ــى القضــاء عل ــاق عل ــادة حــدوث يف أســهم االتف ــة احلــوادث عــدد يف زي  واهلجمــات العنيف

  .)١١٣(السنة من ريةاألخ الثالثة األشهر مدى على اإلرهابية
 أول عرفــات والــرئيس رابــني الــوزراء رئــيس عقــد املبــادئ، إعــالن توقيــع إثــر وعلــى  
 يف جلنتـان  وشـكلت  النفـاذ.  حيـز  اإلعـالن  يـدخل  أن قبـل  حـىت  القـاهرة  يف هلمـا  عمل اجتماع
 القـاهرة،  يف متكـرر  بشكل لالجتماع الوزاري املستوى على جلنة أكتوبر،/األول تشرين أوائل
 الـذي  عبـاس،  الفلسـطينية  التحريـر  ملنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وعضو برييز اخلارجية وزير ةبرئاس
 الفلسـطينية،  السـلطة  ورئـيس  الفلسـطينية  التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة رئيس بعد فيما أصبح
 الـذي  الفلسـطينية،  التحريـر  منظمة من شعث نبيل برئاسة هلا، مقرا طابا من تتخذ عاملة وجلنة
 معـاون  شـاحاك  - ليبكني أمنون واللواء الفلسطينية السلطة وزراء رئيس نائب بعد فيما حأصب
 علـى  الطرفـان  واتفـق  العسـكرية.  االسـتخبارات  عـن  واملسـؤول  اإلسـرائيلي  الـدفاع  جيش قائد

 السـلطة.  بنقـل  واآلخـر  العسـكرية  باملسـائل  أحـدمها  يعـىن  خـرباء  فريقـي  وشكال أعمال جدول
ــل، مــن حــدث وكمــا ــتعني انكــ قب ــا يف “املتشــعبة املفاوضــات” علــى ي  فجــوة تســد أن طاب

 اإلسـرائيلي  العسـكري  االحـتالل  تسـويق  إعـادة ” اجلانبني أحد نية يف متثلت أساسية، مفاهيمية
  .)١١٤(“إهنائه من بدال

 مـن  مسـائل  بشـأن  خالفـات  بـرزت  ،١٩٩٣ ديسـمرب /األول كـانون  منتصـف  وحبلول  
 تشـغيل  علـى  والواليـة  الفلسـطينية؛  السـيطرة  حتـت  وضعها يتعني اليت أرحيا منطقة مساحة قبيل

 باملسـتوطنني  املتعلـق  واألمـن  ومصـر؛  األردن مـع  الدوليـة  احلـدود  طـول  علـى  احلدوديـة  املراكز
 قطـاع  مـن  اإلسـرائيلية  القـوات  النسـحاب  املتوقـع  املوعد تأجيل إىل أدى ما وهو اإلسرائيليني،

 مـن  وكـثري   أشـهر  سـبعة  يقـارب  مـا  األمـر  تطلـب  شـهرين،  من وبدال .)١١٤(أرحيا ومنطقة غزة

__________ 
)١١٣(  “Patterns of global terrorism, 1993”, United States Department of State publication 10136, April 1994.  
)١١٤(  Shlaim والصفحة اليت تليها. ٥٢٣أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية  
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ــاق إىل للتوصــل )١١٥(“اجملــادالت” ــوات انســحاب أول بشــأن اتف  اإلســرائيلية، العســكرية للق
 وحـاالت  انتكاسـات  من لنمط أساسا شكل ما وهو املخابرات، وأجهزة ،“املدنية اإلدارة” و

 حـد  إىل اآلمال خفض إىل افاملط هناية يف أدى اجلزئية، النجاحات من جدا قليل وعدد تأخري
  الطرفني. بني الثقة تآكل وإىل أدىن

  
  أرحيا واالتفاقات الثنائية ذات الصلة - اتفاق غزة  -جيم   

بعـد شــهور مــن املفاوضــات الثنائيــة بــني إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية تنفيــذا    
 األمـام، عنـدما أبـرم    ، اختـذ اجلانبـان خطـوة كـبرية إىل    ١٩٩٤أيار/مـايو   ٤إلعالن املبادئ، يف 

رئيس الوزراء رابني والرئيس عرفات يف القاهرة اتفاق قطـاع غـزة ومنطقـة أرحيـا، مـا أدى إىل      
عمليــات االنســـحاب األويل لقـــوات إســـرائيل ونقـــل الســـلطة إىل الشـــعب الفلســـطيين. وأذن  

ق بشــأن االتفــاق ببــدء فتــرة الســنوات اخلمــس االنتقاليــة أو املؤقتــة مــن أجــل التوصــل إىل اتفــا 
  تسوية دائمة.

أرحيـا عمـلٌ رئيسـي مـن أعمـال العنـف الـيت         - وختلل الفترة السابقة علـى اتفـاق غـزة     
ميارسه املستوطنون، أي جمزرة اخلليل السـالفة الـذكر الـيت وقعـت يف شـباط/فرباير ممـا أدى إىل       

 )١٩٩٤( ٩٠٤الوجــود الــدويل األول يف األرض الفلســطينية احملتلــة وفقــا لقــرار جملــس األمــن 
آذار/مارس، فضال عن اهلجمـات الـيت شـنها فلسـطينيون يف إسـرائيل، مبـا يف ذلـك         ١٨املؤرخ 

إجراء عملية انتحارية يف النصف األول من نيسان/أبريل، مما دفـع بالسـلطة القائمـة بـاالحتالل     
ــام     ــد سياســة تشــمل إحك ــربه     إىل أن تعتم ــا يعت ــة مم ــات إغــالق األرض الفلســطينية احملتل عملي

. ويف الوقــت نفســه، رفــض رئــيس وزراء    )١١٦(الفلســطينيون واجملتمــع الــدويل عقابــا مجاعيــا    
، وازدادت التـوترات هنـاك بـني الشـعب     )١١٧(إسرائيل إزالة املستوطنني اإلسرائيليني مـن اخلليـل  

مـا للتـوتر وعـدم االسـتقرار (انظـر أيضـا       الفلسطيين واملستوطنني املتطرفني، وظلـت مصـدرا دائ  
  أعاله).  الفصل الثاين

__________ 
كـانون   ١٣دئ، كان من املقرر أن يعقد اجلانبان خالل شـهرين ( وفقا ملا جاء يف املرفق الثاين من إعالن املبا  )١١٥(

) ويوقعـان اتفاقـا   ١٩٩٣أكتـوبر  /تشـرين األول  ١٣) من تاريخ بدء سريان اإلعـالن ( ١٩٩٣ديسمرب /األول
من املقـرر أن يشـمل هـذا     نة من قطاع غزة ومنطقة أرحيا. وكابشأن انسحاب القوات العسكرية اإلسرائيلي

  املة تطبق يف قطاع غزة ومنطقة أرحيا يف أعقاب االنسحاب اإلسرائيلي.االتفاق ترتيبات ش
 .٥٢٤أعاله، الصفحة  ١٤، احلاشية Shlaimنظر ا  )١١٦(

 .٥٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٧(
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أرحيــا،  - ويف الوقــت نفســه، مت التوصــل إىل اتفاقــات ذات صــلة مباشــرة باتفــاق غــزة  
وغريها من االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك بروتوكـول العالقـات االقتصـادية    

ــر الفل    ــة التحريـ ــرائيل ومنظمـ ــة إسـ ــني حكومـ ــاريس يف   بـ ــع يف بـ ــطينية، املوقـ ــان/ ٢٩سـ   نيسـ
، الــذي أدرج بعــد ذلــك يف االتفــاق املؤقــت، والــذي جيــري تناولــه يف الفقــرات  ١٩٩٤أبريــل 

التالية. وساعدت هذه االتفاقات على املضـي قـدما بعمليـة السـالم، علـى الـرغم مـن األزمـات         
ــق       ــيت أدت إىل تعليـ ــرى الـ ــات األخـ ــل والنكسـ ــة اخلليـ ــل مذحبـ ــرية مثـ ــر  اخلطـ ــة التحريـ منظمـ

  للمحادثات.  الفلسطينية
ويف وقــت الحــق مــن هــذا العــام، يف أعقــاب عــودة الــرئيس عرفــات احملتفــى هبــا علــى    

نطـــاق واســـع إىل قطـــاع غـــزة، وقـــع الطرفـــان اتفاقـــا بشـــأن النقـــل التمهيـــدي للصـــالحيات   
كــي متتــد ســيطرة الســلطة الفلســطينية علــى الشــؤون    ١٩٩٤واملســؤوليات يف آب/أغســطس 

ــى اضــطالع الســلطة الفلســطينية        املد ــاق عل ــة. ونــص االتف ــة للفلســطينيني إىل الضــفة الغربي ني
ــة يف جمــاالت       ــة العســكرية اإلســرائيلية وإدارهتــا املدني بالصــالحيات واملســؤوليات مــن احلكوم
التعليم والثقافة، والصحة، والرعاية االجتماعية، والسياحة، والضرائب املباشرة وضريبة القيمـة  

  .١٩٩٤وهو ما اكتمل يف كانون األول/ديسمرب املضافة، 
أرحيا، املوقع يف القاهرة بعد مـرور مخسـة أشـهر تقريبـا عمـا كـان        - ونص اتفاق غزة  
، علــى انســحاب القــوات اإلســرائيلية مــن قطــاع غــزة ومنطقــة أرحيــا، واضــطالع     )١١٥(مقــررا

ينيون السـيطرة علـى   الفلسطينيني ألول مرة باحلكم الذايت. كما نـص علـى أن يسـتعيد الفلسـط    
الترتيبــات السياســية الداخليــة والعديــد مــن شــؤوهنم اليوميــة يف امليــدان العــام، مبــا يف ذلــك           
االنتخابــات وجبايــة الضــرائب وســن التشــريعات وإنفاذهــا. وأنشــئت الســلطة الفلســطينية الــيت 

عضــوا، وتتمتــع بســلطات تشــريعية وتنفيذيــة. ونــص االتفــاق علــى أن ُينشــئ    ٢٤تتــألف مــن 
-A/49/180فــرد (انظــر:  ٩ ٠٠٠الفلســطينيون أيضــا قــوة شــرطة خاصــة هبــم بقــوام يصــل إىل  

S/1994/727.(  
أيار/مــايو،  ١٨. وحبلــول ١٩٩٤أيار/مــايو  ١٧وبــدأت إســرائيل إعــادة االنتشــار يف    

عيش فيها ما يقرب مـن مليـون فلسـطيين.    أمتت إسرائيل انسحاهبا اجلزئي من قطاع غزة، اليت ي
جنـــدي إســـرائيلي يف جمـــاالت املســـتوطنات اإلســـرائيلية   ٤ ٠٠٠وال يـــزال مـــا يقـــدر بنحـــو  

، مبــا يف ذلــك املنطقــة   “الترتيبــات األمنيــة ”واملنشــآت العســكرية واملنــاطق األمنيــة (منــاطق     
  .  )١١٨(يف املائة من األراضي ٣٥)، اليت تشكل معا حوايل “الصفراء”

__________ 
 .٥٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١٨(
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 العام نفسه، بدأت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسـطينية مفاوضـات بشـأن مسـألة     ويف  

االنتخابات الفلسطينية وتوسيع نطـاق ترتيبـات احلكـم الـذايت لتشـمل الضـفة الغربيـة بأسـرها.         
ويف الوقــت نفســه، اســتمرت أعمــال العنــف ضــد املــدنيني يف إســرائيل. وأبرمــت إســرائيل          

، معاهــــدة الســــالم بــــني البلــــدين    ١٩٩٤ألول/أكتــــوبر تشــــرين ا ٢٦واألردن، أيضــــا يف 
  ). A/50/73-S/1995/83و  ؛A/49/552-S/1994/1186 ؛ و٢١ ، الفقرةA/49/35  (انظر

)، أن طبيعـة  A/49/35والحظت اللجنة مع االرتيـاح، يف تقريرهـا إىل اجلمعيـة العامـة (     
االحــتالل اإلســرائيلي لقطــاع غــزة قــد تغــريت بصــورة كــبرية نتيجــة لبدايــة انســحاب القــوات  

همـا. وعـالوة علـى ذلـك، رحبـت      اإلسرائيلية ونقل السـلطة إىل الشـعب الفلسـطيين املتفـق علي    
اللجنــة بعــودة رئــيس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية إىل قطــاع غــزة لتــويل قيــادة  
السلطة الفلسطينية، والحظـت مـع االرتيـاح عـودة عـدد مـن الزعمـاء الفلسـطينيني املشـهورين          

ت اإلجيابيـة، أعربـت   اآلخرين واملبعدين منذ أمد طويل. ويف حني رحبت اللجنـة هبـذه التطـورا   
أيضا عن القلق البالغ إزاء التأخري يف تنفيذ االتفاقات املربمة، وعدم االمتثال التام ألحكام هـذه  
االتفاقــات، واســتمرار أنشــطة االســتيطان يف األرض الفلســطينية احملتلــة، وال ســيما يف القــدس   

  حوهلا. وما
املقــدم إىل  ١٩٩٤ين/نوفمرب تشــرين الثــا ٣والحــظ األمــني العــام، يف تقريــره املــؤرخ   

، أن األمـم املتحـدة قـد قامـت خـالل العـام املاضـي بتوسـيع         )١١٩(اجلمعية العامـة وجملـس األمـن   
نطاق براجمهـا االقتصـادية واالجتماعيـة واملسـاعدات األخـرى إىل األرض احملتلـة إىل حـد كـبري         

 ّين، يف حزيــران/دعمــا إلعــالن املبــادئ ومــن أجــل تعزيــز الســالم يف املنطقــة بأســرها. وقــد عـُـ 
ــه  ــقا خاصــا لألمــم املتحــدة يف األراضــي        ١٩٩٤يوني ، تــريي رود الرســن مــن النــرويج منس
مــن أجــل ضــمان التنســيق الفعــال هلــذه املســاعدات، وليكــون مبثابــة مركــز تنســيق    )١٢٠(احملتلــة

  للجهات املاحنة الدولية (انظر الفصل الرابع أدناه).  
 ٤٩/٨٨ القرارات ذات الصلة من قبيل القـرار  وأعربت اجلمعية العامة من جانبها، يف 
، عـن تأييـدها الكامـل لعمليـة السـالم، ورحبـت       “عملية السـالم يف الشـرق األوسـط   ”املعنون 

__________ 
مــني العــام ، مل يــرد أي رد مــن جملــس األمــن إلدراجــه يف تقريــر األ ١٩٩٤تشــرين األول/أكتــوبر  ١٧ىت حــ  )١١٩(

)A/49/636-S/1994/1240.( 

، ١٩٩٤أيار/مـايو   ٢٥املؤرخـة   SG/A/585-SG/SM/5298، والنشرة الصـحفية   A/49/263-E/1994/112انظر:   )١٢٠(
، عــّين األمــني العــام منســق األمــم املتحــدة اخلــاص  ١٩٩٩وكمــا ذكــر، يف عــام  .A/49/636-S/1994/1240و 

   شخصــيا لــدى منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية  لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط وممــثال 
 ).١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢١املؤرخة  SG/A/705(انظر النشرة الصحفية 
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ت بتعيني األمني العام منسق األمم املتحدة اخلاص يف األرض احملتلـة. ويف الـدورة نفسـها، اختـذ    
دال، الـذي دعـا، يف مجلـة أمـور، إىل التنفيـذ الـدقيق يف الوقـت         ٤٩/٦٢اجلمعية العامـة القـرار   

املناسب لالتفاقات اليت مت التوصل إليهـا، وشـددت علـى أمهيـة اضـطالع األمـم املتحـدة بـدور         
  م ويف تنفيذها.أكثر نشاطا وأوسع نطاقا يف عملية السال

وبرز رأيـان متباينـان بشـأن مـدى مالءمـة مشـاركة األمـم املتحـدة يف املسـائل املتصـلة             
سـرائيل، جتاهلـت قـرارات عديـدة     إمباشرة بعملية السالم. ففي رأي أقلية صغرية، مبا يف ذلـك  

صــادرة عــن اجلمعيــة العامــة الواقــع السياســي اجلديــد للمفاوضــات اجلاريــة؛ وحاولــت اســتباق  
كم، بل وحـىت حتديـد نتيجـة مفاوضـات الوضـع النـهائي مسـبقا، خالفـا ملـا جـاء يف إعـالن            احل

املبادئ؛ وأهنا جاءت حمفوفة بالتناقضات. ويف رأي هذه األقلية، ينبغي لألمم املتحدة أال ُتعـاجل  
املسائل املتعلقة مبفاوضات الوضع النهائي. وكما قالت الواليات املتحـدة، املشـاركة يف رعايـة    

ملية السالم، من غري املناسب وغري املفيد أن تتخذ اجلمعيـة العامـة موقفـا بشـأن املسـائل قيـد       ع
  .)A/49/PV.88و  A/48/607-S/26769املفاوضات الثنائية (انظر 

، الذي تتشـارك فيـه غالبيـة الـدول األعضـاء، علـى مسـؤولية األمـم         وأكد الرأي اآلخر  
املتحــدة الثابتــة إزاء القضــية الفلســطينية، علــى النحــو الــذي حددتــه اجلمعيــة العامــة يف قراراهتــا  

، وبنـاء علـى عـدم الوفـاء بالعهـد الـدويل اخلـاص بالشـعب الفلسـطيين          ١٩٩٢السنوية منذ عام 
. وحـىت إذا جـرت املفاوضـات    ١٩٤٧) يف عـام  ٢-(د ١٨١ار منذ اعتماد اجلمعية العامة القـر 

الثنائيــة، ومت االتفــاق علــى تأجيــل احملادثــات بشــأن مســائل الوضــع النــهائي إىل وقــت الحــق،    
يزال يتعني تطبيق القانون الـدويل ومعـايري حقـوق اإلنسـان بالكامـل علـى أرض الواقـع، إىل         ال

  .  )١٢١( مجيع جوانبهاأن يتم إجياد حل هنائي فعليا لقضية فلسطني يف
، واجهـت املفاوضـات اجلاريـة يف إطـار عمليـة      ١٩٩٥وخالل اجلـزء األكـرب مـن عـام       

السالم عقبات بسبب التأخريات املتكررة يف تنفيذ االتفاقات السـابقة وأعمـال العنـف اخلطـرية     
ال، يف اليت قام هبـا مرتكبـو اجلـرائم اإلسـرائيليون والفلسـطينيون علـى السـواء. فعلـى سـبيل املثـ          

، أدان رئيس جملس األمن بقـوة اهلجـوم اإلرهـايب الـذي وقـع يف      ١٩٩٥كانون الثاين/يناير  ٢٤
نورديا، إسرائيل، وقال إن الغرض منه هو تقويض جهود السالم يف الشرق األوسط. وبالنيابـة  
عن أعضـاء جملـس األمـن، أهـاب اجمللـس جبميـع األطـراف مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز            

يعتقــد أعضــاء جملــس األمــن أنــه ال ميكــن التوصــل إىل أرضــية مشــتركة ”الســالم، قــائال  عمليــة
). وبعــد ذلــك ببضــعة S/PRST/1995/3( “عــن طريــق ممارســة احلــوار واالحتــرام والتســامح إال

__________ 
 .٤٨، اجمللد ١٩٩٤، حولية األمم املتحدة  )١٢١(
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ارك ورئـيس الـوزراء رابـني والـرئيس     شباط/فرباير، التقى امللك حسني والـرئيس مبـ   ٢أيام، يف 

عرفات يف مؤمتر قمة إقليمي ُيعقـد للمـرة األوىل ملناقشـة عمليـة السـالم واسـتئناف املفاوضـات        
املتوقفة حينئذ. وأكـدوا يف اجتمـاع قمـة طـارئ ملـدة يـوم واحـد يف القـاهرة التـزام كـل منـهم            

 اجلــانبني. وأصــدروا بيانــا بعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط الــيت يهــددها املتطرفــون يف كــال 
مشــتركا يؤكــد مــن جديــد علــى دعمهــم لعمليــة الســالم ويــدين إراقــة الــدماء واإلرهــاب يف     

  .  )١٢٢(املنطقة. ووافقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على استئناف احملادثات
  

  االتفاق املؤقت (اتفاق أوسلو الثاين)  -دال   
الفلســطيين املؤقــت بشــأن  - فــاَق اإلســرائيلي، وقــع االت١٩٩٥أيلول/ســبتمرب  ٢٨يف   

الضفة الغربية وقطاع غزة يف واشنطن العاصمة رئيُس الوزراء رابني ووزير اخلارجية برييز عـن  
حكومة دولة إسرائيل والرئيس عرفات عن منظمة التحرير الفلسطينية، وشهد التوقيـع الـرئيس   

ــيه      ــن ف ــي املســتوى، مب ــثلني رفيع ــن املم ــريه م ــون وغ م االحتــاد الروســي واألردن ومصــر   كلينت
  .  )١٢٣(والنرويج واالحتاد األورويب

وُوِقـــع االتفـــاق املؤقـــت، املعـــروف أيضـــا باســـم اتفـــاق أوســـلو الثـــاين، بالقـــاهرة يف    
ــة مــن     )١٢٤(١٩٩٥آب/أغســطس  ٢٧ ــة اتفاقــات ســابقة تنفــذ جوانــب معين . وحــل حمــل ثالث

نقـل الصـالحيات واملسـؤوليات. وأدى    إعالن املبادئ، كان آخرها الربوتوكول املتعلق بزيـادة  
  االتفاق إىل توسيع نطاق السيطرة املدنية للحكم الذايت الفلسطيين املؤقـت علـى مـا يقـرب مـن     

__________ 
ــر:   )١٢٢( ــرابطنيPASSIAانظــــــــــــــــــ ؛ www.passia.org/palestine_facts/chronology/19941995.htm ، يف الــــــــــــــــــ

www.tiscali.co.uk/reference/encyclopaedia/onthisday/0202.html.  

، املرفـــق. ويف أعقـــاب التوقيـــع، استضـــاف الـــرئيس كلينتـــون قمـــة A/51/889-S/1997/357؛ A/50/35انظـــر:   )١٢٣(
ـــ    ــارك ورئ ــرئيس مبـ ــني والـ ــك حسـ ــرها امللـ ــات.  حضـ ــرئيس عرفـ ــني والـ ــوزراء رابـ ــول/ ٢٩ويف  يس الـ   أيلـ

ية الواليات املتحدة كريستوفر، ووزيـر اخلارجيـة برييـز، والـرئيس عرفـات      ، عقد وزير خارج١٩٩٥سبتمرب 
واتفقـت األطـراف علــى   يـات املتحـدة وإســرائيل وفلسـطني.    االجتمـاع األول للجنـة الثالثيـة الــيت تضـم الوال    

تعزيــز اجلهــود التعاونيــة الراميــة إىل تعزيــز التنميــة االقتصــادية يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، واستكشــاف    
ــر، والتشــاور بشــأن املســائل ذات االهتمــام        ــاءة أكث ــة واســتخدامها بكف ــوارد املائي ــوافر امل ــادة ت الوســائل لزي

 .املشترك، وتعزيز التعاون بشأن املسائل اإلقليمية

 أرحيا واتفاق النقل التمهيدي للصالحيات واملسؤوليات الـذي  - كانت االتفاقات الثالثة ما يلي: اتفاق غزة  )١٢٤(
)؛ وبروتوكـول زيـادة نقـل الصـالحيات     “اتفاق النقـل التمهيـدي  ”( ١٩٩٤آب/أغسطس  ٢٩يف وقع عليه 
ــؤولي ــول زيـــــادة نقـــــل الصـــــالحيات   ”( ١٩٩٥آب/أغســـــطس  ٢٧ات املوقـــــع يف واملســـ )؛ “بروتوكـــ

 .، املرفقA/51/889-S/1997/357  انظر
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يف املائة من الضفة الغربيـة، مبـا يف ذلـك املراقبـة األمنيـة الداخليـة علـى حنـو أربعـة يف املائـة            ٣٠
  .  )١٢٥(املساحة  من

ائيل ومنظمة التحرير الفلسـطينية، ممثـل الشـعب    ومبوجب االتفاق املؤقت، أكدت إسر  
الفلسطيين، من جديد على أن ترتيبات احلكـم الـذايت املؤقـت املنصـوص عليهـا جـزء ال يتجـزأ        
من عملية السـالم برمتـها، وأن املفاوضـات بشـأن الوضـع الـدائم، املقـرر البـدء فيهـا يف أقـرب           

سـتؤدي إىل تنفيـذ قـراري جملـس      ،١٩٩٦أيار/مـايو   ٤وقت ممكن ولكن يف موعد ال يتجاوز 
. وعالوة علـى ذلـك، أقـر الطرفـان بـأن االنتخابـات       )١٩٧٣( ٣٣٨و  )١٩٦٧( ٢٤٢األمن 

ملشـــروعة للشـــعب الفلســـطيين إعمـــال احلقـــوق ا”الـــيت ســـتجرى ستشـــكل خطـــوة يف اجتـــاه  
  .“العادلة  ومطالبه

ومن السمات اهلامـة لالتفـاق إعـادة االنتشـار املرحليـة للقـوات العسـكرية اإلسـرائيلية           
املـــدن والبلـــدات والقـــرى الفلســـطينية،  -مـــن املنـــاطق املأهولـــة بالســـكان يف الضـــفة الغربيـــة 

ضــفة الغربيــة إىل ثــالث منــاطق  اســتنادا إىل تقســيم ال -وخميمــات الالجــئني والقــرى الصــغرية  
بــدرجات متفاوتــة مــن املســؤولية اإلســرائيلية والفلســطينية. وتشــمل املنطقــة ألــف ســبع مــدن    

ســلطة ”فلســطينية رئيســية، تتــوىل فيهــا الســلطة الفلســطينية، مبوجــب االتفــاق املعــروف باســم 
ــة   ــذايت الفلســطينية املؤقت ــداخلي والنظــ   “احلكــم ال ام العــام. صــالحيات ومســؤوليات األمــن ال

وتشمل املنطقة باء معظم ما تبقى من املراكز السكانية الفلسطينية، مبا يف ذلـك املنـاطق اآلهلـة    
لــبعض القــرى الصــغرية، الــيت تتــوىل فيهــا الســلطة الفلســطينية املســؤولية عــن النظــام العــام            

ني للفلســـطينيني، وتتـــوىل إســـرائيل املســـؤولية الرئيســـية عـــن األمـــن بغـــرض محايـــة اإلســـرائيلي 
والتصدي للتهديد الذي يشكله اإلرهاب. وحتتفظ إسرائيل بسـلطة األمـن الوحيـدة يف املنطقـة     
جيم، اليت تشمل مجيع املستوطنات وشبكات الطرق اخلاصة هبا والقواعـد العسـكرية واملنـاطق    

  ذات الصلة وأراضي الدولة.
م ونقل مسـؤولية  وكان من املقرر تنفيذ املزيد من عمليات إعادة النشر من املنطقة جي  

األمن الداخلي إىل الشرطة الفلسطينية يف املنطقتني باء وجـيم علـى ثـالث مراحـل، جيـري كـل       
شــهرا مــن إنشــاء اجمللــس الفلســطيين، باســتثناء  ١٨منــها علــى فتــرة ســتة أشــهر، وتكتمــل بعــد 

املســــــائل املتعلقــــــة مبفاوضــــــات الوضــــــع النــــــهائي ومســــــؤولية إســــــرائيل العامــــــة عــــــن   
  واحلدود.    اإلسرائيليني

__________ 
)١٢٥(  Shlaim ٥٢٨أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية.  
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وعــالوة علــى ذلــك، نــص االتفــاق املؤقــت علــى نقــل الصــالحيات واملســؤوليات مــن    

احلكومــة العســكرية اإلســرائيلية، ومــا تســميه اإلدارة املدنيــة، إىل ســلطة احلكــم الــذايت املؤقتــة    
الفلسطينية. وحتـل سـلطة احلكـم الـذايت املؤقتـة حمـل السـلطة الفلسـطينية، مبـا يف ذلـك الشـرطة            

) واملعروفــة يف وقــت الحــق بــنفس ١٩٩٤أرحيــا ( - نية، املنشــأة مبوجــب اتفــاق غــزةالفلســطي
ــة اجلديــدة مــن جملــس قوامــه      عضــوا ورئــيس  ٨٢االســم. وتتــألف ســلطة احلكــم الــذايت املؤقت

لسلطتها التنفيذية، على أن ينتخبهم الشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية والقدس وقطـاع غـزة   
- (مخـس سـنوات مـن تـاريخ توقيـع اتفـاق غـزة        ١٩٩٩أيار/مـايو   ٤لفترة انتقالية ال تتجـاوز  

ــق بالفلســطينيني يف        ــا يتعل ــة فيم ــات االنتخابي ــت، متــت الترتيب ــاق املؤق أرحيــا). ومبوجــب االتف
  القدس الشرقية.  

ويشــمل االتفــاق أيضــا األحكــام األخــرى املتعلقــة باملســائل القانونيــة واملواقــع الدينيــة     
واإلفراج املرحلي عن احملتجزين والسجناء الفلسـطينيني، والتعـاون يف   وحقوق اإلنسان واملياه، 

ــوار        ــز احلــ ــوات تعزيــ ــذلك خطــ ــوم، وكــ ــا والعلــ ــاد والتكنولوجيــ ــة واالقتصــ ــاالت البيئــ جمــ
  .  )١٢٦(املتبادل  والتفاهم
، انســـحبت قـــوات ١٩٩٥كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٨ووفقـــا لالتفـــاق املؤقـــت، يف   

وهـي مـدن جـنني     -طق السـكنية الفلسـطينية بالضـفة الغربيـة     الدفاع اإلسرائيلية من معظم املنا
ونــابلس وطــولكرم وقلقيليــة ورام اهللا وبيــت حلــم الســت، فضــال عــن عــدة مئــات مــن القــرى   

ــطينية  ــر يف       -الفلسـ ــحاب آخـ ــراء انسـ ــع إجـ ــن املتوقـ ــان مـ ــة. وكـ ــل يف البدايـ ــتثناء اخلليـ باسـ
  ، وهو ما مل يتحقق.  ١٩٩٦أيلول/سبتمرب   ٧

ت االنســحاب اإلســرائيلية عــن ســيطرة الســلطة الفلســطينية بالكامــل  وأســفرت عمليــا  
يف املائــة مــن الضــفة الغربيــة (املنطقــة ألــف؛ فيمــا يتعلــق    ٣(ســيطرة أمنيــة وإداريــة) علــى حنــو  

يف املائة أخرى، حيـث حتـتفظ إسـرائيل     ٢٤والرقابة اإلدارية على نسبة  -باخلليل، انظر أدناه) 
(املنطقـة بـاء). وكانـت بقيـة الضـفة الغربيـة (املنطقـة جـيم) حتـت           “الغالبـة ”باملسؤولية األمنية 

السيطرة اإلسرائيلية الكاملة. ومارست السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على ما يقرب مـن  
يف املائــة املتبقيــة مــن املســتوطنات اإلســرائيلية  ٢٠يف املائــة مــن قطــاع غــزة (تتــألف نســبة   ٨٠
  يتصل هبا من طرق).    وما

__________ 
السـالم يف  املرفق السادس من االتفـاق، ومعهـد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع السـالح،        يف هذا الصدد، انظر   )١٢٦(

، UNIDIR/2004/33، الفلسـطيين  ‐ الشرق األوسط: منهج التعامل املباشر بـني الشـعوب والـرتاع اإلسـرائيلي    
 .٣، الصفحة ٢٠٠٥كانون الثاين/يناير 
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الوة على ذلك، فإن عمليات انسحاب القوات اإلسـرائيلية مـن مجيـع مـدن الضـفة      وع  
ــات عامــة فلســطينية يف       ــق إلجــراء أول انتخاب ــل مهــدت الطري ــة الرئيســية باســتثناء اخللي الغربي

ــاير  كــانون ٢٠ آذار/مــارس. ويف  ٧وإنشــاء اجمللــس التشــريعي الفلســطيين يف   ١٩٩٦الثاين/ين
سـلطة الفلسـطينية عرفـات تعـيني السـلطة التنفيذيـة للمجلـس الــيت        أيار/مـايو، أعلـن رئـيس ال    ٩

. ومن جانبه، أصدر جملس األمـن، كمـا فعـل األمـني العـام، بيانـا يف       )١٢٧(عضوا ٢١تتألف من 
ر بــإجراء )، أعــرب فيــه عــن ترحيبــه احلــا    S/PRST/1996/3( ١٩٩٦الثاين/ينــاير  كــانون ٢٢

. “خطوة كبرية إىل األمـام يف عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط     ”االنتخابات، ووصفها بأهنا 
ــس أيضــا     ــا أن      ”والحــظ أعضــاء اجملل ــدوليون ومؤداه ــون ال ــا املراقب ــيت توصــل إليه النتيجــة ال

ــاخبني الفلســطينيني      ــور الن ــات مجه ــة عــن رغب ــات عــربت بدق (انظــر أيضــا الفصــل    “االنتخاب
    أعاله). باء -  األول

وتطورت املفاوضـات وبنيـة التنفيـذ تطـورا كـبريا بعـد إبـرام االتفـاق املؤقـت. وأنشـئ             
العديد من اللجان الدائمة من قبيل جلنة الرصد والتوجيه، واللجنة االقتصادية املشـتركة، وجلنـة   

ــة املعن      ــة الدائمـ ــاون، واللجنـ ــة للتعـ ــة الدائمـ ــة، واللجنـ ــة القانونيـ ــة، واللجنـ ــؤون املدنيـ ــة الشـ يـ
) وجلنـة التعامـل املباشـر بـني الشـعوب، مـن أجـل تيسـري         ٢٧باألشخاص املشردين (انظر املادة 

ــة املشــتركة للتنســيق      اجلوانــب املختلفــة لتنفيــذ االتفــاق املؤقــت. وجتــدر اإلشــارة إىل أن اللجن
والتعاون قد أنشئت ملعاجلة مسائل تنسيق األمن مبوجـب االتفـاق املتعلـق بقطـاع غـزة ومنطقـة       

)، أنشــــئت جلنــــة االتصــــال ٢٦). ومبوجــــب ذلــــك االتفــــاق (انظــــر املــــادة  ١٩٩٤ا (أرحيــــ
الفلســطيين املشــتركة عمــال باملــادة العاشــرة مــن إعــالن املبــادئ لكفالــة التنفيــذ     - اإلســرائيلي

  (انظر أيضا الفصل الرابع أدناه).   )١٢٤(السلس لالتفاق املؤقت
 حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف، يف     والحظت اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسـطيين   

)، أن االتفــاق املؤقــت مــنح الشـــعب    A/50/35( ١٩٩٥تقريرهــا إىل اجلمعيــة العامــة يف عــام     
الفلسطيين فرصة لالستفادة من اإلجنازات اليت حتققت يف السنة املاضـية، واملضـي قـدما يف بنـاء     

من دواعي سرور اللجنة أن تالحـظ أن السـلطة الفلسـطينية قـد أنشـأت اإلدارة      الدولة. وكان 
تــدرجييا، مبســاعدة اجملتمــع الــدويل ودعمــه، ومــن خــالل اجلهــود احلثيثــة للشــعب الفلســطيين،    
واختذت عددا من التدابري لكفالة النظام العام، وقد بدأت يف تطبيع احلياة الفلسطينية السياسـية  

صادية والثقافية، فضال عن حتسني الظـروف املعيشـية. والحظـت اللجنـة أن     واالجتماعية واالقت
عــددا مــن البلــدان قــد أقامــت عالقــات مــع الســلطة الفلســطينية، واعترفــت جبــوازات الســفر      

  الفلسطينية. وحثت الدول األخرى على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن.
__________ 

 .٥٠، اجمللد ١٩٩٦، حولية األمم املتحدة  )١٢٧(
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يل الصـارخة لـنص وروح   ويف الوقت نفسه، واصلت اللجنـة معاجلـة انتـهاكات إسـرائ      

إعالن املبادئ، من قبيل مصادرة األراضي بصورة غري قانونية لبناء املسـتوطنات، وال سـيما يف   
القدس الشـرقية احملتلـة ومـا حوهلـا (انظـر الفصـل الثـاين أعـاله). وأقـر األمـني العـام، يف تقريـره             

)، بـــأن A/50/725-S/1995/930إىل اجلمعيـــة العامـــة ( ١٩٩٥تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٧املـــؤرخ 
تقدما هاما قد حتقق يف عملية السالم يف الشـرق األوسـط خـالل العـام املاضـي، وأشـار إىل أن       
كال اجلانبني قد أعلن مـؤخرا التزامهمـا الراسـخ بتنفيـذ االتفاقـات القائمـة بشـكل كامـل وفقـا          

  ه، والدخول يف مفاوضات الوضع النهائي وفقا إلعالن املبادئ.للجدول الزمين املتفق علي
املتعلـق   ٥٠/٢١، اختـذت اجلمعيـة العامـة القـرار     ١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ٤ويف   

 بعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط، الــذي أعربــت فيــه عــن دعمهــا الكامــل لإلجنــازات الــيت    
حققتــها عمليــة الســالم حــىت ذلــك التــاريخ. وأعربــت اجلمعيــة العامــة يف القــرار، الــذي قدمتــه  
النــرويج باســم مقــدمي القــرار، عــن األمــل أيضــا يف أن تبــدأ مفاوضــات الوضــع النــهائي علــى   

. والحظـت اجلمعيـة العامـة أن اغتيـال رئـيس الـوزراء رابـني        ١٩٩٦النحو املقرر يف ربيع عـام  
إمنـا ميثـل تـذكرة بـأن عمليـة       ١٩٩٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٤ف إسـرائيلي يف  على أيدي متطـر 

الســـالم تتطلـــب لـــيس فقـــط االلتـــزام والرؤيـــة الواضـــحة للمســـتقبل، ولكـــن أيضـــا شـــجاعة   
، دعوهتـا  دال بشـأن قضـية فلسـطني    ٥٠/٨٤. وكـررت اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا     )١٢٨(كبرية

إىل التنفيذ الدقيق ويف الوقت املناسب لالتفاقات القائمـة بـني األطـراف هبـدف التفـاوض علـى       
  هنائية.  تسوية

وعقـــدت حكومـــة رئـــيس الـــوزراء برييـــز العـــزم، الـــيت ُعرضـــت علـــى الكنيســـت يف    
تشرين الثاين/نوفمرب، علـى املضـي قـدما يف جهـود السـالم وأال تسـمح لإلرهـابيني بوقـف          ٢٢
ــةالع ــل    )١٢٨(مليـ ــباط/فرباير وأوائـ ــرائيليني يف شـ ــد إسـ ــة ضـ ــات انتحاريـ ــلة هجمـ . وأدت سلسـ

سـرائيل أشـخاص مشـتبه يف أهنـم مـن مقـاتلي حـركيت        إ، يف أعقاب اغتيـال  ١٩٩٦آذار/مارس 
اجلهاد اإلسالمي ومحـاس، إىل طريـق مسـدود يف املفاوضـات. وفرضـت إسـرائيل نظـم إغـالق         

تلة، وواصلت ممارسـة أعمـال القتـل خـارج نطـاق القضـاء،       صارمة على األرض الفلسطينية احمل
اليت نوقشت أعاله، مع قيام السلطة الفلسطينية بزيادة اجلهـود الراميـة للحـد مـن العنـف. وردا      

قتـيال مـدنيا،    ٦٠آذار/مارس مما خلف حـوايل   ٤ و ٣على اهلجومني اللذين شنتهما محاس يف 
)، أدانــت فيــه الــدول األعضــاء اهلجــومني S/PRST/1996/10أصــدر رئــيس جملــس األمــن بيانــا (

  اإلرهابيني، وكررت تأكيد دعمها لعملية السالم:  
__________ 

 .٤٩، اجمللد ١٩٩٥، األمم املتحدة حولية  )١٢٨(
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إن الغــرض الواضــح هلــذه األعمــال اخلسيســة هــو حماولــة تقــويض جهــود الســالم يف  ”  
األمـن ليكـررون تأكيـد دعمهـم     الشرق األوسط عن طريق هذا اإلرهـاب. وإن أعضـاء جملـس    

لعمليــــة الســــالم، ويطلبــــون إىل األطــــراف دعمهــــا وزيــــادة تعاوهنــــا يف احلــــد مــــن العنــــف  
  .  “اإلرهاب  ومكافحة
، اجملتمع الدويل إىل الوقـوف  ١٩٩٦آذار/مارس  ٥ودعا األمني العام، يف بيانه املؤرخ   

ببضـــعة أيـــام، يف  صـــفا واحـــدا يف مكافحـــة مـــا أمســـاه أعمـــال العنـــف الشـــنيعة. وبعـــد ذلـــك
يف شـرم الشـيخ، الـيت دعـت إىل      “قمة صناع السالم”آذار/مارس، شارك األمني العام يف  ١٣

عقــدها مصــر باالشــتراك مــع الواليــات املتحــدة مــن أجــل التصــدي للتطــرف والعنــف اللــذين    
يهددان بتقويض عملية السالم يف الشرق األوسـط. وأعـرب املشـاركون عـن تأييـدهم الكامـل       

السالم يف الشرق األوسط، وعزمهم على مواصلتها من أجل حتقيق سـالم عـادل ودائـم    لعملية 
  . )١٢٩()A/51/91-S/1996/2381وشامل يف املنطقة (انظر: 

، وافــــق اجمللــــس الــــوطين ١٩٩٦نيســــان/أبريل  ٢٤ويف أعقــــاب مــــؤمتر القمــــة، يف   
الذي عقد يف مدينة غـزة علـى تعـديل امليثـاق الـوطين الفلسـطيين، وفقـا         الفلسطيين يف اجتماعه

. وتــردد يف وســائط اإلعــالم علــى نطــاق واســع أن التصــويت قــد ألغــى    )١٣٠(لالتفــاق املؤقــت
أحكام امليثاق اليت تنكر حق إسرائيل يف الوجود، وتدعو إىل تدمريها، ورحبت بـه احلكومـات   

الفلسطينيني املتفق عليهـا فيمـا يتعلـق بالتنقيحـات املدخلـة       باعتباره خطوة حنو الوفاء بالتزامات
  على امليثاق الوطين.  

، أُطلقــت رمسيــا مفاوضــات الوضــع النــهائي بــني إســرائيل       ١٩٩٦أيار/مــايو  ٥ويف   
ــوارد يف إعــالن       ــزمين ال ــرام للجــدول ال ــة إلظهــار االحت ــر الفلســطينية يف حماول ومنظمــة التحري

ــة. ويف إطــار التحضــري    املبــادئ. وُعلقــت املفاوضــات ب  عــد اختــاذ عــدد مــن القــرارات اإلجرائي
للمفاوضات املوضـوعية، عقـد أكادمييـان إسـرائيليان وأكادمييـان فلسـطينيان، يترأسـهما يوسـي         

__________ 
 مل تكن لبنان واجلمهورية العربية السورية من بني املشاركني.  )١٢٩(

تمــاد : اع١٩٦٤يشــري تــاريخ مــوجز إىل اإلطــار الــزمين التــايل: حزيران/يونيــه    -امليثــاق الــوطين الفلســطيين   )١٣٠(
عـة للمجلـس الـوطين الفلسـطيين املنعقـدة يف      : خالل اجللسة الراب١٩٦٨متوز/يوليه امليثاق الوطين الفلسطيين؛ 

؛ تشـــرين “يـــد لتحريـــر فلســـطنيالكفـــاح املســـلح هـــو الســـبيل الوح”لقـــاهرة، أضـــيفت إىل امليثـــاق مجلـــة ا
: أزال اجمللس الوطين الفلسطيين مبدأ اهلجـوم العسـكري علـى إسـرائيل مـن أجـل حتريـر        ١٩٨٨الثاين/نوفمرب 

ــاق؛ أيلول/ســبتمرب    ــر الفلســطينية عرفــات يف رســالة     :١٩٩٣فلســطني مــن امليث أعلــن رئــيس منظمــة التحري
عدميـة  ”حـق إسـرائيل يف الوجـود هـي مبـادئ       موجهة إىل رئيس الوزراء رابـني أن مبـادئ امليثـاق الـيت تنكـر     

علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية.  ، حــىت لــو كــان احلــق يف تعــديل امليثــاق يقتصــر “األثــر، ومل تعــد صــاحلة
)http://www.palestine-un.org/plo/pna_three.html ؛ وhttp://lexicorient.com/e.o/pal_nc.htm.( 



 113 14-03020

 

 
مـن أجـل    ١٩٩٥بيلني وحممود عباس، على التوايل، اجتماعات خاصـة يف سـتوكهومل يف عـام    

  .  )١٣١(إعداد مشروع نص بشأن الوضع النهائي
وة على ذلك، أعيد إحياء الوجود الدويل يف اخلليل، وجـرى التحضـري لالحتفـال    وعال  

بافتتاح مفاوضات الوضع النهائي. واستأنف الوجود الدويل املؤقـت يف اخلليـل عملـه، بعـد أن     
وفقــا لالتفــاق املؤقــت،    ١٩٩٦أيار/مــايو  ١٢، يف ١٩٩٤ظــل خــامال منــذ آب/أغســطس    

ــار/ ٩، املوقـــع عليـــه يف “ؤقـــت يف مدينـــة اخلليـــل االتفـــاق بشـــأن الوجـــود الـــدويل امل ” و   أيـ
  هاء أدناه). - (انظر الفصل الثالث )١٣٢(١٩٩٦مايو 

، تسلمت مقاليد احلكـم  ١٩٩٦ويف أعقاب االنتخابات يف إسرائيل يف هناية أيار/مايو   
حكومة ائتالف يتزعمه الليكود شكلها رئيس الوزراء بنيـامني نتنيـاهو. ووفقـا للبيانـات العامـة      

مـن   “السـالم مـع األمـن   ”يت درسها خبري إسـرائيلي، التـزم رئـيس الـوزراء بالعمـل مـن أجـل        ال
أجــل حــل الــرتاع العــريب اإلســرائيلي، يف بدايــة األمــر دون ممثــل الشــعب الفلســطيين، منظمــة     

. واعتـربت املشـكلة الفلسـطينية    ١٩٩٣التحرير الفلسطينية، اليت اعترفـت هبـا إسـرائيل يف عـام     
. وبالتـايل، أعلـن رئـيس الـوزراء عـن معارضـته لصـفقة        )١٣٣( السبب الرئيسي لهنتيجة للرتاع ال

  .  )١٣٤(املتوخاة يف إطار عملية السالم مع منظمة التحرير الفلسطينية “األرض مقابل السالم”
ومع ذلك استمرت اجلهود الرامية إىل التوفيق بني اجلـانبني، وأمثـرت يف أيلول/سـبتمرب      

، عندما التقى رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس السـلطة الفلسـطينية   ١٩٩٦وتشرين األول/أكتوبر 
  هاء، أدناه). - عرفات للمرة األوىل (انظر الفصل الثالث

ورحب اجملتمع الدويل بإحياء عملية التقارب، حىت مع استمرار تـدهور احلالـة ميـدانيا      
يف ذلــك التــأخري يف  يف ظــل انتــهاكات إســرائيل لالتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا بالفعــل، مبــا  

إعــادة نشــر القــوات اإلســرائيلية مــن اخلليــل، ويف فــتح املمــر اآلمــن مــن قطــاع غــزة إىل الضــفة  
__________ 

)١٣١(  Shlaim أبـو مـازن    - والصـفحة التاليـة؛ وانظـر أيضـا وثيقـة بـيلني       ٥٢٨أعـاله، الصـفحة    ١٤، انظر احلاشية
ــب، واملؤرخــة        ــل أبي ــة يف ت ــيت وضــعت صــيغتها النهائي ــة، ال ــاس) غــري الرمسي   /ين األولتشــر ٣١(حممــود عب

يل ومنظمـة التحريـر   إطـار عمـل مـن أجـل إبـرام اتفـاق الوضـع النـهائي بـني إسـرائ          ”، املعنونة ١٩٩٥أكتوبر 
 .  “الفلسطينية

 .أعده جويل سينغر عن إسرائيل وصائب عريقات عن منظمة التحرير الفلسطينية  )١٣٢(

)١٣٣(  Robert O. Freedman, The Middle East and the Peace Process, the Impact of the Oslo Accords ٢، ص.  

)١٣٤(  Shlaim شـري الكاتـب إىل أن رئـيس الـوزراء     والصفحات التالية. وي ٥٧١أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية
 Robert O. Freedman, The انظـر أيضـا   .“اعتمد هنج العمل قدر االمكان الرامي إىل تقويض عملية أوسـلو ”

Middle East and the Peace Process, the Impact of the Oslo Accords, p. 2. 
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الغربية، فضال عن قرارها بفتح مدخل جديد يؤدي إىل نفق علـى طـول احلـائط الغـريب للحـرم      
  الشريف (جبل اهليكل) يف القدس الشرقية احملتلة.  

)، أعــــرب GA/PAL/734( ١٩٩٦ول/ســــبتمرب أيل ١٠ويف بيــــان صــــحفي صــــدر يف   
مكتـب اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقـه غــري القابلــة للتصــرف عــن ارتياحــه   

أيلول/سـبتمرب يف بيـت حـانون يف قطـاع      ٤الفلسـطينية يف   - الستئناف املفاوضات اإلسرائيلية
ــا     ــوزراء غــزة. ورحــب املكتــب باالجتمــاع بــني رئــيس الســلطة الفلســطينية عرف ت ورئــيس ال

نتنيــاهو، وأعــرب عــن أملــه يف أن ميهــد هــذا االجتمــاع الطريــق مــن أجــل مواصــلة املناقشــات   
  املوضوعية بشأن املسائل املتصلة بالوضع الدائم.

  
وأعربت اللجنة أيضا عن ترحيبها مبؤمتر قمة الشرق األوسط الـذي عقـد يف الواليـات      

بناء على دعوة من رئـيس الواليـات املتحـدة،     ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ٢و  ١املتحدة يف 
وشــارك فيــه امللــك حســني عاهــل األردن ورئــيس وزراء إســرائيل ورئــيس الســلطة الفلســطينية  

قــرارا يبعــث علــى االطمئنــان ”). وكمــا قــال األمــني العــام، اختــذت إســرائيل A/51/35(انظــر: 
. “فاوضـــــات الراميـــــة إىل حـــــل املســـــائل العالقـــــة وتنفيـــــذ إعـــــالن املبـــــادئباســـــتئناف امل

  ، املرفق).A/48/486-S/26560، و A/51/678-S/1996/953  (انظر
)، عـن قلقهـا إزاء   A/51/35ة العامـة ( وأعربت اللجنة، يف تقريرهـا السـنوي إىل اجلمعيـ     

املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا احلكومة اإلسـرائيلية فيمـا يتعلـق بأسـاس عمليـة السـالم، مبـا يف        
ــراري جملــس األمــن     ــذ ق ــك تنفي ــل  )١٩٧٣( ٣٣٨و  )١٩٦٧( ٢٤٢ذل ــدأ األرض مقاب ، ومب

الســـالم، ومســـائل الوضـــع النـــهائي، وال ســـيما القـــدس واملســـتوطنات وعـــودة الالجـــئني         
  الفلسطينية.    والسيادة
اجلمعيـة  إىل  ١٩٩٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٨وأشار األمني العـام، يف تقريـره املـؤرخ      

)، والـذي كـان قـد دعـا يف هنايـة الشـهر السـابق        A/51/678-S/1996/953العامة وجملس األمـن ( 
إىل االستئناف الفوري للمفاوضات يف إطار عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط علـى أساسـها       

)، )١٩٩٦( ١٠٧٣لوقت املناسب (انظر قـرار اجمللـس   املتفق عليه وتنفيذ االتفاقات املربمة يف ا
إىل التحديات الـيت قـد واجهـت عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط خـالل النصـف الثـاين مـن            

شـرين  العام، وأعرب عن تأكيده على استئناف املفاوضات بني االسرائيليني والفلسـطينيني يف ت 
  األول/أكتوبر.
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، أعربت اجلمعية العامة عـن قلقهـا البـالغ إزاء قـرار     ١٩٩٦ويف كانون األول/ديسمرب   

إسرائيل استئناف أنشطة االستيطان يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل وقرارات األمم املتحـدة  
امـة سـنويا قلقهـا    ذات الصلة واالتفاقات اليت مت التوصل إليها بني الطرفني. وتكـرر اجلمعيـة الع  

البالغ إزاء استمرار أنشطة االسـتيطان يف األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية،        
 ٥٢/٦٦؛ وانظــــر أيضــــا القــــرارات ٥١/١٣٣ودعوهتـــا إىل وقفهــــا الكامــــل (انظــــر القـــرار   

  ).٥٥/١٣٢و  ٥٤/٧٨و  ٥٣/٥٥  و
  

  بروتوكول اخلليل    - هاء 
خمتلف جوانب اتفاقات عمليـة السـالم الـيت مت التوصـل      يف ضوء تزايد التأخري يف تنفيذ  

إليها، وال سيما االنسحاب اإلسرائيلي من اخلليل وفقا ألحكـام االتفـاق املؤقـت، والتطـورات     
 ،)١٣٥(األخرى اليت عمقت أزمة الثقـة بـني الطـرفني، مبـا يف ذلـك اسـتئناف النشـاط االسـتيطاين        

حاجـة إىل الكـثري مـن العمـل مـن أجـل املضـي         كانت إسرائيل ومنظمة التحريـر الفلسـطينية يف  
ــدما. ــاير   ١٥ويف  ق ــاق    ١٩٩٧كــانون الثاين/ين ــد مفاوضــات صــعبة، مت التوصــل إىل اتف ، وبع

ومت أيضـا التوصـل إىل اتفـاق بشـأن      “بروتوكول تنفيذ إعادة االنتشار يف اخلليـل. ”بشأن نص 
مـن املنـاطق الريفيـة يف الضـفة     القيام مبزيد مـن إعـادة انتشـار القـوات اإلسـرائيلية علـى مراحـل        

وحظي خرب االتفاق بشـأن الربوتوكـول الـذي ُوقِّـع      الغربية، وإجراء مفاوضات الوضع الدائم.
بعد يومني من ذلك بترحيب فوري من اجملتمع الدويل. وأعرب األمني العـام عـن األمـل يف أن    

كامـل للعمليـة املتوخـاة يف    ميهد اتفـاق اخلليـل الطريـق إلحـراز املزيـد مـن التقـدم حنـو التنفيـذ ال         
   ).SG/SM/6145إعالن املبادئ (انظر 

بعـد أن   ،)١٣٦(كانون الثاين/يناير، وقع الطرفان بروتوكـول اخلليـل يف القـدس    ١٧ويف   
وبـدأ نقـل    .)١٣٧(كـانون الثاين/ينـاير   ١٦صادقت عليه أغلبية ساحقة من أعضـاء الكنيسـت يف   

__________ 
على وجه اخلصوص، املادة السابعة من مرفقه األول. فبموجب االتفاق املؤقت، كـان مـن املقـرر أن تكتمـل       )١٣٥(

عمليــة إعــادة االنتشــار مــن اخلليــل يف موعــد ال يتجــاوز ســتة أشــهر بعــد تــاريخ توقيــع االتفــاق، أي يف هنايــة 
رت بعد سلسلة من العمليات االنتحارية اليت ُنفـذت يف القـدس وتـل أبيـب     ، ولكنها تأخ١٩٩٦آذار/مارس 

وحـوادث أخـرى وقعـت يف وقـت الحـق مـن ذلـك العـام هـددت           ١٩٩٦خالل شباط/فرباير وآذار/مـارس  
 A/51/678-S/1996/953بتقــويض عمليــة التفــاوض وإحــداث أزمــة ثقــة متفاقمــة بــني اجلــانبني (انظــر الوثيقــة     

  تشرين الثاين/نوفمرب). ١٨املؤرخة 
، دان شومروع عن إسـرائيل وصـائب عريقـات عـن منظمـة      ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٧مت يف القدس، يف   )١٣٦(

  التحرير الفلسطينية.
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بشأن بروتوكـول اخلليـل بوسـاطة مـن الواليـات       السلطة يف اليوم نفسه. ومت التوصل إىل اتفاق
املتحــدة، ومبســاعدة مصــر واألردن، وحظــي بــدعم مــن االحتــاد الروســي، واالحتــاد األورويب،   

ــة A/51/782-S/1997/61وأعضــاء آخــرين مــن اجملتمــع الــدويل (انظــر أيضــا     ). واخُتِتمــت اجلول
املفاوضــات بــني الفلســطينيني وحكومــة رئــيس الــوزراء نتنيــاهو، املعقــودة يف إطــار    األوىل مــن

ــكوك        ــف الصـ ــه، وخمتلـ ــل إليـ ــذي مت التوصـ ــاق الـ ــت، باالتفـ ــاق املؤقـ ــادئ واالتفـ ــالن املبـ إعـ
  .)١٣٨(الدبلوماسية املرفقة به مثل رسالة الوسيط، واملذكرة للسجل وحمضر متفق بشأنه

اخلليـل إىل منطقـتني مـع مـنح مسـؤوليات أمنيـة        ومبوجب الربوتوكول، قُسمت مدينـة   
، ١يف املائـة مـن املنطقـة البلديـة، املسـماة هــ        ٨٠خمتلفة للسلطة الفلسطينية وإسـرائيل: حـوايل   

، ٢ُنقلت إىل الفلسطينيني بالقرب من منطقة ألف، يف حني ظلـت املنطقـة املتبقيـة، املسـماة هــ      
ــة. ومشلــت ا   ــة   ٢ملنطقــة هـــ حتــت الســيطرة اإلســرائيلية الكامل ــة القدميــة واملنطقــة التجاري املدين

 ٢٠ ٠٠٠مسـتوطنا إسـرائيليا ومـا يزيـد عـن       ٤٥٠املركزية يف اخلليل، اللتني يقطنـهما حـوايل   
فلســطيين. ووصــف الربوتوكــول الترتيبــات واإلجــراءات األمنيــة املشــتركة، ونشــر الشــرطة         

-www.palestineالفلسـطينيني (انظـر   الفلسطينية، ومسـائل مدنيـة خمتلفـة تتعلـق بسـكان املدينـة       

un.org/peace/p_h.html .(  
كـــانون  ١٥مؤرخـــة  “مـــذكرة للســـجل ”وتضـــمن االتفـــاق بشـــأن الربوتوكـــول      

، أعدها املنسق األمريكي اخلاص للشرق األوسط، دينيس روس، بنـاء علـى   ١٩٩٧الثاين/يناير 
ناولـت مراحـل إضـافية مـن     طلب رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية عرفات، وت

إعـــادة انتشـــار القـــوات اإلســـرائيلية، تبـــدأ املرحلـــة األوىل منـــها خـــالل األســـبوع األول مـــن   
آذار/مارس، ومسائل والتزامات أوسـع نطاقـا متعلقـة بعمليـة السـالم مثـل إفـراج إسـرائيل عـن          

ر ومينـاء  عدد غري حمـدد مـن السـجناء الفلسـطينيني، واسـتئناف املفاوضـات املتعلقـة بفـتح مطـا         
فلسطينيني يف قطاع غزة، وإنشاء ممر آمـن بـني الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، واملراجعـة الفعليـة         

  للميثاق الوطين الفلسطيين، ومكافحة اإلرهاب، ومنع العنف، وحجم الشرطة الفلسطينية.  

__________ 
)١٣٧(  Shlaim صــويت بأغلبيــة والصــفحة التاليــة؛ ويــرى الكاتــب أن الت ٥٨٠أعــاله، الصــفحة  ١٤، انظــر احلاشــية

عضــوا عــن التصــويت يعكــس توافقــا لــآلراء واســع النطــاق علــى    ١٥صــوتا وامتنــاع ١٧صــوتا مقابــل  ٨٧
  الصعيد الوطين لصاحل عملية السالم.

)١٣٨(  Shlaim ٥٧٩أعاله، الصفحة   ١٤، انظر احلاشية.  
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ــتأنف          ــى أن ُتسـ ــطينيون علـ ــرائيليون والفلسـ ــادة اإلسـ ــق القـ ــه، اتفـ ــت نفسـ ويف الوقـ

ــل   مفاوضــات الوضــ  ــذ بروتوكــول اخللي ــدائم يف غضــون شــهرين بعــد تنفي وأعربــت  .)١٣٩(ع ال
الواليات املتحدة، من جانبها، للطـرفني عـن اعتقادهـا بـأن املرحلـة األوىل مـن عمليـات إعـادة         
االنتشار اإلضـافية ينبغـي أن تـتم بأسـرع مـا ميكـن وأن مجيـع املراحـل الـثالث لعمليـات إعـادة            

شهرا من تنفيذ املرحلة األوىل مـن عمليـات    ١٢تمل يف غضون االنتشار اإلضافية ينبغي أن تك
ويف الواقـع، توجـب    .)١٤٠(١٩٩٨إعادة االنتشار اإلضافية، لكن يف أجل أقصاه منتصـف عـام   

القيام بإعادة النظـر يف العديـد مـن املسـائل كهـذه وصـقلها يف املفاوضـات الالحقـة، علـى حنـو           
)، اللتني جـرى تناوهلمـا   ١٩٩٩رم الشيخ ()، ومذكرة ش١٩٩٨يرد يف مذكرة واي ريفر ( ما

أدنــاه. ومتثــل عنصــر هــام مــن عناصــر بروتوكــول اخلليــل يف الوجــود الــدويل املؤقــت يف مدينــة  
  .)١٤١(اخلليل

 ١٩٩٧شــباط/فرباير  ٧وامتثــاال لربوتوكــول اخلليــل، أمــر رئــيس الــوزراء نتنيــاهو يف     
نــهن مبجــرد توقيــع االتفــاق  ســجينة فلســطينية كــان مــن املقــرر اإلفــراج ع  ٣٠بــإطالق ســراح 

ــل آذار/مــارس     .)١٤٢(١٩٩٥املؤقــت أليلول/ســبتمرب   ــه إســرائيل يف أوائ ــراح قدمت ــرَق اقت ومل ي
يف املائة من الضفة الغربيـة إىل تطلعـات الفلسـطينيني وبعـد      ١٠إىل  ٩باالنسحاب من  ١٩٩٧

__________ 
أن بروتوكـول اخلليـل   ؛ ومشـل االتفـاق بشـ   ١٩٩٧كـانون الثاين/ينـاير    ١٥املؤرخة  “املذكرة للسجل”انظر   )١٣٩(

حيدد خطة الواليات املتحدة بشأن شارع الشهداء؛ وميكن االطالع عليه علـى  “ حمضرا متفقا بشأنه ”أيضا 
  .www.palestine-un.orgاملوقع الشبكي 

اليت قدمها وزير خارجيـة الواليـات املتحـدة كريسـتوفر      ١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٧انظر الرسالة املؤرخة   )١٤٠(
نيامني نتنياهو أثناء توقيع بروتوكول اخلليل. ويف الواقع، مل ُتستكَمل املرحلة األوىل مـن عمليـات إعـادة    إىل ب

  (انظر املرفق اخلامس أدناه). ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠االنتشار اإلضافية إال يف 
علــى مــا يلــي:   . الوجــود الــدويل املؤقــت، يــنص الربوتوكــول  ١٧، الصــفحة “مســائل متنوعــة”حتــت بنــد   )١٤١(

سيكون هناك وجـود دويل مؤقـت يف اخلليـل، وسـيحدد الطرفـان طـرق عمـل [وحـدات الوجـود الـدويل]           ”
بعــد توقيــع   ١٩٩٤. وأنشـئ الوجــود الـدويل املؤقــت يف اخلليــل يف عـام    “يف ذلــك العـدد ومنطقــة العمــل  مبـا 

آذار/مــارس  ٣١ اخلليــل يف بشــأن اإلجــراءات األمنيــة يف “لالتفــاق”إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية 
) املـؤرخ  ١٩٩٤( ٩٠٤واستئناف املفاوضات املتعلقة بقطاع غـزة وأرحيـا وفقـا لقـرار جملـس األمـن        ١٩٩٤

 ١٩٩٦أيار/مـايو   ١٢ملدة ثالثة أشهر. واستأنف الوجـود الـدويل املؤقـت عملـه يف      ١٩٩٤آذار/مارس  ١٨
االتفـاق  ” لسالم (املادة السابعة مـن االتفـاق املؤقـت، و   وفقا لالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف إطار عملية ا

، الــذي وقعــه جويــل ســينغر  ١٩٩٦أيار/مــايو  ٩املــؤرخ  “بشــأن الوجــود الــدويل املؤقــت يف مدينــة اخلليــل 
  وصائب عريقات).

ــرفض التمــاس الطعــن يف اإلجــراء،  أطلقــت إســرائيل ســراح          )١٤٢( ــا يف إســرائيل ب ــه احملكمــة العلي ــرار اختذت ــر ق إث
  سجينة فلسطينية.  ٣٠
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لـى ذلـك،   وعـالوة ع  .)١٤٤(ورفَضه اجلانب الفلسـطيين  )١٤٣(ذلك إىل تطلعات الواليات املتحدة
نشأت أزمة حادة بني الطرفني فيما يتعلـق بسياسـات إسـرائيل االسـتيطانية. وأدى قـرار رئـيس       

، الشروع يف تنفيذ خطط لبناء مسـتوطنة جديـدة   ١٩٩٧شباط/فرباير  ١٩الوزراء، الصادر يف 
يف جبل أبو غنيم على تل تغطيه غابة من أشجار الصنوبر على مقربة مـن القـدس الشـرقية، إىل    

ــة       إعــر ــرت خطــط االســتيطان غــري قانوني ــه. واعُتبِ ــدويل عــن إدانت اب الفلســطينيني واجملتمــع ال
ــة الســالم       ــأثريا ســلبيا يف عملي ــؤثر ت ــا ت ــى أهن ــدويل، وعل ــانون ال ــرار  .)١٤٥(مبوجــب الق وأدى ق

، ١٩٩٧إسرائيل فيما يتعلق جببل أبـو غنـيم إىل عقـد اجتماعـات جمللـس األمـن يف آذار/مـارس        
املتحــدة حلــق الــنقض ضــد قــرارين مــتعلقني باملســألة، ممــا أفضــى يف هنايــة   واســتخدام الواليــات

املطاف إىل عقد الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامـة بشـأن األعمـال اإلسـرائيلية     
غري القانونية يف القـدس الشـرقية احملتلـة وبقيـة األرض الفلسـطينية احملتلـة، وعقـدت أول جلسـة         

؛ 7و  5 و A/ES-10/PV.3(انظـر   ١٩٩٧عـددة يف إطـار هـذه الـدورة يف عـام      من اجللسـات املت 
  وانظر أيضاً الفصلني الثالث والرابع أدناه).

، نشـــرت وســـائط اإلعـــالم تقـــارير عـــن اخلطـــوط العامـــة  ١٩٩٧ويف حزيران/يونيـــه   
لتسوية دائمة بـني إسـرائيل والفلسـطينيني. وأشـري      القتراح قدمه رئيس الوزراء نتنياهو كأساس

 .)١٤٦(“+خطـة آلـون  ”ـ إىل االقتراح، الذي قُدم خالل اجتماع جمللس الوزراء املعين باألمن، بـ 
وأفيد بـأن إسـرائيل كانـت سـتحتفظ، وفـق االقتـراح، بالسـيطرة علـى اجملموعـات االسـتيطانية           

واجملمعــات  “غــوش إتزيــون” و “ىالقــدس الكــرب”اإلســرائيلية الــيت كانــت ستشــمل منطقــة  
كــبرية مــن املســتوطنات يف الضــفة الغربيــة    ، وجتمعــات أخــرى“معاليــه أدومــيم”االســتيطانية 

شرق اخلط األخضر، وشـبكة مـن الطـرق االلتفافيـة.      “منطقة أمنية” وغور األردن بأكمله، و
ــة، مقســمة إ       ــل مــن نصــف األرض الفلســطينية احملتل ــاطق وكــان ســُيتَرك للفلســطينيني أق ىل من

حمصورة وغري مترابطة فيما بينها. وأدان الطرف الفلسطيين اخلطـة بوصـفها حماولـة لالستعاضـة     
__________ 

، سافر منسق السالم يف الشرق األوسط دينـيس روس إىل إسـرائيل   ١٩٩٨أيار/مايو  ٨على سبيل املثال، يف   )١٤٣(
  يف املائة من الضفة الغربية. ١٣ملناقشة اقتراحات الواليات املتحدة من أجل سحب القوات من 

عات لــيال، أيــد جملــس الــوزراء، بتصــويت ، وبعــد إجــراء  مناقشــة دامــت ســبع ســا١٩٩٧آذار/مـارس   ٧يف   )١٤٤(
يف املائـة   ١٠إىل  ٩أعضاء، االقتراح املقدم من رئيس الوزراء نتنيـاهو باالنسـحاب مـن     ٧أعضاء مقابل  ١٠

يف املائــة مــن أراضــي    ٧أو  ٥مــن الضــفة الغربيــة. ودعــا خيــاران بــديالن أُثــريا يف االجتمــاع إىل تســليم         
  الغربية.  الضفة

 ١٤، احلاشـية  Shlaim. وانظـر أيضـا   ١٩٩٧)، وضـع القـدس  ( The Status of Jerusalem تحـدة، انظر األمم امل  )١٤٥(
  .٥٨٣-٥٨١أعاله، الصفحات 

اليت اقترحها نائب رئيس وزراء إسرائيل، إيغال آلون، واليت مشلـت،   ١٩٦٧مسيت باسم اخلطة األصلية لعام   )١٤٦(
  بني أمور أخرى، ضم غور األردن.
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) كأســاس لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط، بإطــار  ١٩٦٧( ٢٤٢عــن قــرار جملــس األمــن  

   .)A/51/923-S/1997/453انظر لف تفرضه إسرائيل من جانب واحد (خمت
وزاد كل من اهلجمات التفجرييـة االنتحاريـة ضـد املـدنيني اإلسـرائيليني يف القـدس يف         

، والقــرار الــذي اختذتــه حكومــة إســرائيل بعــد ذلــك بتعليــق ١٩٩٧متوز/يوليــه وأيلول/ســبتمرب 
يــد مــن عمليــات نقــل األراضــي إىل الســلطة الفلســطينية، مفاوضــات الســالم وجتميــد القيــام مبز

وحماولة فاشلة الغتيال زعيم محاس، خالد مشعل، على يد عمالء سـريني إسـرائيليني يف عمـان    
ــبتمرب  ٢٥يف  ــة إىل حتريــــك    ١٩٩٧أيلول/ســ ــود الراميــ ــواء. غــــري أن اجلهــ ــميم األجــ يف تســ

يــام املنســق األمريكــي اخلــاص  املفاوضــات املتوقفــة بــني طــريف الــرتاع تواصــلت، مــن خــالل ق   
ــادلني         ــة م ــرة اخلارجي ــارة وزي ــها زي ــة، أعقبت ــدة رحــالت إىل املنطق للشــرق األوســط روس بع

، يف حماولـة غـري ناجحـة للحصـول     ١٩٩٧أيلول/سـبتمرب   ١٢إىل  ١٠أولربايت، يف الفترة مـن  
اسـتئناف التعـاون   على جتميد لبناء املستوطنات اإلسرائيلية املثري للجدل مقابل التزام فلسـطيين ب 

  األمين الكامل مع إسرائيل.  
، نشــرت احلكومــة اإلســرائيلية قائمــة  ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ٩ويف غضــون ذلــك، يف   

بااللتزامـات األمنيــة الفلسـطينية الــيت طالبــت السـلطة الفلســطينية بالقيــام هبـا، والــيت قُــدمت إىل     
إســرائيل، مبــا يف ذلــك مــا يلــي:   وزيــرة اخلارجيــة أولربايــت خــالل الزيــارة الــيت قامــت هبــا إىل 

موافقة الفلسطينيني علـى التعـاون األمـين الكامـل وغـري املشـروط؛ واحتجـاز واعتقـال وسـجن          
مجيع اإلرهابيني الذين أفرجت عنهم يف السابق السلطة الفلسـطينية، وفقـا للقـوائم املقدمـة مـن      

ــف ضــد إســ        ــال عن ــاب أو أعم ــوظفني الضــالعني يف اإلره ــرائيل؛ وفصــل امل ــذ إس رائيل؛ وتنفي
األســلحة غــري املشــروعة ومصــادرهتا؛  االلتزامــات األمنيــة احملــددة يف بروتوكــول اخلليــل؛ ومجــع

طلب تسليم جمـرمني   ٣٣ وعدم قيام املسؤولني باملزيد من التحريض ضد إسرائيل؛ واالمتثال لـ
فـرد؛   ٢٤ ٠٠٠إىل  ٣٥ ٥٠٠مقدمة إىل السلطة؛ وختفيض أفراد قوة الشرطة الفلسـطينية مـن   

  .  )١٤٧(وتقدمي قائمة كاملة بأمساء جمندي الشرطة للموافقة عليها
، أصدر الفلسـطينيون الطلبـات التاليـة: حتويـل إسـرائيل      ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ١٠ويف   

ــغ   ــوري ملبل ــا إىل       ١٠٠الف ــتحفظ عليه ــدفوعات الضــريبية الفلســطينية امل ــن امل ــون دوالر م ملي
لــداخلي للضــفة الغربيــة؛ والســماح لقطــاع غــزة الســلطة الفلســطينية؛ ووقــف فــرض اإلغــالق ا

والضفة الغربية باسترياد املواد اخلام وتصدير املنتجات الزراعية؛ واإلذن لعدد حمدد مـن العمـال   
__________ 

)١٤٧(  ”Chronological review of events relating to the question of Palestine“     اسـتعراض األحـداث املتصـلة)
  .١٩٩٧بقضية فلسطني حسب تسلسلها الزمين)، أيلول/سبتمرب 
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احلـــــاملني للتصـــــاريح املطلوبـــــة بالعمـــــل يف إســـــرائيل، حـــــىت خـــــالل فتـــــرات اإلغـــــالق؛  
ــتئناف ــواد ا    واسـ ــذ املـ ــة إىل تنفيـ ــاين الراميـ ــان الثمـ ــال اللجـ ــاق املؤقـــت   أعمـ ــن االتفـ ــة مـ ملهمـ

، مبا يف ذلك اإلفراج عن السجناء الفلسطينيني، وفتح مطـار، وإنشـاء مينـاء حبـري     ١٩٩٥ لعام
وممــر آمــن بــني قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة. وعــالوة علــى ذلــك، طالــب الفلســطينيون بوقــف 

الفلسـطينيني يف  املمارسات التالية: بناء املستوطنات وتوسيعها؛ وإلغـاء بطاقـات هويـة املقـيمني     
القدس؛ وهدم املنازل اليت بنيت يف الضفة الغربية دون تـرخيص؛ وإجـالء البـدو يف مجيـع أحنـاء      

 ويف أيلــــول/ .)١٤٧(الضــــفة الغربيــــة ونقلــــهم مــــن املنطقــــة جــــيم إىل املنطقــــتني بــــاء وألــــف 
مكتبـا ومنظمـة    ١٦، قامـت شـرطة السـلطة الفلسـطينية، مـن جانبـها، بـإغالق        ١٩٩٧ سبتمرب
  .  )١٤٨(قة حبركة محاسمتعل

تشـــرين  ٣وعلـــى الـــرغم مـــن اســـتئناف احملادثـــات الثنائيـــة يف واشـــنطن العاصـــمة يف   
دون حتقيــق تقــدم دبلوماســي أو مــادي  ١٩٩٨مضــى معظــم عــام  ،)١٤٩(١٩٩٧الثــاين/نوفمرب 

املفاوضــات،  “إعــادة تنشــيط”ملمــوس يف عمليــة الســالم. ومل ُتثِمــر شــيئا اجلهــود الراميــة إىل  
ويف الوقت نفسه، أدت التطـورات علـى    .)١٥٠(اجلهود اليت بذلتها الواليات املتحدة يف ذلك مبا

أرض الواقع مثـل مواصـلة إنشـاء املسـتوطنة يف جبـل أبـو غنـيم يف جنـوب القـدس الشـرقية إىل           
احلد من االجتاه اإلجيايب الذي كان ُيتوقَّع أن يظهر بعد تنفيـذ بروتوكـول اخلليـل. وكـان ُينظـر      

التطورات على أهنـا تسـتبِق السـعي إىل مفاوضـات الوضـع الـدائم (انظـر الفصـل         أيضا إىل هذه 
  الثاين أعاله).

__________ 
  .Kenizé Mourad, Le parfum de notre terre - Voix de Palestine et d’Israël, Paris, 2003, p. 348انظر   )١٤٨(
ارجيـة أولربايـت بافتتـاح احملادثـات بـني املفاوضـني اإلسـرائيليني والفلسـطينيني بقيـادة وزيـرة           قامت وزيرة اخل  )١٤٩(

ومتت الدعوة إىل احملادثات الستكشاف صـيغ ميكـن هبـا     .اخلارجية ليفي وكبري املفاوضني الفلسطينيني عباس
والفلسـطينيني. واضـطلع   متهيد الطريق لإلسراع يف املفاوضات بشـأن تسـوية سـلمية دائمـة بـني اإلسـرائيليني       

  روس بدور الوساطة يف احملادثات. األمريكي للسالم يف الشرق األوسطاملنسق 
مـع رئـيس    كلينتـون ، اجتمـع الـرئيس   ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٢٢إىل  ٢٠على سبيل املثال، يف الفترة من   )١٥٠(

نطن العاصـمة، يف حماولـة منـه    الوزراء نتنياهو ورئيس السـلطة الفلسـطينية عرفـات علـى حنـو منفصـل يف واشـ       
ــن         ــرة م ــت يف الفت ــة أولرباي ــوزيرة اخلارجي ــارة األوىل ل ــة الســالم. وعقــب الزي ــادة تنشــيط عملي إىل  ١٠إلع

، عـادت  ١٩٩٨شـباط/فرباير   ١كـانون الثاين/ينـاير إىل    ٣١، وخـالل الفتـرة مـن    ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ١٢
منة من جانـب الفلسـطينيني بشـأن األمـن ومـن جانـب       إىل الشرق األوسط لتقدمي اقتراح باختاذ خطوات متزا

إسرائيل بشأن املزيد من إعادة انتشار قواهتا. وأفادت التقارير بأن السيد عرفات قـدم رسـالة تـبني بالتفصـيل     
ــاه). وُعقــدت       األجــزاء مــن ميثــاق منظمــة التحريــر الفلســطينية الــيت ينبغــي اعتبارهــا ملغــاة (انظــر أيضــا أدن

بني وزيرة اخلارجية، وعلى حنـو منفصـل، رئـيس الـوزراء نتنيـاهو والسـيد        ١٩٩٨عام  اجتماعات إضافية يف
، بـني الســيد كلينتــون والسـيد نتنيــاهو والســيد عرفــات يف   ١٩٩٨أيلول/ســبتمرب   ٢٨عرفـات وكــذلك، يف  

  البيت األبيض.
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ويف األمم املتحدة، أعـرب األمـني العـام يف تقريـره املتعلـق بقضـية فلسـطني واحلالـة يف           

مـل إزاء اجلمـود يف عمليـة السـالم يف     عن خيبـة األ  ،)A/52/581-S/1997/866الشرق األوسط (
وأشــار األمــني العــام إىل أنــه بــالرغم مــن أن بروتوكــول  .١٩٩٧الشــرق األوســط خــالل عــام 

جــوا  ءاخلليــل قــد بــث األمــل يف أن تــزداد الثقــة املتبادلــة بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني وهتــي 
 بنـاء مسـتوطنة يف جبـل    مساعدا على إجراء مفاوضات الحقة، حال قرار إسرائيل الشـروع يف 

أبو غنيم إىل اجلنوب من القـدس الشـرقية دون اسـتمرار هـذا االجتـاه اإلجيـايب، وأدى إىل حالـة        
مجود خطرة وطويلة. ووفقا ملا جاء يف تقرير األمني العام املقدم يف وقت سابق من ذلـك العـام   

ُنظـر إىل   ،)A/ES-10/6-S/1997/494إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا االسـتثنائية الطارئـة العاشـرة (    
  حادث أبو غنيم على أنه أمر بالغ اخلطورة لعدد من األسباب:  

جديدة جببـل أبـو غنـيم     إسرائيليةسياسيا، مثَّل البدء يف بناء مستوطنة   (أ)”    
ــا باألراضــي الفل      ــدة متام ــاء مســتوطنة جدي ــو بن ــوة األوىل حن ــذ   اخلط ــة من ســطينية احملتل

التجميد الذي فرضته على تلك األنشطة احلكومة اإلسـرائيلية السـابقة يف إطـار عمليـة     
السالم. وأشـار الفلسـطينيون إىل أن تلـك اخلطـوة تضـر باملفاوضـات املتعلقـة بالوضـع         

 إىلالنـهائي الـيت مـن املقـرر أن جيـري البــت فيهـا يف مسـألة القـدس وحـدودها. ونظــر          
لــى أهنــا تغلــق الســبيل أمــام مــا يتوقــع الفلســطينيون باإلمجــاع أن يكــون     املســتوطنة ع

  أي القدس الشرقية؛   -العاصمة املقبلة لدولة فلسطني 
فيما يتعلق بآثار رفض حكومـة إسـرائيل اإلقـالع عـن بنـاء مسـتوطنة         هـ)(”    

جديدة جببل أبو غنيم على عملية السالم، وبثقة الشـعب الفلسـطيين يف تلـك العمليـة،     
فإن الرفض ميثل على ما يبـدو، يف رأي الشـعب الفلسـطيين، أكـرب عامـل سـليب وحيـد        

  .  “يسهم يف اهنيار عملية السالم، وإثارة االضطراب يف األراضي احملتلة
ــدعم السياســي لعمليــة الســ         ــان اإلعــراب عــن ال الم يتضــاءل يف األمــم املتحــدة.   وك

ــت تتحــدث أيضــا باســم االحتــ      إذ ــيت كان ــرويج، ال ــت الن ــات املتحــدة،   قال اد الروســي والوالي
عمليـة السـالم يف الشـرق    ” املعنـون  A/52/L.62بوصفهما مشـاركَني يف تقـدمي مشـروع القـرار     

    ، إن هذين البلدين يرغبان يف سحب املشروع. ومضى املتكلم يقول ما يلي:“األوسط
ــة ا ”     ــة للمــرة األوىل يف عــام   منــذ اعتمــاد اجلمعي ، ١٩٩٣لعامــة نصوصــا مماثل

ر عـن تأييـد عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط. ويف       ظلت مشاريع القرارات تلك تعبِّ
ضوء اجلهود اليت يبذهلا حاليا مع األطراف رعـاة عمليـة السـالم وغريهـم، بغيـة تزويـد       

إلعـادة تقدميـه    العملية بزخم جديد، يود مقدمو مشروع القـرار أن يبـدوا اسـتعدادهم   
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يف الوقت الذي نرى فيه حنـن، فضـال عـن األطـراف نفسـها، أن مـن املناسـب واملفيـد         
السعي مرة أخرى إىل احلصول من اجملتمع الدويل على عبارات التأييد لعملية السـالم.  

)A/52/PV.68(“.  
يـق تقـدم يف عمليـة السـالم ال يسـتدعي إعـادة تقـدمي        وكان هناك شعور بـأن عـدم حتق    

القرار إىل اجلمعية العامة. ومن جانبه، زار األمـني العـام كـويف عنـان األرض الفلسـطينية احملتلـة       
، وهي أول زيارة يقوم هبا أمني عام إىل السلطة الفلسـطينية. ويف كلمـة   ١٩٩٨يف آذار/مارس 

ــوطين    ــام اجمللـــس الـ ــام أمـ ــني العـ ــا األمـ ــزة يف  ألقاهـ ــطيين يف غـ ــر   ٢٣ الفلسـ ــارس (انظـ آذار/مـ
SG/SM/6501  :قال ،(  

عنــد كــل منعطــف وعلــى كــل درب، ومــع كــل حتــٍد وكــل جنــاح، وقفــت  ”    
  األمم املتحدة جبانب املدافعني عن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين.  

التقريــر احلقيقــي  -ملــاذا؟ مل يكــن بوســعنا أن نقــوم بعمــل آخــر. فقضــيتكم ”    
هــي قضــيتنا. وهــي التعــبري عــن مبــادئ ميثاقنــا األكثــر    - الفلســطيين ملصــريه للشــعب

  .  “قدسية ورسوخاً وعاملية
واليوم يف غـزة، ميكـنين أن أعلـن لكـم أن األواصـر بـني الشـعب الفلسـطيين         ”    

واألمم املتحدة هـي أمـنت مـن أي وقـت مضـى. فالتزامنـا بقضـيتكم مل يـنقص وآمالنـا          
  .“جهابشأن مستقبلكم مل تفقد وه

ولــن جيلــب الســالم إىل هــذه األرض ســوى الســالم، والتراضــي، وفهــم أن   ”    
جنبا إىل جانبا. ودعـوين أكـرر: لـن جيلـب      - وليس أن ميوتا -شعبني جيب أن يعيشا 

السالم إىل هذه األرض ويتيح لشعبكم تقرير مصريه سوى السالم، والتراضـي، وفهـم   
جنبــا إىل جانبــا. ولــن يتحقــق ذلــك   - ولــيس أن ميوتــا -أن شــعبني جيــب أن يعيشــا  

السالم إال إذا تقيد الطرفان تقيدا تاما بااللتزامـات الـيت قطعاهـا علـى نفسـيهما ونفـذا       
  .  “العملية حىت مرحلتها األخرية، وهي التسوية السلمية الشاملة

وباء بالفشل اجتماع بني رئـيس الـوزراء نتنيـاهو ورئـيس السـلطة الفلسـطينية عرفـات          
يف لنــدن بنــاء علــى دعــوة مــن رئــيس وزراء اململكــة املتحــدة تــوين    ١٩٩٨ار/مــايو ُعقــد يف أي

وجعــل انعــدام الثقــة املتزايــد بــني الســلطة الفلســطينية واحلكومــة اإلســرائيلية عمليــة    .)١٥١(بلــري
ــود اإلضــافية         ــك، أمثــرت يف آخــر املطــاف اجله ــع ذل ــة احتضــار. وم ــدخل يف مرحل الســالم ت

املنسـق اخلـاص للشـرق األوسـط روس وكانـت هتـدف إىل ضـمان        املبذولة، الـيت قادهـا أساسـا    
__________ 

)١٥١(  Shlaim ٥٨٨أعاله، الصفحة  ١٤، انظر احلاشية.  
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يف املائـة مـن الضـفة     ١٣وضع صيغة من أجل املزيد من إعادة انتشـار القـوات اإلسـرائيلية مـن     

الغربية. ولئن رفض رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي نتنيـاهو يف البدايـة اقتـراح الواليـات املتحـدة يف         
ه يف آب/أغسطس من العـام نفسـه، شـريطة أن تعـني     ، فقد أشار إىل موافقت١٩٩٧آذار/مارس 

يف املائة من اإلقليم لتحويلها إىل حممية طبيعيـة. وعقـب االجتمـاع الـذي      ٣السلطة الفلسطينية 
مجــع رئــيس الــوزراء نتنيــاهو ورئــيس الســلطة الفلســطينية عرفــات بــالرئيس كلينتــون يف البيــت  

ولربايـت مـرة أخـرى يف أوائـل تشـرين      ، قامـت الـوزيرة أ  ١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٢٨األبيض يف 
األول/أكتوبر بزيارة إىل إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة، وعقدت اجتماعـات متكـررة مـع    
القـادة اإلسـرائيليني والفلسـطينيني حتضــريا السـتئناف احملادثـات املباشــرة بـني اجلـانبني يف وقــت        

  .)١٥٢(الحق من الشهر نفسه
  

  مذكرة واي ريفر    - واو  
ــوبر   ١٥يف    ــد     ١٩٩٨تشــرين األول/أكت ــة الســالم خطــوة أخــرى بعق ، خطــت عملي

مؤمتر قمة يف مزرعة واي ريفر يف مرييالند، الواليات املتحدة، حتـت رعايـة الـرئيس كلينتـون،     
واخُتـِتم املـؤمتر    .١٩٧٨مت الترويج له على أنه مبين على منوذج مؤمتر قمـة كامـب ديفيـد لعـام     

رئـيس الـوزراء نتنيـاهو ورئـيس      القيام، يف البيت األبيض، بتوقيعتشرين األول/أكتوبر ب ٢٣يف 
  السلطة الفلسطينية عرفات ملذكرة واي ريفر.  

وهنأ رئيس جملس األمن مجيع األطراف املشتركني يف االتفاق علـى املـذكرة، وأعـرب      
الشـرق  خلرب اخلروج أخريا من الطريق املسدود يف عمليـة السـالم يف   ”األمني العام عن اغتباطه 

). غري أن التفاؤل مل يدم طويال، ألن حكومة إسرائيل قـررت،  SG/SM/6769(انظر  “األوسط
  .  )١٥٣(كانون األول/ديسمرب، تعليق تنفيذ مذكرة واي ريفر ٢٠يف 

ونصت املذكرة على إعادة نشر القوات اإلسرائيلية على مراحل، بـالتوازي مـع حتقيـق      
راز تقــدم بشــأن املســائل االقتصــادية، مبــا يف ذلــك الفلســطينيني ألهــداف أمنيــة، فضــال عــن إحــ

املنطقة الصناعية يف غزة ومطارها، واستئناف مفاوضات الوضع الدائم. وجـرى تنفيـذ املرحلـة    
األوىل من عمليات إعادة االنتشار، يف حني أُجـل القيـام باملزيـد مـن إعـادة االنتشـار، وانتـهت        

ــام  مــدة مخــس ســنوات احملــددة    ١٩٩٩أيار/مــايو  ٤يف  ــتم ١٩٩٥لالتفــاق املؤقــت لع ، ومل ي
  خالهلا اإلجراء الفعلي ملفاوضات الوضع الدائم.  

__________ 
  ، مع املنسق اخلاص للشرق األوسط روس.١٩٩٨األول/أكتوبر تشرين  ٧إىل  ٥يف الفترة من   )١٥٢(
)١٥٣(  Shlaim،  أعاله، الصفحة  ١٤انظر احلاشيةXXV.  
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ــادة االنتشــار اإلضــافية، نصــت          ــات إع ــن عملي ــة م ــرحلتني األوىل والثاني ويف إطــار امل
ــة ألــف (    ١٣مــذكرة واي ريفــر علــى نقــل    ــة جــيم إىل املنطق ــة مــن املنطق ــة)  ١يف املائ يف املائ

املائة)، على ثالث مراحل. وُصنفت نسبة ثالثة يف املائة مـن هـذه املنطقـة    يف  ١٢واملنطقة باء (
ال ميكن فيهـا القيـام بـأي بنـاء أو تغـيري آخـر للمنـاظر         “منطقة خضراء/حممية طبيعية”على أهنا 

يف املائـة إضـافية مـن املنطقـة بـاء إىل املنطقـة ألـف.         ١٤,٢الطبيعية. وكان من املقرر نقل نسبة 
أســبوعا، وأن جيــري  ١٢ا أن تــتم عمليــات النقــل الــثالث هــذه يف غضــون  وكــان يتوقــع أيضــ

  .  )١٥٤(الطرفان مناقشة بشأن عملية إعادة انتشار إضافية غري حمددة بعد ذلك، كمرحلة ثالثة
ظمـات اإلرهابيـة خارجـة    نب الفلسطيين على أن يعتبِر املنومبوجب املذكرة، وافق اجلا  

حتها والتصـدي لبناهـا التحتيـة يف األرض الفلسـطينية     على القانون، وأن يضع خطة عمل ملكاف
احملتلة وإجراء استعراضات لتنفيذها مرة كل أسبوعني باالشتراك مـع ممثلـي الواليـات املتحـدة؛     

ــع هتريــب األســلحة؛ واعتقــال      األشــخاص احملــددين  ”ومصــادرة األســلحة غــري املشــروعة ومن
. “املسـتمر واملكثـف والشـامل   ”األمـين   ؛ والتعاون“املشتبه يف ارتكاهبم أعمال عنف وإرهاب

ل التحـــريض علـــى العنـــف مجيـــع أشـــكا”وتعهــد اجلانـــب الفلســـطيين بإصـــدار مرســـوم مينـــع  
ــة تعمـــل   ،“اإلرهـــاب أو ــاء آليـ ــاليب العنـــف أو اإلرهـــاب،   ”وإنشـ ــة ضـــد مجيـــع أسـ مبنهجيـ
غربيـة  . وتعهد الطرفان بعدم اختاذ أي خطوة مـن شـأهنا تغـيري وضـع الضـفة ال     “التهديد هبما أو

  وقطاع غزة يف إطار االتفاق املؤقت.  
 ويف مــا يتعلــق مبفاوضــات الوضــع الــدائم، اتفــق الطرفــان علــى القيــام علــى الفــور            

باستئناف احملادثات على وجه السرعة، والقيام جبهود دؤوبـة مـن أجـل حتقيـق اهلـدف املشـترك       
 املــذكرة، أعربــت . وكمــا جــاء يف١٩٩٩أيار/مــايو  ٤املتمثــل يف التوصــل إىل اتفــاق حبلــول  

  الواليات املتحدة عن استعدادها لتيسري هذه املفاوضات.  
وعــالوة علــى ذلــك، اتفــق اجلانبــان اإلســرائيلي والفلســطيين، اللــذين أعــادا تأكيــد           

التزامهمــا بتوطيــد عالقتــهما وأقــرا باحلاجــة إىل العمــل بنشــاط لتشــجيع التنميــة االقتصــادية يف   
ــة وقطــاع غــزة، علــى   ــاء مجيــع اللجــان املنشــأة مبوجــب االتفــاق     الضــفة الغربي اســتبقاء أو إحي

االنتقايل، مبا فيها جلنة الرصد والتوجيه، واللجنة االقتصادية املشـتركة، وجلنـة الشـؤون املدنيـة،     
واللجنــة القانونيــة، وجلنــة التعــاون الدائمــة (انظــر الفصــل الرابــع أدنــاه). وأدرَِج جــدولٌ زمــين   

  ، لكن تعذر على الطرفني احترامه.  “فقا ال يتجزأ من الوثيقةمر”مفصل يف املذكرة بوصفه 

__________ 
جهتني مــن وزيــر املـو  ١٩٩٧نــايركـانون الثاين/ي  ١٧ مبوجـب أحكــام االتفـاق املؤقــت والرسـالتني املــؤرختني     )١٥٤(

  النتشار اإلضافية.كريستوفر إىل اجلانبني بشأن عملية إعادة ا اخلارجية األمريكي
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تشــرين  ١٩أيــام مــن تــاريخ التوقيــع. ويف     ١٠ودخلــت املــذكرة حيــز النفــاذ بعــد       

ــاين/نوفمرب  ــى      ، صــّد١٩٩٨الث ــذكرة، شــريطة أن يتخل ــى امل ــوزراء اإلســرائيلي عل ــس ال ق جمل
أيار/مــايو  ٤مســتقلة يف اجلانــب الفلســطيين عــن خطــط اإلعــالن مــن جانــب واحــد عــن دولــة 

امللطخــة أيــديهم ”اإلفــراج عــن الســجناء الفلســطينيني   وأال يطلــب مــرة أخــرى  ،)١٥٥(١٩٩٩
أو عن األفـراد الـذين هـم أعضـاء يف حركـة محـاس؛ وطالـب أيضـا بـالوقف الفـوري            “بالدماء

ــات    “للتحــريض علــى العنــف ” ــة. وقالــت الوالي . ورفــض الفلســطينيون هــذه الشــروط الثالث
. وكانـت الشـروط اإلضـافية    “ينبغـي تنفيـذها بصـيغتها املوقعـة    ”ن مذكرة واي ريفر املتحدة إ

عملية االنسـحاب الثالثـة مـن الضـفة      اليت أعلنها رئيس الوزراء اإلسرائيلي كما يلي: لن تشمل
ــة ســوى نســبة   ــوطين      ١الغربي ــة، وســتكون األخــرية؛ وينبغــي للمجلــس ال ــة مــن املنطق يف املائ

ميثاق منظمة التحرير الفلسـطينية األجـزاء الـيت فيهـا عـداء إلسـرائيل.       الفلسطيين أن حيذف من 
ويف الوقت ذاته، وافق السـيد نتنيـاهو علـى فـتح املطـار الفلسـطيين يف قطـاع غـزة يف األسـبوع          

  .)١٥٦(سجينا فلسطينيا ٧٥٠املوايل، والشروع يف اإلفراج عن 
لون اإلســـرائيليون ع املســـؤوتشـــرين الثـــاين/نوفمرب، وقّـــ ٢٠وعـــالوة علـــى ذلـــك، يف   

يف املائــة مــن  ٢نتشــار القــوات اإلســرائيلية مــن  اوالفلســطينيون بروتوكــوال الســتكمال إعــادة  
يف املائـــة مـــن املنطقـــة بـــاء إىل املنطقـــة ألـــف. واســـتلمت الشـــرطة  ٧,١املنطقـــة جـــيم، ومـــن 

ــاط      ٢٨الفلســطينية الســلطة يف   ــق بتعــيني حــدود املن ــدأ العمــل املتعل ــة صــغرية. وب ــدة وقري ق بل
ع رئـيس سـلطة الطـريان املـدين الفلسـطيين      اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية والفلسـطينية. كمـا وقّـ   

واملسؤولون عن الطريان اإلسرائيلي بروتوكول مطار غزة الذي يسمح بفـتح املطـار الـدويل يف    
جنوب قطاع غزة. وحطت طائرة الرحلة اجلوية التجارية االفتتاحية اآلتية مـن مصـر يف املطـار    

    .١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤دويل الفلسطيين، يف الدهنية، يف ال
ودعما هلذه التطورات، استضـاف الـرئيس كلينتـون مـؤمترا للمـاحنني للشـرق األوسـط          

بلـدا،   ٤٠، تعهدت فيـه حـوايل   ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠عِقد يف واشنطن العاصمة يف 
يــني دوالر يف شــكل مســاعدة اقتصــادية إىل  معظمهــا مــن أوروبــا، بتقــدمي أكثــر مــن ثالثــة بال  

  السلطة الفلسطينية.  

__________ 
إىل  ٢٧قـــرر اجمللـــس املركـــزي الفلســـطيين تأجيـــل إعـــالن الدولـــة يف اجتماعـــه املعقـــود يف الفتـــرة مـــن            )١٥٥(

  ).www.palestine-un.org/news( ١٩٩٩نيسان/أبريل   ٢٩
)١٥٦(  ”Chronological review of events relating to the question of Palestine“   اسـتعراض األحـداث املت)  صـلة

  .١٩٩٨بقضية فلسطني حسب تسلسلها الزمين)، تشرين الثاين/نوفمرب 
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ومع ذلك، تعثرت اجلهود املبذولـة لتحقيـق مزيـد مـن التقـدم يف املفاوضـات ألسـباب          
تشـــرين  ٢٤ويف  .)١٥٧(خمتلفـــة منـــها مـــا يتعلـــق بـــإفراج إســـرائيل عـــن الســـجناء الفلســـطينيني 

ســجينا أفــادت  ٢٥٠مكونــة مــن ، أفرجــت إســرائيل عــن جمموعــة أوىل  ١٩٩٨الثــاين/نوفمرب 
وبعــد ذلــك  .)١٥٨(التقــارير بــأن العديــد منــهم جمرمــون عــاديون ومل يكونــوا نشــطاء فلســطينيني

كانون األول/ديسمرب، رفـض رئـيس الـوزراء نتنيـاهو اإلفـراج عـن السـجناء         ١ببضعة أيام، يف 
اهرييـة يف  الفلسطينيني املتهمني بارتكاب هجمات ضد اإلسرائيليني. وانـدلعت احتجاجـات مج  

األرض الفلسطينية احملتلة تبعها إضراب عن الطعام قام به السجناء الفلسطينيون. وعـالوة علـى   
كانون األول/ديسـمرب أنـه مـن غـري املـرجح حـدوث        ١٦ذلك، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو يف 

  .  )١٥٩(املزيد من عمليات إعادة انتشار القوات اإلسرائيلية
الدائم، ُعقد اجتماع أول بـني وزيـر خارجيـة إسـرائيل      وفيما يتعلق مبفاوضات الوضع  

ــاين/نوفمرب   ١٨شــارون واملفــاوض الفلســطيين عبــاس يف   تشــرين  ٢٤. ويف ١٩٩٨تشــرين الث
الثاين/نوفمرب، أجل كل من إسـرائيل والفلسـطينيني البدايـة الرمسيـة للمفاوضـات بشـأن الوضـع        

كـــانون  ٣عـــن تأجيـــل آخـــر يف  الــدائم حـــىت أوائـــل كـــانون األول/ديســـمرب، وأعِلـــن حينئـــذ 
األول/ديســــمرب. ومل يــــتم تنــــاول مفاوضــــات الوضــــع الــــدائم مــــرة أخــــرى إال يف مــــذكرة 

حكومـــة جديـــدة يف إســـرائيل برئاســـة  ١٩٩٩الشـــيخ، الـــيت أبرمتـــها يف أيلول/ســـبتمرب  شـــرم
  باراك.    إيهود

ــدما يف    ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب   ١٠ويف    ــام بواجــب املضــي ق ، وســعيا إىل القي
لوفــاء بالتزامــات الفلســطينيني مبوجــب مــذكرة واي ريفــر، قــام اجمللــس املركــزي الفلســطيين،   ا

وهــي مؤسســة تابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية تتخــذ القــرارات املتعلقــة بالسياســات عنــدما   
يكون اجمللس الوطين الفلسطيين منعقدا، بالتصـويت بأغلبيـة سـاحقة لصـاحل قبـول التغـيريات        ال

امليثــاق الفلســطيين. ويف التصــويت، طُلــب إىل األعضــاء احلاضــرين وعــددهم        املدخلــة علــى 

__________ 
على الـرغم مـن أن مسـألة اإلفـراج عـن السـجناء تكتسـي أولويـة بالنسـبة للفلسـطينيني، مل تعـاجل صـراحة يف               )١٥٧(

شفوي خـالل مفاوضـات واي ريفـر تطلـق إسـرائيل       “تفاهم” مذكرة واي ريفر. ومع ذلك، مت التوصل إىل
وأمسـت الطرائـق    .من السجناء الفلسـطينيني احملتجـزين لـديها، وذلـك يف ثـالث مراحـل       ٧٥٠سراح مبوجبه 

 احملددة لإلفراج بعد ذلك موضوع جدل سـاخن، إذ أصـر اجلانـب الفلسـطيين علـى إطـالق سـراح السـجناء        

أبـدا علـى   يف حني أكدت حكومة إسرائيل أهنا مل توافق  “ألسباب أمنية”والسجناء احملتجزين  “السياسيني”
  .“امللطخة أيديهم بالدماء” اإلفراج عن أعضاء حركة محاس أو منظمة اجلهاد اإلسالمي، أو عن األشخاص

  .Benny Morris, The Righteous Victims, p. 648فردا، استنادا إىل  ١٥٠يصل العدد إىل   )١٥٨(
)١٥٩(  ”Chronological review of events relating to the question of Palestine“ )    اسـتعراض األحـداث املتصـلة

  .١٩٩٨ديسمرب /األول  كانون بقضية فلسطني حسب تسلسلها الزمين)،
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أعضــاء مــا إذا كــانوا يوافقــون علــى رســالة مــن رئــيس الســلطة الفلســطينية عرفــات إىل    ١٠٥

الرئيس كلينتون أعِلن فيها عن إلغاء أو تعديل مواد امليثاق اليت فيهـا عـداء إلسـرائيل. وصـوت     
احل الرسالة مقابل سـبعة أعضـاء صـوتوا بعـدم املوافقـة وامتنـع       عضوا من بني احلاضرين لص ٨١

كــانون األول/ديســمرب، قــام اجتمــاع اجمللــس الــوطين   ١٤التصــويت. ويف  ســبعة آخــرون عــن
الفلسطيين يف قطاع غزة، حبضور الرئيس كلينتون، بتصويت مماثل. وأعربت حكومـة إسـرائيل   

  .  )١٦٠(عن ارتياحها للتصويت يف اجمللس الوطين الفلسطيين
كــانون األول/ديســمرب، ُعقــد اجتمــاع قمــة ثالثــي بــني الــرئيس  ١٥ويف اليــوم التــايل،   

كلينتون ورئيس الوزراء نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات وانفـض دون صـدور   
بيان مشترك عن القادة الثالثة. ومل يلتـزم السـيد نتنيـاهو بتـاريخ حمـدد ملواصـلة إعـادة االنتشـار         

مطالب خمتلفة منها أن يتخلى السيد عرفـات علنـا عـن خططـه الراميـة إىل اإلعـالن عـن        وكرر 
دولــة فلســطينية مــن جانــب واحــد والــيت صــيغت يف ســياق اقتــراب انتــهاء الفتــرة االنتقاليــة يف  

كــانون األول/ديســمرب، أعلــن مكتــب رئــيس    ٢٠. وعلــى أي حــال، يف ١٩٩٩أيار/مــايو  ٤
فيذ مذكرة واي ريفر ستعلق حىت انتهاء االنتخابـات اإلسـرائيلية،   الوزراء نتنياهو أن مواصلة تن

  .  )١٦١(١٩٩٩أيار/مايو  ١٧اليت كان موعد إجرائها ُحدِّد يف 
، قام رئيس السلطة الفلسطينية عرفـات بزيـارة إىل   ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٣و  ٢٢ويف   

للـذين أكـدا مـن    لالجتماع مع الرئيس كلينتون ووزيرة اخلارجيـة أولربايـت ا   واشنطن العاصمة
جديد معارضتهما إلعالن قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد. ويف هناية املطـاف، أحجـم   
الفلسطينيون عن إعالن دولة مستقلة من جانب واحد. وصدر عـن االحتـاد األورويب، بـدوره،    

، خالل مؤمتر القمة الذي عقـده يف بـرلني، أكـد فيـه     ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٥إعالن تارخيي يف 
مــن جديــد حــق الشــعب الفلســطيين غــري املشــروط يف تقريــر مصــريه، مبــا يف ذلــك خيــار إقامــة 

ــتعداده للنظــــر يف االعتــــراف بالدولــــة الفلســــطينية   (انظــــر الفصــــل  )١٦٢(دولــــة، وأعلــــن اســ
  أعاله).  األول

__________ 
(ردود الفعـل اإلسـرائيلية علـى تصـويت اجمللـس الـوطين        “Israeli reactions to the PNC vote in Gaza” انظـر   )١٦٠(

  .www.mfa.org.il، املتاح على املوقع الشبكي )الفلسطيين يف غزة
)١٦١(  Shlaim أعاله، الصفحة ١٤، انظر احلاشية XXV.  
)١٦٢(  Presidency Conclusions, Berlin European Council, 24 and 25 March 1999      املتـاح علـى املوقـع الشـبكي 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/ACFB2.html.  
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لصـــاحل حـــل   ١٩٩٨كـــانون األول/ديســـمرب   ٢١وبعـــد أن صـــوَّت الكنيســـت يف     
وُعلّقت عملية السالم فعـال حـىت حـني     .١٩٩٩أيار/مايو  ١٧احلكومة، أجريت انتخابات يف 

ويف  .١٩٩٩تشـــــكيل احلكومـــــة اجلديـــــدة بقيـــــادة إيهـــــود بـــــاراك يف أوائـــــل متوز/يوليـــــه  
ــات يف         ١١ ــطينية عرفـ ــلطة الفلسـ ــيس السـ ــاراك ورئـ ــوزراء بـ ــيس الـ ــع رئـ ــه، اجتمـ متوز/يوليـ
تنفيــذ مــذكرة حــانون/معرب إريتــز وتواصــلت مفاوضــاهتما يف وقــت الحــق مــن الشــهر ل    بيــت
ريفـر وتقيــيم كــل املســائل العالقــة املرتبطــة بتنفيــذها. وتوقــع الفلســطينيون احلصــول علــى   واي

التــزام واضــح مــن جانــب إســرائيل بتنفيــذ إعــادة االنتشــار الــذي تــأخر لفتــرة طويلــة ومل يكــن  
مها وشيك احلدوث. واهنارت احملادثات الثنائية بسـبب االقتراحـات اجلديـدة واملتنوعـة الـيت قـد      

رئــيس الــوزراء والصــعوبات الــيت ووجهــت يف تنفيــذ خمتلــف االلتزامــات مثــل إطــالق إســرائيل  
لسراح السجناء الفلسطينيني. وأدت تدرجييا الوساطة اليت قامت هبـا مصـر والواليـات املتحـدة     

  .)١٦٣(األمريكية وجهات أخرى إىل إنقاذ احملادثات يف أيلول/سبتمرب
  

  مذكرة شرم الشيخ  -زاي   
، أهنــى رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بــاراك ورئــيس الســلطة ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٤يف   

الفلسطينية عرفات أكثر مـن مثانيـة أشـهر مـن اجلمـود يف عمليـة السـالم بـالتوقيع علـى مـذكرة           
شــرم الشــيخ املتعلقــة باجلــدول الــزمين لتنفيــذ االلتزامــات العالقــة املترتبــة مــن االتفاقــات املوقعــة 

ــهائي. وكمــا قــال أحــد املــراقبني،    واســتئناف مفاوضــات ــة  ”الوضــع الن ــة عملي اســتأنفت قافل
ــام      ــدمها إىل األم ــرة أخــرى تق ــة اخلطــى م ــام أشــد    )١٦٤(“الســالم املتثاقل ــني الع . ورحــب األم

ــاء          ــى إهن ــات عل ــرئيس عرف ــاراك وال ــوزراء ب ــيس ال ــة إىل رئ ــاق وتوجــه بالتهنئ ــب باالتف الترحي
رة اخلارجية أولربايت على دورمها يف تيسـري هـذا   املفاوضات بنجاح، وإىل الرئيس مبارك ووزي

  ).SG/SM/7121-PAL/1869التقدم اهلام (انظر 
ــارس      ــة آذار/م ــول هناي ــن     ٢٠٠٠وحبل ــرغم م ــى ال ــا، عل ، أعــادت إســرائيل نشــر قواهت

يف املائـة مـن    ١٨,٢تأخرها يف تنفيذ التزامها مبوجب املذكرة، من مساحة إمجالية ُتقدَّر بنسـبة  
ة (املنطقة ألف)، وتشمل أهم املراكـز السـكانية الفلسـطينية. وعلـى أرض الواقـع،      الضفة الغربي

يف املائــة مــن  ٦٠ظلــت إســرائيل تســيطر ســيطرة كاملــة علــى منطقــة القــدس الشــرقية وعلــى    
يف املائة من قطاع غزة، فضـال عـن سـيطرهتا املشـتركة      ٢٠الضفة الغربية (املنطقة جيم) وعلى 

__________ 
 ,Clayton E.Swisher ؛ وانظـر أيضـا  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/oslo/etc/cron.html  انظر  )١٦٣(

The truth about Camp David, New York, 2004, pp. 49f.  
 .Bernard Wasserstein, Divided Jerusalem: The Struggle for the Holy City, p. 307انظر   )١٦٤(
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يف املائـة مـن    ٢١,٨املسائل األمنية فقـط علـى نسـبة إضـافية تبلـغ       مع اجلانب الفلسطيين بشأن

الضفة الغربية (املنطقة بـاء)، الواقعـة خـالف ذلـك يف أيـدي الفلسـطينيني مـن الناحيـة اإلداريـة          
  .)١٦٥((انظر املرفق اخلامس أدناه)

وبناء على مفهوم اجلدول الـزمين املسـتخدم يف مـذكرة واي ريفـر، وردت يف مـذكرة        
لالتفـاق املؤقـت ومجيـع     “التنفيذ الكامل واملتبـادل ”من أجل  )١٦٦(شيخ التواريخ احملددةشرم ال

)، مـن أجـل   ١٩٩٣االتفاقات وااللتزامات العالقة األخرى املترتبة منـذ توقيـع إعـالن املبـادئ (    
إبرام اتفاق شامل حول كافة مسـائل الوضـع النـهائي، يعـرف باالتفـاق الشـامل بشـأن الوضـع         

ضـــون ســـنة واحـــدة مـــن اســـتئناف تلـــك املفاوضـــات، ويف موعـــد أقصـــاه         النـــهائي، يف غ
. ويتعني أن تبدأ احملادثات بعد املرحلـة األوىل مـن اإلفـراج عـن     )١٦٧( ٢٠٠٠  أيلول/سبتمرب ١٣
معـــتقالً فلســـطينياً واملرحلـــة الثانيـــة مـــن عمليـــات إعـــادة االنتشـــار، ويف موعـــد أقصـــاه  ٣٥٠
يبــذل اجلانبــان جهــوداً حثيثــة للتوصــل إىل اتفــاق   . ومــن املقــرر أن ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٣

إطاري حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي، عـرف يف وقـت الحـق بـالعنوان املؤقـت      
خالل مخسة أشهر من استئناف مفاوضـات الوضـع    “االتفاق اإلطاري بشأن الوضع النهائي”

  ).  ٢٠٠٠  شباط/فرباير  ١٣النهائي (
اج عـــــن املعـــــتقلني الفلســـــطينيني علـــــى ثـــــالث  وتتنـــــاول املـــــذكرة أيضـــــا اإلفـــــر   
 ١٩٩٩ أيلول/ســـبتمرب ٥معتقـــل يف  ٢٠٠وستشـــمل املرحلـــة األوىل اإلفـــراج عـــن  مراحـــل،

تشرين األول/أكتوبر على أن حيـدد موعـد اإلفـراج عـن معـتقلني آخـرين        ٨معتقالً يف  ١٥٠ و

__________ 
بـاء.   ملائة من الضفة الغربية من املنطقـة جـيم إىل املنطقـة   يف ا ٧، نقلت إسرائيل ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٠يف   )١٦٥(

إىل  ٥وتأخرت عمليات النقل األخرى بسبب املنازعات على األراضي اليت يتعني تسـليمها. ويف الفتـرة مـن    
ألـف   يف املائـة مـن املنطقـة بـاء إىل املنطقـة      ٢، نقلت إسرائيل نسبة أخـرى تبلـغ   ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ٧
ائــة مــن املنطقــة جــيم إىل املنطقــة بــاء (وكــان مــن املقــرر أصــال أن جتــري إعــادة االنتشــار هــذه يف   يف امل ٣ و

يف املائة مـن   ١). واالنسحاب اإلسرائيلي الثالث واألخري الذي يشمل نقل ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥
 آذار/ ٢١حصـــل يف  يف املائـــة مـــن املنطقـــة بـــاء إىل املنطقـــة ألـــف  ٥,١ املنطقـــة جـــيم إىل املنطقـــة ألـــف و 

ــارس ــذكر       ٢٠٠٠ م ــة ال ــة اآلنف ــا أدى إىل احملصــلة النهائي ــة أشــهر. مم ــرر بثالث ــأخرا عــن موعــده املق ، أي مت
 النسحاب القوات يف إطار عملية السالم يف التسعينات.

 االلتزامات احملددة بتواريخ تقع يف األعياد ويف أيام السبت سيتم تنفيذها يف يوم العمل التايل.  )١٦٦(

) عـن  ١٩٩٨كررت مذكرة شرم الشيخ التأكيد على أن الواليـات املتحـدة أعربـت يف مـذكرة واي ريفـر (       )١٦٧(
 استعدادها لتيسري هذه املفاوضات.
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ضايا املتعلقـة بـاإلفراج   . ويتعني على اجلانبني إنشاء جلنة مشتركة ملتابعة الق)١٦٨(يف موعد الحق
  عن املعتقلني الفلسطينيني.  

وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن املـــذكرة حـــدَّدت مواعيـــد إعـــادة عقـــد اللجنـــة الدائمـــة     
(ُعقــد اجتمــاع علــى املســتوى الــوزاري يف  ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ١يف  )١٦٩(للنـازحني 

الفلسـطينية)؛ وفـتح   ، وحضره ممثلو إسـرائيل واألردن ومصـر والسـلطة    ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٦
 ١٩٩٩ تشـرين األول/أكتـوبر   ١بـني الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة يف       )١٧٠(املمر اآلمـن اجلنـويب  

بــني معــرب بيــت حــانون (إيريتــز) وترقوميــا  ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٥(بــدأ تشــغيله يف 
ر مـ يل للمقرب اخلليل)؛ والتوصل إىل اتفاق بشأن املوقع احملدد لنقطة العبور على املسار الشـما 

)؛ وبــدء أعمــال بنــاء املينــاء     ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر    ٥(يف موعــد أقصــاه    )١٧١(اآلمــن 
 تشــــرين األول/ ١البحــــري يف قطــــاع غــــزة، بوصــــفه معــــرباً دوليــــاً مثــــل مطــــار غــــزة (يف 

، ١٩٩٤ ؛ وفتح شارع الشهداء يف اخلليل، الذي كان قد أغلق منـذ عـام  )١٧٢()١٩٩٩ أكتوبر
). ١٩٩٩ تشـرين األول/أكتـوبر   ٣٠(يف موعـد أقصـاه    )١٧٣(لسـطينية أمام حركـة املركبـات الف  

وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن جلنــة ارتبــاط علــى مســتوى عــال ســتجتمع ملراجعــة الوضــع يف قــرب   
  .)١٧٤()١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٣األنبياء/احلرم اإلبراهيمي (يف موعد أقصاه 

__________ 
 .٢٠٠٠ويف كانون الثاين/يناير  ١٩٩٩أفرج عن معتقلني فلسطينيني آخرين يف كانون األول/ديسمرب   )١٦٨(

، ولقـد أعيـد التأكيـد عليـه يف     ١٩٧٨فيـد لعـام   يىل يف اتفاقـات كامـب د  ويرد إنشاء اللجنة الدائمة للمرة األ  )١٦٩(
من معاهدة السالم بني األردن وإسرائيل. واجتمعـت اللجنـة    ٨ املادة الثانية عشرة من إعالن املبادئ، واملادة

 .١٩٩٥للمرة األوىل على املستوى الوزاري يف عمان يف آذار/مارس 

فـق األول مـن االتفـاق املؤقـت، كـان يـتعني أن يـنص بروتوكـول املمـر اآلمـن           مبوجب املادة العاشـرة مـن املر    )١٧٠(
علـــى تفاصـــيل العمليـــة  ١٩٩٩أيلول/ســـبتمرب  ٣٠الـــذي مـــن املقـــرر أن يربمـــه اجلانبـــان يف موعـــد أقصـــاه 

 ).١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٥التوقيع عليه يف   (مت

 .١٩٩٥من املرفق األول من االتفاق املؤقت لعام من املادة العاشرة  ٤ -على النحو احملدد يف البند ح   )١٧١(

، ورغــم ٢٠٠٠أيلول/ســبتمرب  ٢٠وقــع املمثلــون اإلســرائيليون والفلســطينيون علــى االتفــاق ذي الصــلة يف     )١٧٢(
صـرف األورويب لإلنشـاء   املكـاد يبـدأ مشـروع مينـاء غـزة البحـري، بتمويـل مـن فرنسـا وهولنـدا و           ذلك، ما

 .٢٠٠١  فاع اإلسرائيلي يف أيلول/سبتمربوالتعمري، حىت جرفه جيش الد

أغلق شارع الشهداء الذي مير عرب اجلزء اخلاضع للسيطرة اإلسرائيلية من مدينة اخلليل أمام الفلسطينيني بعـد    )١٧٣(
. ووفقا لربوتوكول إعادة االنتشار يف مدينة اخلليل واحملضـر  ١٩٩٤مذحبة اخلليل اليت وقعت يف شباط/فرباير 

، كـان مـن املفتـرض إعـادة بنائـه مبسـاعدة مـن        ١٩٩٧كـانون الثاين/ينـاير    ١٧فـق عليـه املـؤرخ    املرفق بـه املت 
ــى             ــع عل ــاب التوقي ــتح ب ــد ف ــهر بع ــة أش ــات املتحــدة، يف غضــون أربع ــة للوالي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي وكال

 .١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٣١الربوتوكول. وقد أعيد فتحه يف هناية املطاف يف 

الـذي أعدتـه    “حمضر املناقشـات ”املادة السابعة من املرفق األول من االتفاق املؤقت ووفقاً ملا ورد يف عمال ب  )١٧٤(
 .١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٥الواليات املتحدة يف 
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اجلانبــان علــى ضــمان وعلــى صــعيد األمــن، واســتناداً إىل االتفاقــات الســابقة، ســيعمل   

التعامل فـوراً مـع أي حـدث ينطـوي علـى هتديـد باإلرهـاب أو عنـف أو حتـريض، سـواء كـان            
مرتكب ذلك من الفلسطينيني أو اإلسرائيليني. وحتقيقا هلـذه الغايـة، يتعـاون الطرفـان يف تبـادل      

فيــذ املعلومــات وتنســيق السياســات واألنشــطة. ويف هــذا الصــدد، تعهــد اجلانــب الفلســطيين بتن
مسؤولياته األمنية، والتعاون يف جمال األمن، وااللتزامات اجلارية واملسائل األخـرى املنبثقـة عـن    
االتفاقات السـابقة، ويشـمل ذلـك علـى وجـه اخلصـوص االلتزامـات املنبثقـة عـن مـذكرة واي           

  .)١٧٥(ريفر يف العام املاضي
اف خمتلـــف ســـيما اســـتئن ولقـــد حـــدَّدت املـــذكرة أيضـــا بعـــض طرائـــق التنفيـــذ، وال   
. وتعهــد ١٩٩٩ أيلول/ســبتمرب ١٣التنســيق احلكوميــة الدوليــة عملــها يف موعــد أقصــاه   جلــان

اجلانبــان بعــدم اختــاذ أي خطــوة مــن شــأهنا تغــيري وضــع الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة يف إطــار     
  املؤقت.  االتفاق

ــرويج     ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٢١ويف    ــريي رود الرســن مــن الن ــام ت ، عــني األمــني الع
ه منســق األمــم املتحــدة اخلــاص لعمليــة الســالم يف الشــرق األوســط واملمثــل الشخصــي   بوصــف

لألمــني العــام لــدى منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية. وكــان مــن املــأمول أن    
يساعد وجوده ميدانيا يف ضمان تكامل دعم األمم املتحدة لعملية السـالم وتنسـيقها علـى حنـو     

  ).A/SG/705 املساعدة اإلمنائية (انظر سيما يف جمال  تام، ال
وعقب التوقيع على مذكرة شرم الشيخ، استؤنفت مفاوضات الوضع النهائي بصـورة    
، عنـد معـرب بيـت حـانون (إيريتـز). وُعـيِّن وزيـر اخلارجيـة         ١٩٩٩أيلول/سـبتمرب   ١٣رمسية يف 
س فريــق املفاوضــني ليفــي رئيسـاً لفريــق املفاوضــني اإلسـرائيلي، وتــرأس حممــود عبـا    ياإلسـرائيل 

الفلسطيين. واستؤنفت املفاوضات حول االتفاق اإلطاري بشأن الوضـع النـهائي بـني إسـرائيل     
يف رام اهللا. وكــان اجلانــب اإلســرائيلي ممــثالً  ١٩٩٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨والفلســطينيني يف 

  بأوديد إيران واجلانب الفلسطيين ممثالً بياسر عبد ربه.  

__________ 
اسـتمرار برنـامج مجـع     ترد يف مذكرة شرم الشيخ االلتزامات األربعة التالية الناشئة عن مذكرة هنـر واي: (أ)   )١٧٥(

نقل القائمـة   اعتقال املشبوهني، ومبا يشمل التقارير؛ (ج) ري املشروعة، ومبا يشمل التقارير؛ (ب)األسلحة غ
؛ ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ١٣بأمســاء عناصــر الشــرطة الفلســطينية إىل اجلانــب اإلســرائيلي يف موعــد أقصــاه        

 ول/األ تشــــرين ١٥بــــدء مراجعــــة القائمــــة مــــن خــــالل جلنــــة الرصــــد والتوجيــــه يف موعــــد أقصــــاه  (د)
 .١٩٩٩  أكتوبر
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، اســـتؤنفت احملادثـــات ٢٠٠٠ أواخـــر كـــانون الثاين/ينـــاير وعـــالوة علـــى ذلـــك، يف  
، مت التوقيـــع علـــى االتفـــاق   ٢٠٠٠حزيران/يونيـــه   ٧املتعـــددة األطـــراف يف موســـكو، ويف   

الفلســطيين بشــأن تنفيــذ املســائل االقتصــادية املنصــوص عليهــا يف مــذكرة شــرم     -اإلســرائيلي 
مـع الـرئيس كلينتـون يف أوسـلو يف     الشيخ. وعقب االجتماعني اللذين عقدمها الرئيس عرفـات  

، )١٧٦(٢٠٠٠ كـانون الثاين/ينـاير  ٢٩ويف دافوس، سويسرا، يف  ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢
عقدت احملادثات الثنائية بشأن مسائل الوضع النهائي بني اإلسـرائيليني والفلسـطينيني يف قاعـدة    

متوز/يوليــه، وافــق  . ويف مطلــع )١٧٧(بولينــغ للقــوات اجلويــة بــالقرب مــن واشــنطن العاصــمة      
  .  )١٧٨(الفلسطينيون مرة أخرى على تأخري إعالن دولة فلسطني

  
  قمة كامب ديفيد  -حاء   

ــه  ١١يف    ــة الســالم يف الشــرق      ٢٠٠٠متوز/يولي ــات املتحــدة قم ــيس الوالي ــد رئ ، عق
متوز/يوليـه، أجـرى الطرفـان     ٢٤األوسط يف كامب ديفيد. وخالل األسـبوعني التـاليني، حـىت    

ة قيل إنه مل يسـبق هلـا مثيـل مـن حيـث النطـاق والتفاصـيل، والتصـدي جلميـع          مفاوضات مكثف
الفلسـطيين، مبـا يف ذلـك احلـدود ووضـع القـدس وحـق         -اجلوانب الرئيسية للرتاع اإلسـرائيلي  

العودة لالجئني الفلسطينيني، يف حماولة جادة وإن مل ُتكلَّل بالنجاح يف هنايـة املطـاف، للتوصـل    
ل الوضــع النـهائي (انظــر الفصـل الرابــع أدنـاه). ويف مســعى حلـل بعــض     إىل اتفـاق بشــأن مسـائ  

املسـائل، أفيــد أن حمادثــات القمــة حبثــت يف تبـادل األراضــي بــني إســرائيل واألرض الفلســطينية   
يف املائـة مـن    ١٠٠احملتلة، وإن كان ذلك بنسبة ليست لصاحل الفلسطينيني، ودون التخلي عـن  

. ووردت قائمــــة باملبــــادئ التوجيهيــــة للمفاوضــــات يف مســــاحة األرض الفلســــطينية احملتلــــة
ختــامي صــدر يف هنايــة القمــة. وأعــرب األمــني العــام عــن خيبــة األمــل مــن أن    “ثالثــي بيــان”

__________ 
عقدت االجتماعات يف سياق االحتفال الذي أقيم يف أوسلو إلحياء الذكرى السنوية الغتيال إسحق رابني.   )١٧٦(

ــن   ــرة م ــانون األول/ديســمرب   ٩إىل  ٥ويف الفت ــت إىل الشــرق     ١٩٩٩ك ــة أولرباي ــرة اخلارجي ــافرت وزي ، س
اإلطاري بشـأن الوضـع النـهائي السـالف الـذكر بـني       األوسط من أجل تقييم التقدم احملرز حنو حتقيق االتفاق 

 إسرائيل والفلسطينيني.

، أن أوديـد عـريان شـارك عـن اجلانـب اإلسـرائيلي،       ١٩٢أعاله، الصفحة  ٤٢، انظر احلاشية Swisherيذكر   )١٧٧(
 وأن صائب عريقات وياسر عبد ربه شاركا عن اجلانب الفلسطيين.

)١٧٨(  Mamdouh Naufal, “Arafat, de Madrid à Taba”, in: Revue d’études palestiniennes, No. 96, été 2005, 

p. 47     وأكـد عزمـه علـى    ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ٣و  ٢؛ اجتمع اجمللس الوطين الفلسـطيين يف مدينـة غـزة يـومي ،
ــة   ١٩٩٨تنفيــذ إعــالن االســتقالل الــذي اعتمــده اجمللــس الــوطين الفلســطيين يف عــام     والقاضــي بإنشــاء دول

حزيـران/   ٤مستقلة، عاصـمتها القـدس، وبنشـر السـيادة علـى األراضـي الفلسـطينية داخـل حـدود          فلسطينية 
 ٢٠٠٠ أيلول/ســــبتمرب ١٣وذلــــك عقــــب انتــــهاء الفتــــرة االنتقاليــــة املتفــــق عليهــــا يف        ١٩٦٧ يونيــــه
 ).www.palestine-un.org/news/YearinReview2000.html  (انظر
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يتمكنا من التوصل إىل اتفاق شامل على الـرغم مـن اجلهـود املضـنية الـيت بـذلت يف        الطرفني مل

  ). SG/SM/7494  قمة كامب ديفيد (انظر
بـني   “سـالم الشـجعان  ”العام بانعقاد القمة وأعـرب عـن األمـل يف أن    ورحب األمني   

عامــا مــن األعمــال العدائيــة فحســب بــل    ٥٠إســرائيل والفلســطينيني لــن ينــهي مــا يزيــد عــن   
سيمهد السبيل أمام سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسـط علـى أسـاس قـرارات األمـم      

ــراري جملــس ا    ــا يف ذلــك ق ، )١٩٧٣( ٣٣٨ و )١٩٦٧( ٢٤٢ألمــن املتحــدة ذات الصــلة، مب
النجـاح يتطلـب قـرارات وحلـوال توفيقيـة      ”ومبدأ األرض مقابل السالم. وشدد أيضا علـى أن  

  ). SG/SM/7480(انظر  “نياألمر الذي من شأنه أن يكون مؤملا للجانب
ــن ســري            ــف الشــهادات ع ــرت خمتل ــة، أظه ــت القم ــيت أعقب ــهر ال ــابيع واألش ويف األس

املفاوضات أن املقترحات اإلسرائيلية، كما أفيد، كانت علـى مـا يبـدو تتجـاوز كـثريا املواقـف       
ه مـن  ، فقـد تـبني أنـ   “إهنـاء الـرتاع   ”سيما مع املسائل املستجدة مـن قبيـل إعـالن     السابقة، وال

سـيما بشـأن مسـأليت القـدس وحـق       الصعب ردم اهلوة القائمة بني األطراف لشدة عمقهـا، وال 
الالجئني يف العودة. ومع أن هذه القمة وصفت يف كـثري مـن األحيـان بالفاشـلة، فقـد اعتـربت       
أيضــاَ خطــوة إىل األمــام يف محــل األطــراف علــى تنــاول جــوهر مســائل الوضــع النــهائي، وإن     

تقـدم أيـة تنـازالت بشـأن املسـألتني البـالغيت األمهيـة املتعلقـتني          يبـدو ال  على مـا كانت إسرائيل 
. غـــري أن املســـاعي الدبلوماســـية اســـتمرت بـــني )١٧٩(بوضـــع القـــدس والالجـــئني الفلســـطينيني

الطرفني، ومشلت أعلـى املسـتويات، عنـدما اجتمـع رئـيس الـوزراء بـاراك والـرئيس عرفـات يف          
مرب، ويف اليــوم التــايل، يف واشــنطن العاصــمة، علــى مســتوى أيلول/ســبت ٢٥كوخــاف يــائري يف 

  .)١٨٠(أفرقة التفاوض
ــدالع         ــة الســالم لضــربة قاصــمة أخــرى بســبب األحــداث احمليطــة بان وتعرضــت عملي

، عقـب الزيـارة الـيت قـام هبـا زعـيم املعارضـة        ٢٠٠٠االنتفاضة الثانيـة يف أواخـر أيلول/سـبتمرب    
احلرم القدسي الشـريف مبواكبـة املئـات مـن عناصـر األمـن       اإلسرائيلية آنذاك آرييل شارون إىل 

والشــرطة اإلســرائيليني. وعــادت القــوات اإلســرائيلية إىل أجــزاء مــن األرض الفلســطينية احملتلــة  
تكــن موجــودة فيهــا علــى مــدى عــدة ســنوات، وهــي املنطقــة ألــف حــول املراكــز الســكانية  مل

يسبق هلـا أن اسـتخدمتها مـن قبيـل شـن      الفلسطينية، واستخدمت يف بعض األحيان أساليب مل 
__________ 

)١٧٩(  Amnon Kapeliouk, Arafat, l’irréductible (4 February 20104) and “Conducting catastrophe” by Amnon 

Kapeliouk, in: Le monde diplomatique, February 2002. 

)١٨٠(  Swisher والصفحة التالية. ٣٧٩، الصفحة هأعال ٤٢، انظر احلاشية 
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. وتضـافرت  )١٨١(الغارات اجلوية واالستعانة بالقناصة على نطاق واسع ضد الشعب الفلسطيين
اجلهود لوقف تدهور احلالة واستئناف عمليـة السـالم يف بـاريس يف تشـرين األول/أكتـوبر ويف      

سـفر عـن تعـيني جلنـة     وقت الحق من الشهر نفسه خالل مؤمتر قمة عقد يف شرم الشـيخ، ممـا أ  
ــا (     ــيت توصــلت إليه ــائج ال ــائق أصــدرت النت ــر ميتشــل ”لتقصــي احلق ــام “تقري . ٢٠٠١) يف ع

وخالل مـؤمتر القمـة، اتفـق علـى أن يعمـل الطرفـان فـورا علـى العـودة إىل الوضـع الـذي كـان             
ل ســائداً قبــل األزمــة احلاليــة، مبــا يف ذلــك إعــادة انتشــار القــوات اإلســرائيلية إىل مواقــع مــا قبــ  

. ومع بذل اجلهود على الفور خلفـض مسـتوى العنـف وإحـراز     )١٨٢(٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٨
، مل يتحقق فعليا أي مـن األمـور   ٢٠٠١ومطلع عام  ٢٠٠٠بعض التقدم األويل يف أواخر عام 

ــداً مــن التــدهور       )١٨٣(الــيت مت االتفــاق عليهــا يف شــرم الشــيخ، وســرعان مــا شــهد الوضــع مزي
  ألف أعاله).   - أيضا الفصل الثاين  (انظر

ــوبر   ٢ويف    ــرين األول/أكتـــ ــة املعن ٢٠٠٠تشـــ ــيس اللجنـــ ــام رئـــ ــة  ، قـــ ــة مبمارســـ يـــ
ــعب ــام       الشــ ــني العــ ــالة إىل األمــ ــه رســ ــرف بتوجيــ ــة للتصــ ــري القابلــ ــه غــ ــطيين حلقوقــ   الفلســ

)A/55/440-S/2000/936 مـن اإلسـرائيلية والفلسـطينيني    )، فيما يتعلق باملواجهات بني قـوات األ
  يف القدس الشرقية، أعرب فيها عن أشد القلق املتزايد الذي يساور اللجنة إزاء هذا الوضع.  

 ١٣٢٢، اجتمـــع جملـــس األمـــن واختـــذ القـــرار ٢٠٠٠تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٧ويف   
إىل الوقف الفوري ألعمـال العنـف، وأكـد أمهيـة إنشـاء آليـة إلجـراء         ، الذي دعا فيه)٢٠٠٠(

حتقيــق عاجــل وموضــوعي يف األحــداث املأســاوية الــيت وقعــت يف القــدس الشــرقية، ودعــا إىل    
  االستئناف الفوري للمفاوضات يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط.  

اجتمــاع هــام عقــد يف  ، شــارك األمــني العــام يف٢٠٠٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٤ويف   
بــاريس بــني رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بــاراك ورئــيس الســلطة الفلســطينية عرفــات، وحبضــور  
وزيرة اخلارجيـة أولربايـت والـرئيس الفرنسـي جـاك شـرياك، يف مسـعى عاجـل لوقـف تصـاعد           
العنــف واســتئناف عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط. وعقــب هــذا االجتمــاع، توجــه األمــني  

تشــــرين  ١٧ املنطقــــة وســــاعد علــــى حتقيــــق التفــــاهم الــــذي مت التوصــــل إليــــه يف العــــام إىل
__________ 

)١٨١(  Swisher والصفحة التالية ٣٨٧أعاله، الصفحة  ٤٢، انظر احلاشية. 

 ت الواليات املتحدة بتيسري التعاون األمين بني الطرفني.تعهد  )١٨٢(

بوقـف العنـف واسـتخدام القـوة فـورا، وطلبـت إىل األطـراف أن         ١٠/٧-طالبت اجلمعية العامة يف قرارها دإ  )١٨٣(
ــذا الصـــدد منـــذ       ــدابري املتخـــذة يف هـ ــراءات تكفـــل الرجـــوع عـــن مجيـــع التـ ــاذ إجـ تقـــوم علـــى الفـــور باختـ

وسلمت بأن األطراف قد اختـذت خطـوات ضـرورية يف هـذا االجتـاه منـذ مـؤمتر         ،٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٨
 قمة شرم الشيخ.
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األول/أكتــوبر يف مــؤمتر قمــة شــرم الشــيخ للســالم يف الشــرق األوســط الــذي اشــترك الــرئيس    
ــو مســاعدة          ــام ه ــارك يف رئاســته. وكــان اهلــدف األساســي لألمــني الع ــرئيس مب ــون وال كلينت

زمة الراهنة عـن طريـق التوصـل إىل اتفـاق يقـوم علـى       اإلسرائيليني والفلسطينيني على تسوية األ
فض االشـتباك والعـودة إىل احلالـة الطبيعيـة واسـتئناف عمليـة السـالم وإنشـاء آليـة للتحقيـق يف           

  األحداث املأساوية األخرية والتوصل إىل السبل الكفيلة بتفادي تكرارها.  
اسـتمعت إىل عـرض   و ٢٠٠٠تشرين األول/أكتـوبر   ٢٠واجتمعت اجلمعية العامة يف   

  ):SG/SM/7594موجز قدمه األمني العام ملا مت االتفاق عليه يف شرم الشيخ (
أوال، اتفق اجلانبان على إصـدار بيانـات عامـة تـدعو، دومنـا لـبس، إىل إهنـاء        ”    

العنف. واتفقا أيضا على اختـاذ تـدابري ملموسـة فوريـة إلهنـاء املواجهـة احلاليـة، وإزالـة         
ة إهناء العنف والتحريض، واحملافظة على اهلـدوء، واحليلولـة دون   نقاط اخلالف، وكفال

  تكرار األحداث األخرية؛
ومت االتفاق على أن يعمل اجلانبان على الفـور، لتحقيـق ذلـك، علـى إعـادة      ”    

احلالــة إىل مــا كانــت عليــه قبــل األزمــة الراهنــة، يف جمــاالت مــن قبيــل إعــادة اســتعادة    
 القوات، وإزالة نقـاط اخلـالف، وتعزيـز التعـاون األمـين،     القانون والنظام، وإعادة نشر 

وإهناء اإلغالق، وفتح مطار غـزة. وتعهـدت الواليـات املتحـدة بتيسـري التعـاون األمـين        
  بني الطرفني؛

ــرائيليني       ”     ــع اإلسـ ــدة، مـ ــات املتحـ ــوم الواليـ ــى أن تقـ ــاق علـ ــا، مت االتفـ ثانيـ
ــم امل    ــام لألم ــة لتقصــي   والفلســطينيني، وبالتشــاور مــع األمــني الع تحــدة، بتشــكيل جلن

احلقائق حول األحداث اليت وقعت يف األسـابيع املاضـية والبحـث عـن السـبل الكفيلـة       
مبنـع تكرارهــا. وســيطلع رئــيس الواليــات املتحـدة األمــني العــام والطــرفني علــى تقريــر   
ــيس       ــراف رئــ ــر حتــــت إشــ ــهائي للنشــ ــر النــ ــيقدم التقريــ ــره. وســ ــل نشــ ــة قبــ اللجنــ

  املتحدة.  الواليات
الفلسـطيين   -ثالثا، مت االتفـاق علـى أن التصـدي جلـذور الـرتاع اإلسـرائيلي       ”    

يستلزم إجياد طريق للعودة إىل مائدة املفاوضات واستئناف اجلهـود مـن أجـل التوصـل     
ــدائم اســتنادا إىل قــراري جملــس األمــن     وعمليــات  ٣٣٨ و ٢٤٢إىل اتفــاق الوضــع ال

أن القــادة قــد اتفقــوا، حتقيقــا هلــذه التفــاهم الــيت تلــت ذلــك. وأعلــن الــرئيس كلينتــون 
الغاية، على أن تتشاور الواليات املتحدة مع الطـرفني يف غضـون األسـبوعني القـادمني     

  “بشأن السبل الكفيلة بإحراز تقدم يف هذا الصدد.
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نتــون رئــيس الــوزراء بــاراك ي، دعــا الــرئيس كل٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب  ٢٣ويف   
ض وتـال عليهمـا جمموعـة مـن املقترحـات مـن أجـل النـهوض         والرئيس عرفـات إىل البيـت األبـي   

. ومشلــت املقترحــات بســط “ثوابــت كلينتــون”بالســالم يف الشــرق األوســط، ســتعرف باســم 
السيادة الفلسطينية على األماكن املقدسة يف القـدس واألحيـاء الفلسـطينية يف القـدس الشـرقية،      

بية، مما يشكل حتسناً واضـحا بالنسـبة إىل   يف املائة من الضفة الغر ٩٥باإلضافة إىل ما يقرب من
ــديمقترحــات قمــة كامــب د  ــيس     .)١٨٤(في ــها ورئ ــة واليت ــة اإلســرائيلية املنتهي ووافقــت احلكوم

ــداء بعــض       الســلطة الفلســطينية عرفــات علــى هــذه الثوابــت كأســاس ملواصــلة اجلهــود، مــع إب
  .)١٨٥(التحفظات

ســبة مئويــة مــن الضــفة وردا علــى مبــادرة الــرئيس كلينتــون الــيت نصــت علــى تســليم ن   
فيــد، طلــب الــرئيس عرفــات، يف يالغربيـة أكــرب ممــا نــوقش قبــل بضــعة أشـهر فقــط يف كامــب د  

، إيضــاحات وتفســريات خمتلفــة، وأعــرب ٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب  ٢٨رســالته املؤرخــة 
عــن اســتعداده لالجتمــاع مــع الــرئيس ملناقشــة املقترحــات الراميــة إىل تقريــب وجهــات النظــر    

ــلة  ــاع يف     ومواصـ ــذا االجتمـ ــد هـ ــيض. وعقـ ــد يف البيـــت األبـ ــاع يعقـ ــالل اجتمـ ــا خـ تطويرهـ

__________ 
، قـدم الـرئيس   ٢٠٠١كـانون الثاين/ينـاير    ٧يف خطاب أمام حفل منتدى سياسات إسـرائيل يف نيويـورك يف     )١٨٤(

  كلينتون املنتهية واليته التفاصيل التالية:
ادة وتتوفر هلا مقومات البقـاء وتكـون متواصـلة جغرافيـا. وجبـب أن      تتمتع بالسي إقامة دولة فلسطينية:  - ١    

سـتيطانية إىل  تكون أرضها مؤلفة من قطاع غزة واألغلبية العظمى من الضفة الغربية. وينبغـي ضـم الكتـل اال   
  إسرائيل. ومن الضروري أيضاً إجراء تبادل األراضي (التعويضي) ووضع ترتيبات أخرى.

دة إىل الدولــة الفلســطينية. والالجئــون الــذين يريــدون االنتقــال إىل مكــان آخــر    حــق العــو الالجئــون:  - ٢    
يف ذلــك إىل إســرائيل) ينبغــي أن يكونــوا قــادرين علــى القيــام بــذلك، رهنــا برغبــة الدولــة املستضــيفة يف   (مبــا

  يوجد حق غري حمدود يف العودة إىل إسرائيل. وتدفع تعويضات جلميع الالجئني.  استقباهلم. وال
ــة دائمــة إلســرائيل. وتــوفري وجــود دويل يف فلســطني. وجيــب أن تكــون      األمــن:  - ٣     تقــدمي ضــمانات أمني

  مسلحة.    فلسطني غري
عاصمة لدولتني مهـا إسـرائيل وفلسـطني. وتكـون مدينـة مفتوحـة وغـري منقسـمة، مـع ضـمان            القدس:  - ٤    

طينية. وينبغــي أن تكــون األحيــاء حريــة الوصــول والعبــادة للجميــع. وينبغــي أن تكــون األحيــاء العربيــة فلســ 
  اليهودية إسرائيلية. وجيب وضع ترتيبات خاصة لألماكن املقدسة.  

  .إعالن إهناء الرتاع  - ٥    
  (متاح على املوقع الشبكي التايل:    
    )http://telaviv.usembassy.gov/publish/peace/archives/2001/january/me0108b.html(. 

املائـة   يف ٩٦ و ٩٤، أن هـذه النسـبة تتـراوح بـني     ٣٩٦، الصـفحة  هأعـال  ٤٢احلاشـية   انظر، Swisherيذكر   )١٨٥(
 من الضفة الغربية.
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ــاير  كــانون ٢ ــة تصــاعد العنــف يف األرض    ٢٠٠١الثاين/ين يف واشــنطن العاصــمة، علــى خلفي

  .)١٨٦(الفلسطينية احملتلة
ــراب موعــد االنتخابــات اإلســرائيلية يف      شــباط/فرباير، اجتمــع املفاوضــون   ٦ومــع اقت

كــــــانون  ٢٧إىل  ٢١يليون يف طابــــــا، مبصــــــر، يف الفتــــــرة مــــــن الفلســــــطينيون واإلســــــرائ
، مع الوساطة الفعالة ألطـراف ثالثـة، يف حماولـة أخـرية إلحـراز تقـدم بشـأن        ٢٠٠١ الثاين/يناير

ووفقــا ملــا أفــاد بــه مبعــوث االحتــاد    .)١٨٧(“ثوابــت كلينتــون”عــدد مــن املســائل، اســتناداً إىل  
ــذي حضــر احمل   ــوس، ال ــل موراتين ــدأ مقايضــة األرض،    األورويب، ميغي ــان مبب ــل اجلانب ــات، قب ادث

مــن حيــث املبــدأ، بالســيادة  ولكــن حجــم األرض ونســبتها ظــال قيــد املناقشــة. وقبــل اجلانبــان،
الفلسطينية على األحياء العربية يف القـدس وبالسـيادة اإلسـرائيلية علـى األحيـاء اليهوديـة، علـى        

املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف القـدس    أن تشكل تلـك األحيـاء عاصـميت الـدولتني، ولكـن مسـألة       
الشــرقية بقيــت دون حــل. واتفــق، مــن حيــث املبــدأ، علــى أن حيــتفظ اجلانبــان بالســيطرة علــى  
أماكنهما املقدسة يف القدس الشرقية، ولكن مل تتم تسـوية مسـألة تعـيني حـدود هـذه السـيطرة       

احلـق يف العـودة وفقـاً    وأساليب تنفيذها بدقة. وأصر اجلانب الفلسـطيين علـى أن الالجـئني هلـم     
). وطرح اجلانـب اإلسـرائيلي فكـرة برنـامج السـتيعاب عـدد       ٣-(د ١٩٤لقرار اجلمعية العامة 
عاما. ويف بيان مشترك صدر بعد حمادثـات طابـا، أعلـن اجلانبـان أهنمـا       ١٥حمدود منهم خالل 

  .)١٨٨(مل يكونا قطُّ أقرب إىل الوصول إىل اتفاق هنائي
ــة،     ــة العامـ ــا وأكـــدت اجلمعيـ ــه يف   ٥٥/٥٥يف قرارهـ ــذي اختذتـ ــانون ١الـ  األول/ كـ
، علــى احلاجــة إىل إعمــال حقــوق الشــعب الفلســطيين غــري القابلــة للتصــرف،  ٢٠٠٠ ديســمرب

وعلــى رأســها حقــه يف تقريــر املصــري؛ وانســحاب إســرائيل مــن األرض الفلســطينية احملتلــة منــذ  
). ومــع مطلــع ٣-(د ١٩٤، وحــل مشــكلة الالجــئني الفلســطينيني وفقــا لقرارهــا  ١٩٦٧ عــام
، مل حيرز تقـدم يـذكر علـى أي مـن هـذه املسـارات. ومل ختتـتم املفاوضـات بشـأن          ٢٠٠١ عام

ــدائم. ومــا  ــراوح مكاهنــا؛ وتركــت للجــانبني     الوضــع ال زالــت املباحثــات املتعــددة األطــراف ت
__________ 

)١٨٦(  “Chronological review of events relating to the question of Palestine”, January 2001. 

  املوقع الشبكي التايل: ، متاحة يفMiguel Moratinos, non-paper” on the Taba negotiationsانظر   )١٨٧(
    http://unispal.un.org. 

الفلسـطيين   -نـص البيـان اإلسـرائيلي     ٢٠٠١كـانون الثاين/ينـاير    ٢٧نشرت صحيفة جريوسـامل بوسـت يف     )١٨٨(
). ويف ٢٠٠١كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٨املشـــترك الـــذي أصـــدره املفاوضـــون اإلســـرائيليون والفلســـطينيون ( 

وزير اخلارجية كولن بـاول مـع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي اجلديـد، أرييـل         ، اجتمع٢٠٠١شباط/فرباير  ٢٥
 شارون، يف القدس الشرقية، ومع رئيس السلطة الفلسطينية عرفات يف رام اهللا.
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عـن تنفيـذ التزاماهتمـا العالقـة يف إطـار االتفاقـات الثنائيـة الـيت          اإلسرائيلي والفلسطيين املسؤولية
التوصــل إليهــا. ومــع تــدهور األوضــاع علــى األرض بصــورة جليــة، تعلــق الفلســطينيون           مت

  األمل.  بأهداب
    

  األحوال املعيشية يف األرض الفلسطينية احملتلة واملساعدات املقدمة  - رابعا   
رات األمــم املتحــدة وتقاريرهــا تعكــس باســتمرار خــالل الفتــرة قيــد النظــر، ظلــت قــرا  

الرأي القائل بأن االحتالل اإلسرائيلي يشكل يف حد ذاته انتهاكا حلقوق اإلنسان ويعيـق أيضـا   
اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق التنميــة املســتدامة وإجيــاد بيئــة اقتصــادية ســليمة (انظــر الفصــل الثــاين  

اإلغـالق ونقـاط التفتـيش حتـول دون حريـة      ت حظـر التجـول وعمليـات    اأعاله). وظلت قـرار 
تنقل الفلسطينيني، ومتنع العمال مـن الوصـول إىل أمـاكن عملـهم، والطـالب مـن الوصـول إىل        
مدارســهم، واملرضــى مــن الوصــول إىل املراكــز الطبيــة، واملــزارعني مــن الوصــول إىل األراضــي  

ــة. وتضــرر   ــدفق الســلع واخلــدمات ممــا أدى إىل اخنفــاض    أالزراعي يف النشــاط التجــاري  يضــا ت
واحليــازات مــن النقــد األجــنيب. كمــا تــأثر الوضــع االقتصــادي نتيجــة لقيــام إســرائيل مبصــادرة    
األراضي وفـرض سـيطرهتا علـى امليـاه واملـوارد الطبيعيـة األخـرى، وهـي املسـائل الـيت تفاقمـت            

ــة      ــد املســتوطنني يف األرض الفلســطينية احملتل ــة إىل تزوي مبســتوى بســبب جهــود إســرائيل الرامي
معيشي يفوق كثريا املستوى الذي يعيش فيه الفلسطينيون، مبا يف ذلك تقدمي حـوافز للتشـجيع   
على االنتقال إىل األرض احملتلة، مما تسبب يف املزيد من الضـغوط علـى املـوارد املتاحـة. عـالوة      
علــى ذلــك، ظلــت أعمــال اقــتالع األشــجار وتــدمري األراضــي الزراعيــة تشــكل عقبــة رئيســية   

  جه املزارعني الفلسطينيني وتؤثر سلبا على سبل كسب العيش بالنسبة لآلالف.توا
ويف الوقت نفسه، أُحرز بعـض التقـدم يف حتسـني سـبل عـيش الفلسـطينيني يف أعقـاب          

. وجعلت إعادة نشر قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية مـن     ١٩٩٣التوقيع على إعالن املبادئ يف عام 
السـلطة الفلسـطينية حتـوز قـدرا معينـا مـن السـيطرة         ١٩٦٧بعض املناطق الـيت احتلـت يف عـام    

يف املائــة مــن قطــاع غــزة. وُنظمــت  ٨٠يف املائــة مــن الضــفة الغربيــة و  ٤٠اإلداريــة علــى حنــو 
انتخابات فلسطينية دميقراطية، ومت تدرجييا نقل املسؤولية عـن تقـدمي اخلـدمات العامـة للسـكان      

ة، كمــا أنشــئت مؤسســات جديــدة شــبه حكوميــة الفلســطينيني إىل الســلطة الفلســطينية الوليــد
  (انظر املرفق الرابع أدناه).

ــزة          ــاع غـ ــة وقطـ ــفة الغربيـ ــني الضـ ــربط بـ ــن يـ ــر آمـ ــدويل وممـ ــزة الـ ــار غـ ــتح مطـ وافتـ
ــامي يف ــام  ١٩٩٩و  ١٩٩٨ عــ ــوايل. ويف عــ ــى التــ ــزي  ١٩٩٣، علــ ــاز املركــ ــئ اجلهــ ، أنشــ
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. )١٨٩(١٩٩٧ان يف عــام لإلحصــاء الفلســطيين وأُجــري أول تعــداد فلســطيين للســك  الفلســطيين

على ذلك، نتيجة للمسـاعدات اجلديـدة املقدمـة دوليـا علـى الصـعيدين الثنـائي واملتعـدد          عالوة
األطــراف واالســتثمار األجــنيب، وهــو مــا يعكــس ازديــاد الثقــة، اســتفادت الظــروف املعيشــية     

ن السـلطة  للفلسطينيني، وساعد ذلك على حتسني مناخ األعمال التجارية مبا فيه الكفاية لتـتمك 
ــام      ــة الفلســطينية يف ع ــن إنشــاء ســوق األوراق املالي . وأُطلقــت حمطــات  ١٩٩٧الفلســطينية م

ــام    ــون. ويف عـ ــة والتلفزيـ ــة لإلذاعـ ــق    ١٩٩٢خاصـ ــد أن أغلـ ــرق، بعـ ــتح بيـــت الشـ ــد فـ ، أعيـ
ســنوات، فترســخت بــذلك أنشــطة الســلطة الفلســطينية يف القــدس الشــرقية (انظــر     أربــع ملــدة

www.orienthouse.org/about/index.html.(  
ويف إطــار عمليــة الســالم، مت التوقيــع علــى الربوتوكــول املتعلــق بالعالقــات االقتصــادية    

 نيسـان/  ٢٩حكومة دولـة إسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية (بروتوكـول بـاريس) يف         بني
ــز القاعــدة االقتصــادية للجانــب     ١٩٩٤ أبريــل ــه األســاس لتعزي ، حيــث أرســى الطرفــان مبوجب

الفلســطيين بالتســليم حبــق الفلســطينيني يف اختــاذ القــرارات االقتصــادية وفقــا لألولويــات وخطــة 
التنمية اخلاصة هبم، ونقل بعض السلطات ذات الصلة بالسياسة االقتصـادية للفلسـطينيني، مثـل    

اجلمــارك، وســلطة جبايــة الضــرائب املباشــرة وغــري املباشــرة، ووضــع        سياســات االســترياد و 
السياسات الزراعيـة والصـناعية، وإنشـاء سـلطة نقديـة لتنظـيم األنشـطة املاليـة، وحتديـد طرائـق           
االسترياد وحتويالت ضريبة القيمة املضافة واألجور الضريبية علـى أسـاس املقاصـة بـني اجلـانبني      

). ويف العـام نفسـه، أدرج الربوتوكـول يف    A/49/35) (انظـر  ٢٤دة اإلسرائيلي والفلسطيين (املا
 - ، أدرج يف االتفــاق اإلســرائيلي١٩٩٥االتفــاق بشــأن قطــاع غــزة ومنطقــة أرحيــا، ويف عــام  
  الفلسطيين املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة.

إنشـــاء اللجـــان الدائمـــة، مبـــا يف ذلـــك جلنـــة الرصـــد   ومبوجـــب االتفـــاق املؤقـــت، مت  
ــة      ــة، وجلن ــة القانوني ــة، واللجن ــة الشــؤون املدني ــة االقتصــادية املشــتركة، وجلن ــه، واللجن والتوجي
التعاون الدائمة. عالوة على ذلك، حـدد املرفـق السـادس لالتفـاق مبـادئ التعـاون االقتصـادي        

  .)١٢٦(وعرف قطاعات التعاون االقتصادي بني اجلانبني
، أكـــد اجلانبـــان ١٩٩٨مـــن مـــذكرة واي ريفـــر لعـــام  ٦ -ومبوجـــب املـــادة الثالثـــة   

العمـل   ةاإلسرائيلي والفلسطيين مـن جديـد التزامهـا بتعزيـز العالقـة بينـهما واتفقـا علـى ضـرور         
بنشــاط لــدفع التنميــة االقتصــادية يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وعلــى ســبيل املثــال، تــوخي   

__________ 
)١٨٩(  Abu-Libdeh, Hassan, “Conducting census under adverse conditions; challenges and lessons learned”, Palestinian 

Central Bureau of Statistics, available from http://www.unfpa.org/sustainable/docs/data/presabu-libdeh.doc.  
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ــدم يف املســائ  ــة الصــناعية يف غــزة واملطــار،      التق ــل مشــروع إنشــاء املنطق ل االقتصــادية مــن قبي
ومواصلة أو إعادة تنشيط مجيع اللجان الدائمـة املنشـأة مبوجـب االتفـاق املؤقـت، واتفقـا علـى        
ــل          ــثرية للجــدل، مث ــع عــدد مــن املســائل احملــددة امل ــة اقتصــادية خمصصــة للتعامــل م إنشــاء جلن

ة، واحلــواجز التجاريــة. عــالوة علــى ذلــك، مبوجــب مــذكرة  الضــرائب، والــديون غــري املســدد
، أعلــن اجلانبــان التزامهــا جمــددا بتنفيــذ توصــيات اللجنــة االقتصــادية  ١٩٩٩الشــيخ لعــام  شــرم

املخصصــة. ودعــا اجلانبــان كــذلك اجلهــات املاحنــة الدوليــة إىل تعزيــز التزامهــا ودعمهــا املــايل    
ــة الســـ   ــطينية ولعمليـ ــادية الفلسـ ــة االقتصـ ــرائيلية للتنميـ ــران/ -الم اإلسـ ــطينية. ويف حزيـ  الفلسـ

الفلسطيين بشأن تنفيذ املسائل االقتصـادية   - ، مت التوقيع على االتفاق اإلسرائيلي٢٠٠٠ يونيه
ــوازي للقضــايا        ــذ املت املنصــوص عليهــا يف مــذكرة شــرم الشــيخ، حيــث تضــمن تفاصــيل التنفي

  شيخ.االقتصادية املنصوص عليها يف مذكريت واي ريفر وشرم ال
ــدويل واألمــم املتحــدة مســاعدات ســخية إىل         ــدم اجملتمــع ال ــة الســالم، ق ودعمــا لعملي

، أنشــأت األمــم املتحــدة مكتــب   ١٩٩٤الشــعب الفلســطيين والســلطة الفلســطينية. ويف عــام   
املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف األراضـي احملتلـة لتوجيـه وتنسـيق خمتلـف بـرامج األمـم املتحـدة         

فلســطينية واجلهــات املاحنــة يف تنســيق املســاعدة اإلمنائيــة الدوليــة، يف مجلــة ومســاعدة الســلطة ال
أمور. وتوىل املنسق اخلاص أيضا إعـداد تقـارير سـنوية عـن األوضـاع االقتصـادية واالجتماعيـة        
يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتليل التحديات والفرص اليت تتيحهـا بيئـة األعمـال التجاريـة،     

  باء أدناه). -على األوضاع املناوئة (انظر الفصل الرابع واآلثار املترتبة 
وشــكلت مــؤمترات القمــة االقتصــادية للشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا (املــؤمترات يف     

، جهـدا دوليـا متضـافرا مـن أجـل تعزيـز بيئـة تـدعم عمليـة          ١٩٩٤وقت الحق) بـدءا مـن عـام    
االجتماعي والتـرويج هلـا (لالطـالع    السالم، وإلنشاء مشاريع مشتركة يف اجملالني االقتصادي و

  ألف أعاله). -على مزيد من املعلومات، انظر الفصل الثالث 
وعلى الصعيد الدويل، قام البنك الدويل بـدور رئيسـي يف تزويـد السـلطة الفلسـطينية،        

، بالــدعم املــايل والــتقين يف طائفــة مــن القطاعــات االقتصــادية.  ١٩٩٣اعتبــارا مــن أواخــر عــام 
ساعدات املالية الدولية املقدمة مـن البنـك الـدويل مـن خـالل الصـندوق االسـتئماين        وأُتيحت امل

لغزة والضفة الغربية يف شكل منح أو قـروض ميسـرة معفـاة مـن الفائـدة مـع فتـرة مسـاح مـدهتا          
). ووفـر البنـك   http://web.worldbank.orgسـنة (انظـر    ٤٠سنوات وفترة استحقاق مدهتا  ١٠

الـــدويل مســـاعدة تقنيـــة، وقـــدم توصـــيات بشـــأن السياســـات العامـــة يف اجملـــالني االقتصـــادي   
  واالجتماعي، وأجرى عددا من الدراسات.
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هاء أدناه املساعدة اإلنسانية املكثفة املقدمـة مـن األونـروا إىل     -ويتناول الفصل الرابع   

، عــاد مقــر األونــروا إىل ١٩٩٦نيني يف األرض الفلســطينية احملتلــة. ويف عــام الالجــئني الفلســطي
  املنطقة، وأنشئ يف قطاع غزة.

وطوال هذه الفترة، واصلت جلنة وضع املرأة كذلك إبقاء حالة املـرأة الفلسـطينية قيـد      
ة االستعراض. وتضمنت القرارات اليت اختذها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بنـاء علـى توصـي   

اللجنة الطلب إىل األمني العـام أن يواصـل اسـتعراض حالـة املـرأة الفلسـطينية وتقـدمي املسـاعدة         
). ويف األعـوام  ٢٠٠٠/٢٣إليها جبميع الوسائل املتاحة (انظر، على سبيل املثـال، قـرار اللجنـة    

 ٤٠/٢، و ٣٩/٣، و ٣٨/١، اختذت جلنة وضع املـرأة القـرارات   ١٩٩٦و  ١٩٩٥و  ١٩٩٤
، الـيت حثـت فيهـا  احلكومـات،     “إدماج املـرأة يف عمليـة السـالم يف الشـرق األوسـط     ”املعنونة 

واهليئــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة علــى إشــراك النســاء يف عمليــة الســالم   
ــادئ       يف ــالن املبـ ــذ إعـ ــطيين يف تنفيـ ــعب الفلسـ ــاعدة إىل الشـ ــدمي املسـ ــط، وتقـ ــرق األوسـ الشـ

ايت، وذلــك مــن أجــل ضــمان تطــور املــرأة ومشــاركتها علــى        بترتيبــات احلكــم الــذ    املتعلــق
  السياسي.  الصعيد

  
  األحوال املعيشية    -ألف   

ــد النظــر، أعربــت األمــم املتحــدة عــن قلقهــا إزاء األحــوال املعيشــية          ــرة قي خــالل الفت
للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبـا فيهـا القـدس الشـرقية (انظـر أيضـا الفصـل        

طــاء أعــاله). ورغــم أن عمليــة الســالم يف الشــرق األوســط، وال ســيما توقيــع إعــالن   - الثــاين
، أثارت توقعـات كـبرية، فقـد اسـتمرت إسـرائيل يف مصـادرة األراضـي        ١٩٩٣املبادئ يف عام 

من أجل توسيع املستوطنات وتعبيد الطرق لربط هذه املستوطنات واملضي يف استغالل املـوارد  
وارد االقتصادية على حسـاب الشـعب الفلسـطيين يف األرض الفلسـطينية     الطبيعية وغريها من امل

ــدد      ــاعف عـ ــعينات، تضـ ــرة التسـ ــوال فتـ ــرائيلية طـ ــتيطان اإلسـ ــطة االسـ ــة ألنشـ ــة. ونتيجـ احملتلـ
املستوطنني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ميثل مستوطنو القدس الشرقية من بينـهم ثلـث   

جتاوز عدد املسـتوطنني اإلسـرائيليني يف الضـفة الغربيـة      ،٢٠٠٠تلك الزيادة. وحبلول هناية عام 
مـــن اإلســـرائيليني يف القـــدس  ٢٠٠ ٠٠٠شـــخص، باإلضـــافة إىل  ٢٠٠ ٠٠٠وقطـــاع غـــزة 

ــدة والتوســع يف املســتوطنات القائمــة وإنشــاء      )١٩٠(الشــرقية ، نتيجــة إلنشــاء مســتوطنات جدي
شـرعت إسـرائيل يف بنـاء    ، علـى سـبيل املثـال،    ١٩٩٧يسـمى البـؤر االسـتيطانية. ففـي عـام       ما

__________ 
 نيســـان/ -، آذار/مـــارس ٢، رقـــم ١١، اجمللـــد تقريـــر عـــن االســـتيطان اإلســـرائيلي يف األراضـــي احملتلـــة       )١٩٠(

 .٨، الصفحة ٢٠٠١  أبريل
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مستوطنة ضخمة جديدة يف منطقة جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية. ومتادت إسـرائيل يف  
أنشــطتها االســتيطانية رغــم إدانــة اجلمعيــة العامــة هلــا إدانــة قاطعــة (انظــر الفصــل الثــاين أعــاله)  

 ١٩٩٩وز/يوليـه  ورغم إعادة تأكيـد مـؤمتر األطـراف املتعاقـدة السـامية يف اتفاقيـة جنيـف يف مت       
  انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األرض الفلسطينية احملتلة.

وتسببت عمليات اإلغالق الداخلية اإلسـرائيلية املسـتمرة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة       
ــة      ــة والتســبب يف خســائر مادي يف مشــاق هائلــة للشــعب الفلســطيين، ممــا أدى إىل تفــاقم البطال

إمكانية الوصول إىل اخلدمات العامة الالزمة العاجلة. ونتجت عـن  أخرى، فضال عن احلد من 
سياســـة إغـــالق احلـــدود اخلارجيـــة الـــيت تنتـــهجها إســـرائيل خســـائر متوســـطها حـــوايل نســـبة  

إىل عـام   ١٩٩٣املائة من أيام عمل الفلسطينيني يف إسرائيل يف الفتـرة املمتـدة مـن عـام      يف ٢٠
ويف الربـع األخـري مـن عـام      ١٩٩٦ و ١٩٩٥امي ، مع بلوغ هذه النسـبة ذروهتـا يف عـ   ٢٠٠٠
. واخنفــض )١٩١(، إضــافة إىل خســائر كــبرية يف التجــارة اخلارجيــة واالســتثمار األجــنيب  ٢٠٠٠

يف املائـة   ٣٦,١الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد بالنسبة للضفة الغربيـة وقطـاع غـزة بنسـبة     
غــالق اإلســرائيلية إىل حــد كــبري.  ، نتيجــة قــرارات اإل١٩٩٦ و ١٩٩٢يف الفتــرة بــني عــامي  

وشكل ظهـور البطالـة املزمنـة أخطـر أثـر اجتمـاعي سـليب هلـذه االنتكاسـة: فقـد كـان متوسـط             
معدالت البطالة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة خـالل الثمانينـات مـن القـرن املاضـي بوجـه عـام          

يف املائـة.   ٢٠ثـر مـن   يف املائـة؛ ويف منتصـف التسـعينات، ارتفـع هـذا املعـدل إىل أك       ٥أقل من 
، خفـت إىل حـد مـا حـدة تـواتر جلـوء إسـرائيل إىل عمليـات اإلغـالق          ١٩٩٧ وابتداء من عـام 

، مث توقـف بشـكل   ١٩٩٨-١٩٩٠أفضى إىل انتعاش اقتصادي متواضع يف الفتـرة   الشاملة، مما
  .)١٩٢(مع اندالع االنتفاضة الثانية ٢٠٠٠مفاجئ يف عام 

حوال املعيشية للشـعب الفلسـطيين أيضـا جـراء     ، تأثرت األ٢٠٠٠-١٩٩٠ويف الفترة   
هدم املنازل واقتالع األشجار ومصادرة األراضي الزراعية والقيـود اإلسـرائيلية املفروضـة علـى     

فلســطينيا إشــعارات هبــدم بيــوهتم.   ٤٦٠وحــده، تلقــى  ١٩٩٩اســتخدام امليــاه. فخــالل عــام  
حـني آلخـر، منعـت القـوات      ويوجد معظم هـذه املمتلكـات يف مـدينيت القـدس واخلليـل. ومـن      

اإلسرائيلية السكان من زراعة أراضيهم احملاذية لبيوهتم، وقطعـت إمـدادات امليـاه الـيت ُتـزوَّد هبـا       
ــر:   ــاؤهم (انظـ ــرة  A/55/84-E/2000/16أحيـ ــق، الفقـ ــي   ١٧، املرفـ ــادرة األراضـ ــان ملصـ ). وكـ

__________ 
أثـر املواجهـات والقيـود املفروضـة     ”لية السـالم يف الشـرق األوسـط،    مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص لعم  )١٩١(

ــن       ــى االقتصــاد الفلســطيين، م ــل وإغــالق احلــدود عل ــى التنق ــاين/  ٢٦أيلول/ســبتمرب إىل  ٢٨عل  تشــرين الث
 .٢٠٠٠، تشرين الثاين/نوفمرب “٢٠٠٠  نوفمرب

)١٩٢(  Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2000. 
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وحده، صـادرت إسـرائيل بـالقوة     ١٩٩٩تمع الفلسطيين. فخالل عام أثر حاسم على اجمل أيضا
ــها    )١٩٣(دومنــا ٤٠ ١٧٨ دومنــا يف األنشــطة   ١٩ ٦٩١مــن األرض الفلســطينية اســتخدمت من

ــذلك. وجــرى جتريــف       ــة املتصــلة ب ــا إضــافيا   ٧ ٥٥٠االســتيطانية وشــق الطــرق االلتفافي دومن
ا مـن قبيـل أشـجار الزيتـون واللـوز      شجرة مـن األشـجار املثمـرة يف معظمهـ     ١٥ ١٨٠باقتالع 

  ).١٣والتني أو حرقها (املرجع نفسه، الفقرة 
    

  موضوع التركيز: حالة األطفال الفلسطينيني يف بداية االنتفاضة األوىل
يوفر احلمايةَ القانونية لألطفال حتت االحتالل العسـكري القـانونُ العـريف والتقليـدي         

قوانني احلرب وأعرافها املرفـق بكـل مـن اتفاقيـة الهـاي      الدويل من قبيل األنظمة املتعلقة ب
ــة  ــه  ٢٩املؤرخــ ــة    ١٩٨٩متوز/يوليــ ــاي املؤرخــ ــة الهــ ــة)، واتفاقيــ ــرين  ١٨(الثانيــ تشــ

(الرابعــة)، واتفاقيــة جنيــف املتعلقــة حبمايــة املــدنيني وقــت احلــرب   ١٩٠٧األول/أكتــوبر 
طفـال يف حاجـة   ، واتفاقيـة جنيـف الرابعـة. ويعتـرب األ    ١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢املؤرخة 

إىل احلماية حبكم قلة منعتهم وسنهم وعدم نضجهم وانعدام قدرهتم على التمييـز. ووفقـا   
من اتفاقية جنيف الرابعة، جيـب معاملـة األطفـال مثـل مجيـع املـدنيني        ٣٢ و ٢٧للمادتني 

معاملة إنسانية، مبعزل عن أي إكراه وعقوبـات بدنيـة ومجاعيـة، وكـذلك احتـرام حيـاهتم       
مـن اتفاقيـة    ٥٠م البدنيـة وحرمتـهم النفسـية. وعـالوة علـى ذلـك، تـنص املـادة         وسالمته

  جنيف الرابعة على ما يلي:
تكفــل دولــة االحــتالل، باالســتعانة بالســلطات الوطنيــة واحملليــة، حســن        ”        

  “.تشغيل املنشآت املخصصة لرعاية األطفال وتعليمهم
ىن جــيالن مــن األطفــال عامــا مــن احلكــم العســكري عــا ٢٠وعلــى مــدى أكثــر مــن     

الفلســطينيني مــن القيــود املفروضــة علــى حقــوقهم األساســية يف التعلــيم واحلمايــة الفعالــة 
لألســرة والصـــحة والعبـــادة، وكـــذلك اســتمرار احملـــاوالت الراميـــة إىل تغريـــب هـــؤالء   
األطفــال عــن تــارخيهم الثــري وعــاداهتم وتقاليــدهم. فــاملوت واإلصــابات البدنيــة نتيجــة   

أن يكـون   عنف، وتدمري املنازل، وإنكار إسـرائيل علـى الفلسـطينيني حقهـم يف    ألعمال ال
ــرة      ــة قاســية يف فت ــة واحتجــاز األطفــال ومعاملتــهم معامل هلــم وطــن والعقوبــات اجلماعي

فتـئ يشـكل حيـاة     اعتقاهلم، واملناخ الذي يسوده القمع والشك واخلوف، كل ذلـك مـا  
سـات الـيت تنتـهجها سـلطات االحـتالل كـل       األطفال الفلسطينيني. فحياهتم ترهتن بالسيا

__________ 
 هكتار. ٠,١دومن =  ١  )١٩٣(
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يوم تقريبا ويف كل جانب من جوانبها. ويعيش األطفال الفلسـطينيون، سـواء أكـانوا يف    
  الشارع أم يف املدرسة أم يف املرتل، يف ظل تفاقم القمع والعنف واألحزان.

  
  .١٩٩٠، األطفال الفلسطينيون يف األرض الفلسطينية احملتلةاألمم املتحدة،   :املصدر    

    
 ٤٦/١٦٢ و ٤٤/١٧٤ويف بدايـــة هـــذه الفتـــرة اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة القـــرارين    

أكــدت  اللــذين“ أحــوال معيشــة الشــعب الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتلــة  ”املعنونــان 
ــة        ــة االجتماعيـ ــية للتنميـ ــيات األساسـ ــع املقتضـ ــارض مـ ــرائيلي يتعـ ــتالل اإلسـ ــا أن االحـ فيهمـ
واالقتصـــادية يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، دعـــت اجلمعيـــة يف هـــذين 
القــرارين إســرائيل إىل الكــف عــن ممارســاهتا ضــد الشــعب الفلســطيين يف امليــدانني االجتمــاعي   

ضـــت خطـــط إســـرائيل الراميـــة إىل توســـيع املســـتوطنات معتـــربة إياهـــا        واالقتصـــادي، ورف
قانونية. وطلبت اجلمعية أيضا إىل األمني العـام أن يقـدم إليهـا تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف         غري

  تنفيذ هذين القرارين.  
، اعتمـد اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي     ٢٠٠٠إىل عـام   ١٩٩٦ويف الفترة من عـام    

ــة م  ــرارات مماثل ــة ق ــى     ”عنون ــرائيلي عل ــة لالحــتالل اإلس االنعكاســات االقتصــادية واالجتماعي
األحوال املعيشية للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس، وللسـكان      

ــل   ــوري احملتـ ــوالن السـ ــرب يف اجلـ ــس   “ العـ ــرارات اجمللـ ــر قـ  ١٩٩٧/٦٧ و ١٩٦٦/٤٠(انظـ
  ).  ٢٠٠٠/٣١ و ١٩٩٩/٥٣ و ١٩٩٨/٣٢  و

طلــب اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي إىل األمــني العــام أن يعــد تقــارير ســنوية عــن  و  
شــىت املمارســات اإلســرائيلية الــيت تــؤثر علـــى األحــوال املعيشــية للشــعب الفلســطيين حتـــت          

ــام   ــه    ١٩٨٩االحــتالل. ويف ع ــة عنوان ــة العام ــر إىل اجلمعي ــدم تقري ــة  ”، قُ املمارســات التجاري
) بنــاء علــى طلــب مــن    A/44/277-E/1989/82“ (لســطينية احملتلــة اإلســرائيلية يف األراضــي الف 

. وأشــار التقريــر إىل املمارســات التجاريــة الــيت حتــول دون منــو اإلنتــاج الفلســطيين  )١٩٤(اجمللــس
  وكذلك إىل استغالل العمالة الفلسطينية ذات األجور املنخفضة.

ة العامـة بـأن إلقامـة اإلسـرائيليني للمسـتوطنات انعكاسـات سـلبية علـى         وأقرت اجلمعي  
األحـوال املعيشـية االقتصـادية واالجتماعيـة للشـعب الفلسـطيين ورفاهـه، مبـا يف ذلـك اســتمرار          

__________ 
) بشــأن التقـدم احملـرز يف تنفيــذ مقـرر اجلمعيــة    A/43/432-E/1988/68باالسـتناد إىل مـذكرة مــن األمـني العـام (      )١٩٤(

ــة  ــاعي    ٤٠/٤٣٢العام ــس االقتصــادي واالجتم ــرار اجملل ــام ،   ١٩٨٧/٨٧وق ــس إىل األمــني الع ــب اجملل ، طل
مارسات التجارية لسـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي    ، أن يعجل بإعداد تقرير عن امل١٩٨٨/٦٥مبوجب قراره 

 يف األراضي الفلسطينية احملتلة. والتقرير من إعداد مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.
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ــة لصــاحل املســتوطنني.       ــة يف األرض الفلســطينية احملتل ــانوين للمــوارد الطبيعي االســتغالل غــري الق

، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة قـرارات سـنوية معنونـة       ١٩٩٥ىل عـام  إ ١٩٩١الفترة من عـام   ويف
اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمسـتوطنات اإلسـرائيلية علـى الشـعب الفلسـطيين يف األرض      ”

ــام     ــذ ع ــة من ــرب يف اجلــوالن      ١٩٦٧الفلســطينية احملتل ــى الســكان الع ــدس، وعل ــا الق ــا فيه ، مب
 ٤٩/٣١٣ و ٤٨/٢١٢ ، و٤٧/١٧٢ ، و٤٦/١٩٩(القــــــــــرارات “ الســــــــــوري احملتــــــــــل

شجبت اجلمعية فيها املمارسات اإلسـرائيلية، وال سـيما مصـادرة األراضـي      )١٩٥()٥٠/١٢٩ و
وحتويـــل مســـار املـــوارد املائيـــة واســـتنفاد ســـائر املـــوارد الطبيعيـــة واالقتصـــادية. واعتبـــارا مـــن 

ط وأقـرت  ، رحبت اجلمعية، يف القرارات، بعملية السالم اجلارية يف الشرق األوسـ ١٩٩٣ عام
بأمهيتــها، مــع إدراك االنعكاســات االقتصــادية واالجتماعيــة للمســتوطنات اإلســرائيلية علــى        
الشعب الفلسطيين يف األرض احملتلة والتأكيد جمددا على حقه غـري القابـل للتصـرف يف مـوارده     

  الطبيعية وسائر موارده االقتصادية.
د اجمللـــس االقتصـــادي ، اعتمـــ١٩٩٦إىل عـــام  ١٩٩٢وباملثـــل، يف الفتـــرة مـــن عـــام    

اآلثـار االقتصـادية واالجتماعيـة للمسـتوطنات اإلسـرائيلية علـى       ”واالجتماعي قـرارات معنونـة   
، مبــا فيهــا القــدس، وعلــى  ١٩٦٧الشــعب الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتلــة منــذ عــام   

 ١٩٩٣/٥٢ و ١٩٩٢/٥٧(القــــرارات “ الســــكان العــــرب يف اجلــــوالن الســــوري احملتــــل    
ــؤرخ  ١٩٩٦/٤٠ و ١٩٩٥/٤٩ و ١٩٩٤/٤٥ و ــه  ٢٦املـــ ــجب ١٩٩٦متوز/يوليـــ ). وشـــ

ــه   ــس، يف قراري ، إنشــاء املســتوطنات، فضــال عــن املمارســات    ١٩٩٣/٥٢ و ١٩٩٢/٥٧اجملل
اإلســرائيلية األخــرى مبــا يف ذلــك مصــادرة األراضــي واالســتيالء علــى املــوارد املائيــة واســتنفاد   

 القــرارات ذات الصــلة الــيت اختــذت يف  املــوارد األخــرى وترحيــل الســكان مــن أراضــيهم. ويف 
، الحظ اجمللس عملية السالم اجلارية، ورحـب بـالتوقيع   ١٩٩٦إىل عام  ١٩٩٤الفترة من عام 

علــى إعــالن املبــادئ، كمــا أعــرب عــن قلقــه إزاء إقامــة املســتوطنات اإلســرائيلية، وأقــر باآلثــار 
الـذين يعيشـون حتـت االحـتالل     االجتماعية واالقتصادية هلذه املستوطنات على السكان العرب 

وأكــد مــن جديــد مــا للشــعب الفلســطيين وغــريه مــن الســكان العــرب مــن حقــوق غــري قابلــة    
  للتصرف يف مواردهم الطبيعية وسائر املوارد االقتصادية األخرى.  

، قـــــدم األمـــــني العـــــام إىل اجلمعيـــــة العامـــــة، عمـــــال ١٩٩٣واعتبـــــارا مـــــن عـــــام   
النتـــائج االقتصـــادية واالجتماعيـــة املترتبـــة علـــى إنشـــاء ”، تقريـــرا عنوانـــه: ٤٧/١٧٢ بـــالقرار

__________ 
اآلثار االقتصـادية الضـارة للمسـتوطنات اإلسـرائيلية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة،       ”عنوانه  ٤٦/١٩٩القرار   )١٩٥(

 “.١٩٦٧ضي العربية األخرى احملتلة منذ عام مبا فيها القدس، واألرا
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 ١٩٦٧إســـرائيل للمســـتوطنات يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس، منـــذ عـــام   
ــوري ــوالن السـ ــي،  A/48/188-E/1993/78“ (واجلـ ــادرة األراضـ ــر إىل أن مصـ ). ويشـــري التقريـ

باإلضافة إىل حظر التجول الذي تفرضه إسرائيل على الشـعب الفلسـطيين، مبـا يف ذلـك تـدابري      
جتنب االشتباكات بني الفلسطينيني واملستوطنني اإلسرائيليني، كان هلا أثـر سـليب علـى القطـاع     

سـتوطنات علـى سـاحل البحـر يف قطـاع غـزة       الزراعي. وخلـص التقريـر أيضـا إىل أن إنشـاء امل    
تسبب يف خفض مساحة املنطقة املستخدمة لصيد األمساك نظرا ألن الصـيد ال يسـمح بـه قبالـة     
املســتوطنات أو قرهبــا. وخلــص التقريــر أيضــا إىل أن إســرائيل قامــت، متذرعــة بــدواع أمنيــة،    

حرمـان املـزارعني مـن مصـدر     باقتالع األشجار املثمرة، وخباصة أشـجار الزيتـون، ممـا أدى إىل    
  دخلهم الرئيسي وإىل إجبارهم على مغادرة أراضيهم.  

إىل  ٢٠٠٠ و ١٩٩٣وخلصت التقارير اليت قدمها األمـني العـام يف الفتـرة بـني عـامي        
ــوفري اخلــدمات واألمــن       ــه كــان للممارســات اإلســرائيلية، وال ســيما إنشــاء املســتوطنات وت أن

احملتلة، انعكاسـات اقتصـادية واجتماعيـة ضـارة أثـرت علـى        للمستوطنني يف األرض الفلسطينية
ــارير إىل أن مصــادرة        األحــوال املعيشــية للشــعب الفلســطيين حتــت االحــتالل. وخلصــت التق
األراضــي والسياســات املائيــة اإلســرائيلية أحلقــت أضــرارا بالزراعــة وحرمــت الفلســطينيني مــن   

ء املسـتوطنات يف دخـل العديـد مـن املـزارعني      تشييد املنازل؛ وأثر اقتالع األشجار املثمـرة وبنـا  
)؛ وأضر اسـتغالل امليـاه   A/49/169-E/1994/73والصيادين الفلسطينيني (انظر، على سبيل املثال 

مـن   واملوارد االقتصادية األخرى بسبل عيش الفلسطينيني؛ وأثر إفراغ امليـاه املسـتعملة بـالقرب   
مصــادر امليــاه واألراضــي الزراعيــة علــى البيئــة الفلســطينية وتســبب يف تلويــث املــوارد الطبيعيــة   
الفلسطينية. وأكدت التقارير أيضا على العراقيـل الـيت تواجـه االقتصـاد الفلسـطيين النامجـة عـن        

  زاي أعاله). -حظر التجول وعمليات اإلغالق اليت تفرضها إسرائيل (انظر الفصل الثاين 
ــام       ــالل عــ ــطينية خــ ــية يف األرض الفلســ ــروف املعيشــ ــة  ٢٠٠٠وظلــــت الظــ واحلالــ

االقتصادية هشـة نظـرا السـتمرار االحـتالل اإلسـرائيلي وردود فعلـه املفرطـة واملـدمرة يف كـثري          
من األحيـان لبدايـة االنتفاضـة الثانيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، كـان حلالـة عـدم الـيقني السياسـي            

تنفيـذ االتفاقـات اإلسـرائيلية الفلسـطينية أثـر مثـبط علـى االسـتثمار         بسبب عدم إحراز تقدم يف 
األجنيب. وباإلضافة إىل ذلك، كانت التجارة راكدة بسبب ما فرضته إسـرائيل مـن قيـود علـى     
املعامالت االقتصادية الفلسطينية، مـن قبيـل تسـليم املنتجـات الفلسـطينية (وال سـيما املنتجـات        

ها من األسواق األجنبية عرب إسرائيل، وتقييـد العمليـات احلدوديـة    الزراعية) إىل إسرائيل، وغري
وعمليات التحميل، مما أدى إىل زيـادة تكـاليف املعـامالت وبـطء عمليـات جتهيزهـا. وأعاقـت        

  ). A/55/84-E/2000/16هذه القيود منو الصادرات، وبالتايل منو االقتصاد الفلسطيين (انظر: 
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ــام           ــادئ لع ــالن املب ــابقا، تضــمن إع ــر س ــا ذك ــو م ــى حن ــث،   ١٩٩٣وعل ــق الثال (املرف

الفلسـطيين املشـترك يف الـربامج االقتصـادية واإلمنائيـة)       -الربوتوكول بشأن التعاون اإلسرائيلي 
مــن بروتوكــول الشــؤون املدنيــة)،   ٤٠(املرفــق الثالــث، املــادة  ١٩٩٥واالتفــاق املؤقــت لعــام 

ــاحلقوق الفلســطينية        أ ــرائيل ب ــرف إس ــت، تعت ــاق املؤق ــاه. فبموجــب االتف ــا خاصــة باملي  حكام
. وعالوة على ذلك، فإن مسألة املـوارد املائيـة هـي    )١٩٦(االستفادة من املياه يف الضفة الغربية يف

إحـــدى املســـائل الرئيســـية الـــيت يـــتعني تســـويتها يف حمادثـــات الوضـــع النـــهائي بـــني إســـرائيل   
ويف الوقـــت نفســـه، فـــإن معاهـــدة الســـالم املربمـــة بـــني إســـرائيل واألردن يف    والفلســـطينيني.

، وال ســيما املرفــق الثــاين هلــا املتعلــق باملســائل املتصــلة بامليــاه، شــكلت أول اتفــاق  ١٩٩٤ عــام
رئيسي بشأن املياه يف املنطقة. ويف حال عدم وجود اتفاق يشمل الضفاف الثالث من حـوض  

ــإن   ــر األردن األدىن، ف ــة      إ”هن ــوارد املائي ــاه وامل ــاون يف املســائل املتصــلة باملي ــادئ للتع عــالن املب
، يعـــاجل بعـــض املســـائل املتعلقـــة ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ١٣، الصـــادر يف “اجلديـــدة واإلضـــافية

بالتعاون يف جمال املوارد املائيـة، ولكـن دون حتسـني توزيـع املـوارد املائيـة احلـايل احملـدود املتـاح          
ض الواقـع، أصـبحت مسـألة امليـاه مسـألة حامسـة بالنسـبة للفلسـطينيني،         للفلسطينيني. وعلى أر

  وكانت موضوع العديد من االحتجاجات.
مليـــون متـــر مكعـــب مـــن امليـــاه، مل يســـمح   ٨٠٠ومـــن جممـــوع اإلمـــدادات البـــالغ    

مليون متر مكعب علـى الـرغم مـن النمـو السـريع يف عـدد        ١١٠للفلسطينيني باستخدام سوى 
، يف حـني مت حتويــل البقيـة لكـي تســتخدمه إسـرائيل واملسـتوطنات. وأثــر      السـكان الفلسـطينيني  

على الزراعة احلظُر املفـروض علـى الفلسـطينيني علـى اسـتغالل املـوارد املائيـة إضـافة إىل زيـادة          
السكان وجنم عنهما نقص يف املياه املخصصة لالستخدام الفردي. وعـالوة علـى ذلـك، مبـا أن     

د من األراضي لبناء املسـتوطنات، فقـد اسـتمر تقلـص املسـاحة الـيت       إسرائيل استولت على املزي
  .)١٩٦(يستغلها الفلسطينيون يف الزراعة املطرية وزراعة احلبوب

 ١٩٨٩/٨٦وأدى هذا الوضع إىل طلب اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، يف قراريـه       
ــونني  ١٩٩٠/٥٣ و ــي ال   ”املعنــ ــرائيلية يف األراضــ ــادية اإلســ ــات االقتصــ ــطينية املمارســ فلســ

__________ 
، املرفــق الثالــث، الربوتوكــول املتعلــق بالشــؤون املدنيــة،  ١٩٩٥أيلول/ســبتمرب  ٢٨االتفــاق املؤقــت املــؤرخ   )١٩٦(

اليت توصل الطرفان، بناء على حسن النيـة، إىل إبـرام   “ املبادئ”، املياه والصرف الصحي، مبوجب ٤٠ املادة
  جمال املياه والصرف الصحي مبا يلي:  االتفاق التايل يف 

تعترف إسرائيل باحلقوق الفلسطينية يف االستفادة مـن امليـاه يف الضـفة الغربيـة. وسـيتم التفـاوض         - ١”    
بشــأهنا يف إطــار مفاوضــات الوضــع النــهائي وتســوية الوضــع الــدائم يف االتفــاق املتعلــق مبختلــف  

 “.املوارد املائية
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السياسـات واملمارسـات   ”، إىل األمـني العـام أن يعـد تقريـرا بعنـوان      “واألراضي العربيـة احملتلـة  
  “.  اإلسرائيلية املتعلقة باألرض واملياه يف األراضي الفلسطينية واألراضي العربية احملتلة األخرى

) عـــددا مـــن اآلثـــار االقتصـــادية واالجتماعيـــة A/46/263-S/1991/88وحـــدد التقريـــر (  
اخلطرية اليت تترتب على السياسات واملمارسات اإلسرائيلية املتعلقة بـاألرض وامليـاه، مـن قبيـل     
الرتاع واملنافسة على األرض واملوارد املائيـة بـني القـرى واملسـتوطنات اإلسـرائيلية؛ إذ مل يتـرك       

يف املائة فقط من املياه اجلوفية املتاحـة يف الضـفة الغربيـة؛     ١٦ة للسكان الفلسطينيني سوى نسب
ومــا فتئــت اآلبــار يف الضــفة الغربيــة جتــف نتيجــة مواصــلة إســرائيل حفــر آبــار جديــدة؛ وأدى   
اإلفــراط يف اســتغالل امليــاه اجلوفيــة، نظــرا للزيــادة الكــبرية يف اســتخدام املســتوطنني للميــاه يف    

يف املائــة مــن  ٥٠بحــر وزيــادة امللوحــة، حبيــث أصــبحت نســبة قطــاع غــزة، إىل تســرب ميــاه ال
اآلبــار يف قطــاع غــزة غــري صــاحلة لالســتخدام البشــري أو الــري. وعــالوة علــى ذلــك، يشــري     
ــتالع األشــجار      ــة يف مصــادرة األراضــي الفلســطينية واق ــر إىل أن سياســة إســرائيل املتمثل التقري

ــة وقطاعــات اقتصــادية أ     ــرة أيضــا أضــرت بالزراع ــايل يف الظــروف   املثم خــرى، وســامهت بالت
  املعيشية السيئة يف األرض الفلسطينية احملتلة.  

وقد أقرت هيئات األمم املتحدة مثل اجلمعية العامة واجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي      
بــاحلق غــري القابــل للتصــرف للشــعب الفلســطيين وســكان اجلــوالن الســوري  ١٩٩٢منــذ عــام 

ــة     ــواردهم الطبيعي ــى م ــل عل ــة    احملت ــرارات املعنون ــن الق ــة م االنعكاســات االقتصــادية  ”يف طائف
واالجتماعيــة للمســتوطنات اإلســرائيلية علــى الشــعب الفلســطيين يف األرض الفلســطينية احملتلــة  

، واعتــربت “، مبــا فيهــا القــدس، وعلــى الســكان العــرب للجــوالن الســوري  ١٩٦٧منــذ عــام 
). وبدايـة مـن   ٤٨/٢١٢اجلمعيـة العامـة    أي انتهاك لذلك احلق هو غـري قـانوين (انظـر قـرار     أن

الســـيادة الدائمـــة للشـــعب ”، اختـــذت اجلمعيـــة العامـــة قـــرارات ســـنوية بعنـــوان  ١٩٩٦عـــام 
الفلســـطيين يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس، والســـكان العـــرب يف اجلـــوالن   

 ٥٣/١٩٦ و ٥٢/٢٠٧ و ٥١/١٩٠(القـــرارات “ ى مــواردهم الطبيعيــة  الســوري احملتــل علـــ  
  ).  ٥٥/٢٠٩  و ٥٤/٢٣٠  و

ويف هذه القرارات، أعربت اجلمعية العامة عـن قلقهـا إزاء اسـتغالل إسـرائيل، السـلطة        
ــة      ــة احملتل ــة واألراضــي العربي ــة يف األرض الفلســطينية احملتل ــاالحتالل، للمــوارد الطبيعي القائمــة ب

ــة الســالم يف الشــرق األوســط أو دعــت إىل       األخــرى. وبينمــ  ــة بعملي ــة العام ــت اجلمعي ا رحب
، فقــد طالبــت إســرائيل بعــدم اســتغالل املــوارد  ٥٥/٢٠٩اســتئنافها كمــا هــو احلــال يف القــرار 

الوة علـى ذلـك، أعـادت    الطبيعية أو التسبب يف ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر. وع
تأكيــد احلقــوق غــري القابلــة للتصــرف للشــعب الفلســطيين وســكان اجلــوالن   ”اجلمعيــة العامــة 
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تعتــرف حبــق الشــعب ”وأهنــا “ الســوري احملتــل يف مــواردهم الطبيعيــة، مبــا فيهــا األرض وامليــاه 

أو ضــياعها الفلســطيين يف املطالبــة باالســترداد أو بــالتعويض نتيجــة الســتغالل مــوارده الطبيعيــة 
اســتنفادها أو تعريضــها للخطــر، وتعــرب عــن األمــل يف أن تعــاجل هــذه املســألة يف إطــار           أو

  “.مفاوضات الوضع النهائي بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي
  

  تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين    - باء  
 ١٩٩٣ي نتيجــةً للتقــدم األويل احملــرز يف جهــود الســالم، شــهدت الفتــرة بــني عــامَ          

تغـــيرياً أساســـيا يف التعامـــل مـــع مســـألة تقـــدمي املســـاعدة إىل الشـــعب الفلســـطيين.    ٢٠٠٠ و
ــة      فقــد أدرك اجملتمــع الــدويل ضــرورة تقــدمي املســاعدة إىل الســلطة الفلســطينية وتكليفهــا بتنمي

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا استتبع إنشاء مؤسسات شبه حكومية فلسطينية عديـدة، مبـا فيهـا    
)، وكـذلك  A/50/763نـون وسـني؛ و    ٤٩/٢١شرطة الفلسطينية (انظر قـرار اجلمعيـة العامـة    ال

ــدرات.       ــاء القـ ــال بنـ ــة ويف جمـ ــة والتقنيـ ــادية واملاليـ ــة واالقتصـ ــاعدة االجتماعيـ ــدها باملسـ تزويـ
ــدمي املســاعدة اإلنســانية إىل الالجــئني الفلســطينيني،       ويف ــروا تق الوقــت نفســه، واصــلت األون
ذلك يف خميمات الالجئني يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهو موضوع أُفردت له مناقشـة   يف مبا

، بـدأ برنـامج   ٢٠٠٠أدناه. عالوة على ذلك، واستجابةً لتدهور احلالـة ميـدانيا يف أواخـر عـام     
م املتحدة اإلمنائي، يف إطار برناجمه لتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسـطيين، تنفيـذ مشـاريع    األم

  طوارئ يف األرض الفلسطينية احملتلة.  
ووفقــا ملــا ذكرتــه وزارة التخطــيط والتعــاون الــدويل التابعــة للســلطة الفلســطينية، بلــغ     

ــرة مــن عــام     ٤٨جممــوع مــا قدمــه    ١٩٩٩إىل عــام  ١٩٩٣ماحنــا مــن مــدفوعات خــالل الفت
دوالر، لتصــبح األرض الفلســطينية بــذلك مــن أكــرب متلقّــي املســاعدة    يــونبل ٢,٧٥قــدره  مــا

دوالر لكـل شـخص    ٢٠٠العامل من حيث نصيب الفـرد منـها الـذي بلـغ متوّسـطه       اإلمنائية يف
ــر ــري أن االلتزA/55/137-E/2000/95 (انظـ ــن    ). غـ ــنوياً، حبيـــث اخنفضـــت مـ ــات هبطـــت سـ امـ
، واخنفضـت  ١٩٩٩مليـون دوالر يف عـام    ٥٤٦,٨إىل  ١٩٩٦مليون دوالر يف عـام   ٧٨٩,٩

 ١٩٩٧عـام   يفمليـون دوالر   ٥١٣إىل  ١٩٩٦مليـون دوالر يف عـام    ٥١١,٦املدفوعات من 
. ١٩٩٩مليـون دوالر يف عـام    ٤١٧,١مث بلغـت   ١٩٩٨ماليني دوالر يف عـام   ٤٠٩,٢وإىل 

 األرض كلّفــت - كاملــةً تنفيــذها عنــد - غــري أن عمليــات اإلغــالق الــيت قامــت هبــا إســرائيل 
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ماليـني   ٦ و ٤فلسطينية احملتلة خسارة يومية يف اإليرادات واملنتجات قُـّدرت مبـا تـراوح بـني     ال
  .)١٩٧(وهو ما جتاوز بكثري مستوى أي مساعدة ميكن أن يقّدمها جمتمع املعونة الدولية ر،دوال

ــ   ــرة مــن عــام    توكثف ، أنشــطتها ٢٠٠٠إىل عــام  ١٩٨٩األمــم املتحــدة، خــالل الفت
توفري دعـم ملمـوس لعمليـة السـالم. فكمـا ذُكـر سـابقاً، شـاركت األمـم املتحـدة يف مـؤمتر             يف

يف واشـــنطن  ١٩٩٣تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١لـــدعم الســـالم يف الشـــرق األوســـط، ُعقـــد يف 
ــداالعاصــمة. وزاد وجــود األمــم املتحــدة امل  ــة مــن   يني منظمــات  ٣يف األرض الفلســطينية احملتل

. وكما ورد يف املناقشة، أنشأ األمـني العـام   )١٩٧(١٩٩٩منظمة يف عام  ١٣إىل  ١٩٩٣عام  يف
مكتب املنسق اخلاص يف األراضي احملتلة الذي أُنيطت به والية توجيـه وتنسـيق    ١٩٩٤يف عام 

مجلـة أمـور،    واملاحنني على القيـام، يف  ينيةفلسطخمتلف برامج األمم املتحدة ومساعدة السلطة ال
  .)١٩٨(بتنسيق املساعدة اإلمنائية الدولية

برح مكتب املنسـق اخلـاص يضـطلع بـدور فعـال، منـذ إنشـائه، يف تنسـيق أعمـال           وما  
خمتلــف وكــاالت األمــم املتحــدة وتيســريها. وباإلضــافة إىل ذلــك، دأب املكتــب علــى إصــدار   

صـادية واالجتماعيـة يف الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة مشـفوعةً        تقارير سنوية عن األوضـاع االقت 
من مصادر فلسطينية وإسرائيلية ودولية. وتناَولـت تلـك    ملستمدةبآخر ما استجد من البيانات ا

التقارير مسائل من قبيل االقتصاد الكلي، وسوق العمل، واألحوال املعيشية لألسر، واجتاهـات  
مارية املعتمدة. وتضـمنت التقـارير أيضـا حتلـيال ملـا تطرحـه       االستثمار اخلاص، واملشاريع االستث

  .)١٩٩(وتتيحه من فرص وحتليال لتداعيات األوضاع السلبية دياتبيئة األعمال التجارية من حت
ــة املنســق اخلــاص الــذي     ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ويف   ، أعــاد األمــني العــام تشــكيل والي
الســـــالم يف الشـــــرق األوســـــط لقبـــــه إىل منســـــق األمـــــم املتحـــــدة اخلـــــاص لعمليـــــة  غُّيـــــر
لألمـني العـام لـدى منظمـة التحريـر الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية (انظـر           الشخصـي  واملمثل

A/55/137-E/2000/95 ٤٥، الفقرة  .(  
__________ 

)١٩٧(  ”Closure on the West Bank and Gaza “      ،(اإلغــالق املفــروض علــى الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة)  
UNSCO Fact Sheet  ،(ورقة حقائق عن مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص يف األراضي احملتلة)١٩٩٧. 

(معلومــات عــن مكتــب منســق األمــم املتحــدة اخلــاص يف األراضــي احملتلــة)   “About UNSCO”انظــر قســم   )١٩٨(
، أعاد األمني العام تشكيل والية املنسـق اخلـاص الـذي    ١٩٩٩. ويف عام www.unsco.orgكي املوقع الشب من

غُّير لقبه إىل منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم يف الشـرق األوسـط واملمثـل الشخصـي لألمـني العـام       
 ).A/55/137-E/2000/95لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية (انظر 

 UNSCO Special Report on the West Bank and Gaza Strip private economy: conditions and“انظـر    )١٩٩(

prospects”             التقرير اخلـاص عـن اقتصـاد القطـاع اخلـاص يف الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة: الظـروف واآلفـاق)
 ).١٩٩٨مم املتحدة اخلاص يف األراضي احملتلة)، (شباط/فرباير والصادر عن مكتب منسق األ
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، كانــت وكــاالت وبــرامج عديــدة تابعــة لألمــم املتحــدة تعمــل    ٢٠٠٠عــام  وحبلــول  
ــاط ــر      بنشـ ــطيين (انظـ ــعب الفلسـ ــاعدة إىل الشـ ــدمي املسـ ــال تقـ ). A/54/134-E/1999/85يف جمـ

واستدعت طائفة املشاريع الواسعة النطاق اليت ُشرع يف تنفيـذها خـربة كيانـات األمـم املتحـدة      
والزراعة، والوكالة الدوليـة للطاقـة   األمم املتحدة لألغذية  نظمةالتالية، كل يف جمال ختصصه: م

الذرية، ومنظمة الطـريان املـدين الـدويل، والصـندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة، ومنظمـة العمـل          
الدوليــة، واملنظمــة البحريــة الدوليــة، واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت، ومركــز التجــارة الدوليــة،    

ــم املتحــدة اإلمنــ   ــم ا  ائيوصــندوق األم ــة،   للمــرأة، ومنظمــة األم ــم والثقاف ــة والعل ملتحــدة للتربي
وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة للبيئــــة، ومفوضــــية األمــــم املتحــــدة حلقــــوق اإلنســــان، ومنظمــــة 

للتنميــة الصــناعية، ومعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث، ومكتــب األمــم    املتحــدة األمــم
و األمــم املتحــدة للســكان، ومتطوعــ   األمــمباملخــدرات واجلرميــة، وصــندوق    املعــين املتحــدة

ــاد ــدة، واالحتـ ــة     املتحـ ــحة العامليـ ــة الصـ ــاملي، ومنظمـ ــة العـ ــامج األغذيـ ــاملي، وبرنـ الربيـــدي العـ
  ). A/54/134-E/1999/85  (انظر

، علــى اختــاذ قــرارات ســنوية حتــت  ١٩٨٩اجلمعيــة العامــة، اعتبــارا مــن عــام   ودأبــت  
. وقــد أكــدت اجلمعيــة يف تلــك القــرارات  “إىل الشــعب الفلســطيينتقــدمي املســاعدة ”عنــوان 

الشعب الفلسـطيين ال ميكـن أن ينّمـي اقتصـاده الـوطين طاملـا اسـتمر االحـتالل اإلسـرائيلي.           أن
للقيــود الــيت تفرضــها إســرائيل علــى املســاعدة اخلارجيــة    ضــهاوأعربــت اجلمعيــة أيضــا عــن رف 

ب الفلســــطيين يف األرض الفلســــطينية احملتلــــة. االقتصــــادية واالجتماعيــــة املقدمــــة إىل الشــــع 
، أهابــت اجلمعيــة العامــة ١٩٩٣حــىت عــام  ١٩٨٩قراراهتــا الصــادرة يف الفتــرة مــن عــام   ففــي

املتحـدة حتسـني التنسـيق يف هـذا املضـمار       ألمـم باملؤسسات والوكاالت املعنية التابعـة ملنظومـة ا  
ــام. ويف    ــة حتـــت رعايـــة األمـــني العـ ــة مالئمـ ــام  عـــن طريـــق وضـــع آليـ ــرة مـــن عـ  ١٩٩٤ الفتـ

، أكدت اجلمعيـة أمهيـة األعمـال الـيت يضـطلع هبـا املنسـق اخلـاص، واخلطـوات          ٢٠٠٠ عام إىل
املتحـدة يف مجيـع أحنـاء     مماملتخذة حتت رعاية األمني العام لكفالة إنشاء آلية منسقة ألنشطة األ

  األراضي احملتلة.  
لــذكر وقــرارات أخــرى،   اجلمعيــة أيضــا، عــن طريــق القــرارات الســالفة ا      وشــّددت  

أمهية التجارة لتحقيق منو االقتصاد الفلسطيين. ودعت اجلمعيـة، يف القـرارات الـيت اختـذهتا      على
، إىل مـــنح الصـــادرات الفلســـطينية امتيـــازات جتاريـــة ١٩٩٣و  ١٩٨٩يف الفتـــرة بـــني عـــامي 

 ١٩٩٤ام وتدابري تفضيلية ملموسة على أساس شهادات املنشـأ الفلسـطينية. ويف الفتـرة مـن عـ     
الــدول األعضــاء علــى فــتح أســواقها أمــام      ”، حثــت اجلمعيــة، يف قراراهتــا،   ٢٠٠٠إىل عــام 

  .  “الصادرات من الضفة الغربية وغزة بأفضل الشروط، مبا يتفق مع القواعد التجارية املناسبة
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، أعربـــت اجلمعيـــة العامـــة يف قراراهتـــا املتعلقـــة بتقـــدمي املســـاعدة، ١٩٩٣عـــام  وبعـــد  
للتقــدم احملــرز يف حمادثــات الســالم، وواصــلت إبــداء إدراكهــا أن التنميــة يصــعب تقــديرها  عــن

حتقيقها يف ظل االحتالل، وأهنا تتعّزز على أفضل وجه يف ظروف يسودها السـالم واالسـتقرار   
ــرارات   ــون، و ٤٩/٢١ ، و٤٨/٢١٣(انظــر الق ــادت أيضــا  ٥٥/١٧٣ ، و٥٤/١١٦ ن ). وأع

تأكيــد احلاجــة امللحــة إىل حتســني األحــوال املعيشــية واالقتصــادية املتــدهورة يف األرض احملتلــة،   
واحلاجة إىل تقدمي املساعدة يف بناء املؤسسات الفلسطينية. وطوال تلك الفترة، حثـت اجلمعيـة   

التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها، علـى أن تقـدم    وليةالدول األعضاء واملؤسسات املالية الد
ــر       ــة إىل الشــعب الفلســطيين، بتعــاون وثيــق مــع منظمــة التحري مســاعدات اقتصــادية واجتماعي

  لسطينية وعن طريق املؤسسات الفلسطينية الرمسية.  الف
 النظـر،  غضون ذلك، أعرب اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي، طـوال الفتـرة قيـد       ويف  

 هلـذه  حتقيقـا  عن شعوره بـالقلق إزاء تنميـة األرض الفلسـطينية احملتلـة وتقـدمي املسـاعدة الالزمـة       
(القـرارات   ١٩٩٤إىل عـام   ١٩٨٩من عـام   الغاية. وأكد اجمللس، يف قراراته املتخذة يف الفترة

)، ١٩٩٤/٢٩ و ١٩٩٣/٧٨ و ١١٩٢/٥٨ و ١٩٩١/٦٩ و ١٩٩٠/٥٩ و ١٩٨٩/٩٦
رفضه للقيود اليت تفرضـها إسـرائيل علـى املسـاعدة الدوليـة، وأهـاب بوكـاالت منظومـة األمـم          

ب املتحدة تعبئـة مـوارد لتحسـني األحـوال االجتماعيـة واالقتصـادية للشـعب الفلسـطيين. وأهـا         
وبــاجملتمع الــدويل أن ُيقــّدم امتيــازات  ةبالبلـدان اجملــاورة أن ُتيّســر حركــة الصــادرات الفلســطيني 

مفاوضات السـالم، ودعـا    ، رّحب اجمللس بالتقدم احملرز يف١٩٩٤للسلع الفلسطينية. ويف عام 
 األمم املتحـدة إىل املشـاركة مشـاركة كاملـة يف عمليـة بنـاء املؤسسـات الفلسـطينية ويف تقـدمي         

  ).  ١٩٩٤/٢٩العامة (انظر القرار  ةاملساعدة يف ميادين االنتخابات وتدريب الشرطة واإلدار
اللجنــة املعنيــة مبمارســة الشــعب الفلســطيين حلقوقــه غــري القابلــة للتصــرف،  وشــاركت  

ــارا مــن      مــن ــها، يف األنشــطة الــيت تــرّوج لتقــدمي املســاعدة إىل الشــعب الفلســطيين. واعتب جهت
اجلمعية العامة على اقتراح أن تنظر اللجنة يف عقـد حلقـات دراسـية بشـأن     ، دأبت ١٩٩٢ عام

). ٥٤/٤٠و  ٥٤/٣٩و  ٤٧/١٧٠الفلســطيين (انظــر القــرارات   شــعبتقــدمي املســاعدة إىل ال
، قامــت اللجنــة، عمــالً بتلــك القــرارات واتســاقاً مــع واليتــها، بعقــد ١٩٩٣واعتبــاراً مــن عــام 

حلقات دراسية سنوية بشأن تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين. وكان لتلـك احللقـات أثـر    
الشـعب الفلسـطيين ويف مناقشـة    املسـاعدة إىل   دويلفعال يف تأكيد ضـرورة أن يقـدم اجملتمـع الـ    

ب تقدميها يف ذلك املضـمار وتشـجيعه علـى تقـدميها. وأتاحـت احللقـات أيضـا للجهـات         يأسال
املاحنة واحلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة وغـري احلكوميـة والسـلطة الفلسـطينية فرصـة          

  .  ساعدةلتبادل اآلراء ومناقشة املسائل املتصلة بالتنمية وامل
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تقـدمي املسـاعدة إىل الشـعب    ”، عقدت اللجنة حلقـة دراسـية بعنـوان    ١٩٩٣عام  ويف  

ــاريس.      “الفلســطيين ــة (اليونســكو) يف ب ــة والعلــم والثقاف يف مقــر منظمــة األمــم املتحــدة للتربي
أتاحت تلـك احللقـة الدراسـية إطـارا للمناقشـة للخـرباء واملـاحنني وخمتلـف أطـراف اجملتمـع            وقد

). وعقـدت اللجنـة حلقـَتني دراسـيَتني، يف بـاريس      A/48/168-E/1993/62 قـة الدويل (انظـر الوثي 
ــالَي التجــارة واالســتثمار    ”أيضــا، بعنــوان   ، ١٩٩٤يف عــام  “االحتياجــات الفلســطينية يف جم

، تباعـاً  ١٩٩٥يف عـام   “االحتياجات والتحـديات التنظيميـة واإلداريـة واملاليـة الفلسـطينية     ” و
  ). A/50/278-E/1995/114(انظر 

بنــاء االقتصــاد ”الســنة التاليــة، عقــدت اللجنــة يف القــاهرة حلقــة دراســية بعنــوان    ويف  
. وقــد انصــب اهتمــام املشــاركني يف ذلــك االجتمــاع علــى   “الفلســطيين: التحــديات واآلفــاق

ــة    ضــرورة إســراع املــاحنني   الــدوليني بصــرف األمــوال املتعّهــد هبــا؛ وتشــجيع التجــارة اخلارجي
ورفــع حالــة اإلغــالق الــيت تفرضــها إســرائيل علــى األراضــي         ن؛الفلســطينية؛ وتــوفري الســك  

ــام A/51/166-E/1996/67الفلســطينية (انظــر   ــة دراســ  ١٩٩٧). ويف ع ــة حلق ية ، عقــدت اللجن
، وفّــرت منتــدى ملناقشــة  “تقــدمي املســاعدة إىل الشــعب الفلســطيين ”عمــان عــن موضــوع   يف

التنميـة البشـرية املسـتدامة ودور املســاعدة الدوليـة يف هـذا الصــدد، وال سـيما يف ظـل الشــدائد        
   ).A/52/179-E/1997/76اليت يشكّلها االحتالل (انظر 

ــدت   ــام   وُعقـ ــاهرة يف عـ ــوان    ١٩٩٨يف القـ ــية بعنـ ــة دراسـ ــديات  ”حلقـ ــة حتـ مواجهـ
). ويف A/53/152-E/1998/71(انظــــر  “: تشــــجيع التنميــــة الوطنيــــة الفلســــطينية٢٠٠٠ عــــام
لبيـت حلـم    املـؤمتر الـدويل  ”، اسـتعيض عـن تلـك احللقـة الدراسـية بـأخرى عنواهنـا        ١٩٩٩ عام

، عـادت  ٢٠٠٠والزراعـة يف رومـا. ويف عـام     يـة ، عقدته منظمة األمم املتحدة لألغذ“٢٠٠٠
آفـاق التنميـة االقتصـادية الفلسـطينية وعمليـة      ”اللجنة إىل القـاهرة لعقـد حلقـة دراسـية بعنـوان      

ه . وتطّرقت احللقـة الدراسـية إىل حالـة االقتصـاد الفلسـطيين وآفاقـ      “السالم يف الشرق األوسط
  ). A/55/144-E/2000/87 ظرهبدف تعبئة املزيد من دعم اجملتمع الدويل له (ان

، واصلت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة     ٢٠٠٠حىت عام  ١٩٨٩الفترة من عام  ويف  
 يف الضــفة الغربيــة (اليونيســيف) تقــدمي الــدعم اإلنســاين إىل األطفــال والنســاء مــن الفلســطينيني

وقطاع غزة. ومن بني األهداف اليت وضعتها اليونيسيف لتقدمي املسـاعدة اإلنسـانية: احلـد مـن     
النفاسية؛ وحتسني نوعية التعليم ووثاقة صلته يف املدرسة وخارجهـا،   لوفياتوفيات األطفال وا

ــل النفســي      ــي والتأهي ــدمي خــدمات العــالج الطبيع ــاعي إ - والتوســع يف تق ــال االجتم ىل األطف
). وعالوة علـى ذلـك، أسـهمت اليونيسـيف     ١٢، الفقرة A/48/183-E/1993/74املعوقني (انظر 
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ــام  ــال    رمليـــون دوال ١,٨مببلـــغ  ١٩٩٨يف عـ ــة باألطفـ ــية للعمليـــات املتعلقـ ــة الرئيسـ يف اخلطـ
). وحبلـول  ٥٤، الفقـرة  A/54/134-E/1999/85ر الفلسطينيني للسـلطة الفلسـطينية (انظـ    والنساء

، كانــت اليونيســيف ال تــزال مســتمرة يف إســهامها يف اخلطــة الرئيســية عــن طريــق ٢٠٠٠عــام 
ــدرا     ــاء ق ــوازم لبن ــوفري الل ــة وت ــة    تتقــدمي املســاعدة التقني ــة وغــري احلكومي املؤسســات احلكومي

، A/55/137-E/2000/95والقيــــام بأنشــــطة الــــدعوة والتعبئــــة االجتماعيــــة (انظــــر الفلســــطينية 
  ).  ٣١  الفقرة

مســـامهات برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، يف إطـــار برناجمـــه لتقـــدمي         وســـّجلت  
عمــالً بقرارهــا  ١٩٧٨ام إىل الشــعب الفلســطيين الــذي أنشــأته اجلمعيــة العامــة يف عــ املســاعدة

مليـون   ٤٠مليـون دوالر مث   ٣٥، منوا كبريا طوال الفتـرة قيـد النظـر، إذْ بلغـت حنـو      ٣٣/١٤٧
ــر   ــنوياً (انظـ ــة   www.undp.org/dpa/journalists/pappbrief.pdfدوالر سـ ــايل قيمـ ــل إمجـ )، ليصـ

مليــون دوالر بانتــهاء ذلــك العقــد   ١٤٥جمموعــة املشــاريع الــيت كــان تنفيــذها جاريــا إىل حنــو   
). واضـطلع الربنـامج اإلمنـائي بطائفـة واسـعة مـن املشـاريع، تراوحـت بـني          DP/2001/14(انظر 

ــة    ــة التحتي ــوير البني ــن -تط ــل م ــّد الطــرق و  املســاعدة قبي ــة    يف م ــائس وهتيئ ــادة تشــييد الكن إع
 الفلسـطينية  األرض يف الفقـر  حالة عن مشترك حتليلي منشور إصدار وبني - الزراعية األراضي
 DP/1996/18/Add.1 ، وDP/1996/15 ، وDP/1995/20/Rev.1، و DP/1994/14 انظــــر( احملتلــــة

  ). DP/2000/18و  DP/1999/15 و DP/1998/17/Add.4 و DP/1997/16/Add.3و  DP/1996/39  و
والتنميــة عــددا مــن املنشــورات التحليليــة عــن    مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة  وأصــدر  
ــة ــلع       حالــــ ــارة والســــ ــى التجــــ ــزاً علــــ ــة، ُمركِّــــ ــطينية احملتلــــ ــاد يف األرض الفلســــ االقتصــــ

 TD/B/46/5، و A/52/15، و TD/B/44/10 ) وvol. II(و vol. I) TD/B/42(1)/19(( الفلسـطينية 
كـــذلك عـــددا مـــن  واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا االقتصـــادية). وأجـــرت اللجنـــة TD/B/47/5و 

الدراسات عن آثار البيئـة االقتصـادية واالجتماعيـة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة علـى السـكان        
الفلسطينيني. وقدمت اللجنة أيضا توصـيات وخـدمات استشـارية يف جمـال وضـع السياسـات،       

وقطـاع  واالقتصـادية يف الضـفة الغربيـة     عيـة استناداً إىل دراسات ميدانية رصدت احلالة االجتما
، الفقـرات  A/50/286-E/1995/113؛ و ٣٠ و ٢٩، الفقرتـان  A/48/183-E/1993/74غزة (انظـر  

  ).  ٢٤الفقرة ، A/53/153-E/1998/75 ؛ و٩٩ و ٩٢ و ٥٤
سياق عملية السالم يف الشرق األوسـط، مـّددت األمـم املتحـدة نطـاق مسـاعدهتا        ويف  

 ٢٠٠٠-١٩٩٨إىل الشعب الفلسطيين ليشـمل تنفيـذ اخلطّـَتني اإلمنـائيتني الفلسـطينيتني للفتـرة       
، A/55/137-E/2000/95(انظـــــــر  ٢٠٠٣-١٩٩٩) والفتـــــــرة A/53/153-E/1998/75(انظـــــــر 
: اهلياكــل األساســية وإدارة املــوارد الطبيعيــة؛ وبنــاء التاليــةل ذلــك األهــداف )، ومشــ١٠ الفقــرة
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ــة.      ــات اإلنتاجيـ ــة القطاعـ ــة؛ وتنميـ ــة االجتماعيـ ــرية والتنميـ ــوارد البشـ ــية؛ واملـ ــدرة املؤسسـ القـ
وشـــاركت األمـــم املتحـــدة يف جمموعـــة واســـعة مـــن األنشـــطة الراميـــة إىل مســـاعدة الســـلطة   

ــذ اخلطــط اإل   ــة الفلســط الفلســطينية علــى تنفي ــهاء العقــد، كانــت األمــم املتحــدة   ينيةمنائي . وبانت
ــاع       ــة أربــ ــها ثالثــ ــاوزت قيمتــ ــة جتــ ــطينية احملتلــ ــاريع يف األرض الفلســ ــذ مشــ ــة بتنفيــ مرتبطــ

  .  )٢٠٠(دوالر  يونبل
  

  املرأة الفلسطينية  - جيم  
حالة املرأة الفلسطينية حتت وطـأة االحـتالل، مبـا يف ذلـك حالتـها يف خميمـات        شكّلت  
ني، مثار قلق متزايد لدى األمم املتحدة خالل الفترة قيد النظر، اليت شـهدت اسـتحداث   الالجئ

خمتلـــف بـــرامج املســـاعدة واإلقـــرار بضـــرورة إشـــراك املـــرأة الفلســـطينية يف تســـوية الرتاعـــات  
واألنشطة املتصلة بالسالم. وقد أُعرب للمرة األوىل عن هذا القلق يف أثناء املؤمتر العاملي املعـين  

. وتتناول استراتيجيات نريويب التطلعية للنهوض بـاملرأة حتديـداً   ١٩٨٥رأة يف نريويب يف عام بامل
  حالة املرأة الفلسطينية سواء حتت وطأة االحتالل أو يف خميمات الالجئني حبيث ذكرت:  

ــي     أن     ــطينيني ينبغـ ــال الفلسـ ــاء واألطفـ ــة للنسـ ــة والفوريـ ــات اخلاصـ االحتياجـ
املالئمـة هلـا. وينبغـي بـدء تنفيـذ مشـاريع األمـم املتحــدة        حتديـدها ورصـد االعتمـادات    

هبدف مساعدة املرأة الفلسطينية يف جماالت الصحة والتعليم والتدريب املهـين. وينبغـي   
لألمـم املتحـدة دراسـة أحـوال معيشـة       لتابعـة أن تتوىل الوحـدات والوكـاالت املناسـبة ا   

ها، حسـب االقتضـاء، معاهـد    املرأة داخـل األراضـي احملتلـة وخارجهـا، مبسـاعدة تقـدم      
البحوث املتخصصة من شىت املناطق. وينبغي تعميم نتائج تلك الدراسات علـى نطـاق   

اجملتمـع   لواسع تعزيزاً الختاذ اإلجراءات الالزمة على مجيع املستويات. وينبغي أن يبـذ 
الدويل كـل مـا بوسـعه لوقـف إنشـاء مسـتوطنات إسـرائيلية جديـدة يف الضـفة الغربيـة           

غزة. وينبغي متكني املرأة الفلسطينية مـن أن تـنعم بـاألمن يف وطـن حمـرر علـى       وقطاع 
  .  )٢٠١(أن يكون ذلك أيضا وفقا لقرارات األمم املتحدة

__________ 
)٢٠٠(  ”UNSCO at a Glance“   (نبذة عن مكتب منسق األمم املتحدة اخلاص يف األراضي احملتلة)، متاحة يف املوقـع

 .١٧إىل  ٩، الفقرات A/56/123-E/2001/97؛ وانظر أيضا www.unsco.orgالشبكي: 

تقرير املـؤمتر العـاملي السـتعراض وتقيـيم منجـزات عقـد األمـم املتحـدة للمـرأة: املســـــاواة والتنميـة والسـلم،               )٢٠١(
ــه  ٢٦‐١٥نــريويب،  ، الفصــل األول، E.85 IV.10(منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    ١٩٨٥متوز/يولي

 .٢٦٠الفرع ألف، الفقرة 
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، ُعقد املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة يف بيجنـغ. وانبثـق        ١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ويف  
ــارة إىل    ــؤمتر، دون اإلشـ ــر ضـــمنه املـ ــه،  مـــن املـــؤمتر منـــهاج عمـــل نظـ ــياق وطـــين بعينـ  أي سـ

املــرأة والــرتاع ”يجي تيف إطــار جمــال االهتمــام االســترا  “املــرأة حتــت االحــتالل ”موضــوع  يف
بني النهوض باملرأة وتسوية الرتاعات بالسبل السلمية. وعـالوة علـى    صلة، حيث أقام “املسلح

احلاســم  ذلــك، اعتــرف منــهاج العمــل بضــرورة أن تســهم املــرأة يف تســوية الرتاعــات ودورهــا  
  أوقات الرتاع املسلح واهنيار اجملتمعات احمللية.    يف

ــوان      واختــذ   ــرارات حتــت عن ــدوره ق ــرأة  ”اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي ب ــة امل حال
طلـــب فيهـــا إىل جلنـــة وضـــع املـــرأة رصـــد تنفيـــذ   )٢٠٢(“الفلســـطينية وتقـــدمي املســـاعدة إليهـــا

ــهاج     ــاملرأة، ومن ــهوض ب ــة للن ــريويب التطلعي ــتراتيجيات ن ــاملرأة     اس ــق ب ــا يتعل ــغ، فيم ــل بيجن عم
  وضع املرأة تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ تلك القرارات.   نةالفلسطينية، وأن ُتقدَّم إىل جل

تلك القرارات، تناول اجمللس أيضا املشاق اليت تواجه املرأة الفلسطينية الـيت تعـيش    ويف  
املتعلـق   ١٩٨٩/٣٤جمللـس يف قـراره   ، أدان ا١٩٨٩حتت وطأة االحتالل اإلسرائيلي. ففي عام 

الـيت متارسـها إسـرائيل ضـد النسـاء       “القبضة احلديدية”حبالة املرأة الفلسطينية، استمرار سياسة 
وأُسرهن يف األراضي الفلسطينية احملتلة، والـيت بـدأهتا يف وقـت سـابق مـن العقـد.        طينياتالفلس

ى وجـه تـام بـاإلعالن العـاملي حلقـوق      وطوال تلك الفترة، طالبت القرارات إسرائيل بالتقيد علـ 
اإلنســان واتفاقيــة جنيــف الرابعــة املتعلقــة حبمايــة األشــخاص املــدنيني وقــت احلــرب، مــن أجــل  
محايــة حقــوق النســاء الفلســطينيات وأُســرهن، وأعــاد تأكيــد أن إدخــال حتســني أساســي علــى   

ونيـل احلـق يف إقامـة     ظروف معيشـة املـرأة الفلسـطينية ال ميكـن أن يتحقّـق إال بإهنـاء االحـتالل       
ــرارات    ــر القـــ ــتقلة (انظـــ ــة مســـ ــرة ١٩٩٠/١١دولـــ ــرة ١٩٩١/١٩ ؛ و١، الفقـــ ؛ ١، الفقـــ

  ).  ١، الفقرة ١٩٩٣/١٥ ؛ و١، الفقرة ١٩٩٢/١٦  و
، بتوقيـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية وحكومـة      ١٩٩٥/٣٠اجمللس، يف قـراره   ورحب  

يت املؤقــت، وتنفيــذ االتفاقــات   إســرائيل علــى إعــالن املبــادئ املتعلقــة بترتيبــات احلكــم الــذا       
توصــل إليهــا اجلانبــان. ويف قــرارات الحقــة، واصــل اجمللــس تقــدمي دعمــه لعمليــة الســالم     الــيت
يف الوقت نفسه التأكيد علـى أن االحـتالل اإلسـرائيلي يشـكل      عادالشرق األوسط، حبيث أ يف

 ١٩٩٦/٥و  ١٩٩٥/٣٠عقبـــة رئيســـية أمـــام النـــهوض بـــاملرأة الفلســـطينية (انظـــر القـــرارات 
__________ 

، وصـــدرت القـــرارات  “حالـــة املـــرأة الفلســـطينية  ”بعنـــوان  ١٩٩٠/١١ و ١٩٨٩/٩٤ان صـــدر القـــرار   )٢٠٢(
حالة املرأة الفلسـطينية وتقـدمي املسـاعدة    ”بعنوان  ٢٠٠٠/٢٣و  ١٩٩٣/١٥و  ١٩٩٢/١٦و  ١٩٩١/١٩
 ٢٠٠٠/٢٣و  ١٩٩٩/١٥ و ١٩٩٨/١٠و  ١٩٩٦/٥و  ١٩٩٥/٣٠فيمـــا صـــدرت القـــرارات    “إليهـــا

 .“املرأة الفلسطينية”بعنوان 
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). وباإلضافة إىل ذلك، حث اجمللـس طـوال تلـك    ٢٠٠٠/٢٣و  ١٩٩٩/١٥و  ١٩٩٨/١٠ و

ــة ملنظو     ــة التابع ــدولَ األعضــاء واملؤسســات املالي ــرة ال ــةالفت ــري     م ــات غ ــم املتحــدة واملنظم األم
  احلكومية واملؤسسات األخرى املعنية على تقدمي املساعدة املالية والتقنية إىل الفلسطينيات.  

ــة وضــع املــرأة، يف الفتــرة مــن عــام      جــةًونتي   لوضــع منــهاج عمــل بيجنــغ، اختــذت جلن
تباعــاً، داعيــةً فيهــا  ٤٣/١ و ٤٢/٢و  ٤١/١و  ٤٠/١، القــرارات ١٩٩٩حــىت عــام  ١٩٩٦

ــر      إىل ــلحة (انظــ ــات املســ ــائن يف الرتاعــ ــزين كرهــ ــال احملتجــ ــاء واألطفــ ــن النســ ــراج عــ اإلفــ
E/CN.6/1996/15-E/1996/27  وE/CN.6/1997/9-E/1997/27  وE/CN.6/1999/10-E/1999/27 

ــا    E/CN.6/2000/9-E/2000/27و  ــاعي أيضـ ــادي واالجتمـ ــَس االقتصـ ــة اجمللـ ــت اللجنـ ). وأوصـ
ــربم يف أيلول/ســبتمرب       ــاق املؤقــت امل ــرارات. وعمــالً بأحكــام االتف ، ١٩٩٥باعتمــاد تلــك الق

ســراح  إســرائيل، أطلقــت ١٩٩٧ومبوجــب التوقيــع علــى بروتوكــول اخلليــل يف شــباط/فرباير   
فلسـطينية. ولقيـت هـذه اخلطـوة ترحيبـا       امـرأة  ٣٠من األسرى الفلسطينيني، مـن بينـهم    ٣٥٦

من املقرر اخلاص للجنة حقوق اإلنسان املعين حبالـة حقـوق اإلنسـان يف األراضـي الفلسـطينية،      
 ورفعـت رينيه فيلرب، واللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسـطيين حلقوقـه غـري القابلـة للتصـرف،      

  ). GA/PAL/767و  A/52/35مستوى التوقعات املتعلقة بعملية السالم (انظر 
ــالفة       وباإلضــافة   ــرارات الس ــاد الق ــاعي باعتم ــس االقتصــادي واالجتم إىل توصــية اجملل

إدمــاج ”قــرارات حتــت عنــوان  ١٩٩٦ و ١٩٩٥ و ١٩٩٤الــذكر، اختــذت اللجنــة يف أعــوام 
ــ“املـــرأة يف عمليـــة الســـالم يف الشـــرق األوســـط  ــا . فقـــد أشـ ، ٤٠/٢ارت اللجنـــة، يف قرارهـ

الفرع هاء من الفصل الرابع من إعالن ومنهاج عمل بيجنغ، وشّددت على أمهيـة التوصـل    إىل
  إىل تسوية شاملة وعادلة ودائمة للرتاع يف الشرق األوسط وذكرت أهنا:  

حتـــث احلكومـــات واهليئـــات احلكوميـــة الدوليـــة واملنظمـــات غـــري         - ٣”    
  رأة يف عملية السالم؛  احلكومية على إشراك امل

تطلب إىل مجيع الدول األعضاء أن تقدم املساعدة االقتصادية واملاليـة    - ٧”    
والتقنيــة إىل األطــراف يف املنطقــة، وأن تســاند عمليــة الســالم، وال ســيما فيمــا يتعلــق    

  باملرأة؛  
حتث الدول األعضاء على ضمان أن تراعي مجيـع أنـواع املسـاعدات      - ٨”    

ــادية ــريكا      االقتصـ ــفتها شـ ــرأة بصـ ــة دور املـ ــراف يف املنطقـ ــة إىل األطـ ــة والتقنيـ واملاليـ
  ومستفيدا كامالً؛  
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ترى أن من شـأن قيـام األمـم املتحـدة بـدور نشـط يف عمليـة السـالم           - ٩”    
الشرق األوسط ويف املساعدة على تنفيـذ إعـالن املبـادئ، أن يقـدم مسـامهة إجيابيـة        يف

  ).  ٤٠/٢ و ٣٩/٣ و ٣٨/١القرارات فيما يتعلق مبركز املرأة (انظر 
، دأب اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي    ٢٠٠٠حـىت عـام    ١٩٨٩الفترة من عـام   ويف  

على أن يطلـب إىل األمـني العـام موافـاة جلنـة وضـع املـرأة بتقريـر عـن حالـة املـرأة الفلسـطينية.             
أوضـاع  ”ة ، درسـت تقـارير األمـني العـام املعنونـ     ١٩٩٦إىل عـام   ١٩٩٤الفترة مـن عـام    ففي

 E/CN.6/1995/8و  E/CN.6/1994/6(انظــــر  “املســــاعدة إليهــــا  املــــرأة الفلســــطينية وتقــــدمي  
ــاة األســرية،       E/CN.6/1996/8 و ــل احلي ــن قبي ــة م ــرأة الفلســطينية يف جمــاالت هام )، أوضــاَع امل

، أُدمــج ٢٠٠٠إىل عــام  ١٩٩٧واالقتصــاد والعمالــة، والتعلــيم والصــحة (يف الفتــرة مــن عــام   
ــة وضــع املــرأة    طينيةاســتعراض األمــني العــام ألوضــاع املــرأة الفلســ   يف تقــاريره املقدَّمــة إىل جلن

 “العاملي الرابع املعين باملرأة: متابعة وتنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمـل بيجنـغ      متابعة املؤمتر”بعنوان 
  ). E/CN.6/2000/2و  E/CN.6/1999/2و  E/CN.6/1998/2/Add.2 و E/CN.6/1997/2(انظر 

) إىل أن E/CN.6/1994/6( ١٩٩٤سبيل املثال، خلُص تقريـر األمـني العـام لعـام      وعلى  
أثناء االنتفاضة األوىل، العنف وسوء املعاملة بسـبب حالـة االضـطراب     املرأة الفلسطينية عانت،

والــرتاع املســلح. وتعرضــت املــرأة الفلســطينية وأســرهتا لتــدهور األوضــاع األمنيــة واالقتصــادية  
النساء واألطفال على وجه اخلصـوص باهلجمـات العسـكرية وهـدم املنـازل       وتضررتوالبيئية. 

ق. وقـد أثّـرت تـدابري اإلغـالق بوجـه خـاص علـى االقتصـاد         وتدابري العقـاب اجلمـاعي بـاإلغال   
الفلسطيين والرعاية الصحية والتعليم وسبل احلصـول علـى اخلـدمات. وخلُـص التقريـر، عـالوة       

اإلســـرائيلية واملســـتوطنني يف اســـتغالل املـــوارد املائيـــة،  طاتعلـــى ذلـــك، إىل أن إفـــراط الســـل
كل بيئيــة خلّفــت أيضــا آثــاراً علــى حيــاة   واقــتالع أشــجار الزيتــون والفاكهــة تســبب يف مشــا  

ــادة عــدد األســر الــيت      الفلســطينيني، وال ســيما النســاء واألطفــال. وأشــار التقريــر أيضــا إىل زي
ــرار حــاالت          ــاة األســر الفلســطينية بتك ــني الســكان الالجــئني، واتســمت حي ــاث ب ترأســها إن

الطـرد أو السـجن    االنفصال. فقد أدى غياب الـذكور مـن أفـراد األسـرة بسـبب االحتجـاز أو      
املوت إىل زيـادة عـدد األسـر الـيت ترأسـها إنـاث، والـيت ظلـت معّرضـة للفقـر بوجـه خـاص              أو
التعلـــيم  معظـــم النســـاء لـــيس مبقـــدورهن أن يكفلـــن الـــرزق ألســـرهن الفتقـــارهن إىل        ألن
املهارات أو بسبب خضوعهن لقيود اجتماعية وثقافية تقيد حريـة تنقلـهن. وخلـص التقريـر      أو

  يلي:  إىل ما 
ينبغي إعطاء ما يكفي من األمـوال واملـوارد لـربامج املـرأة يف التنميـة       - ٢٣”    

ــة       ــذين جيــب أن تكــون هلــم ســلطة كافي ــة ال ــرأة يف التنمي ــرامج امل وإدخــال مســؤويل ب
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مجيع األنشطة املتعلقة بالسياسة العامة والتخطيط والربجمـة. وينبغـي حتديـد أهـداف      يف

للنــهوض بــاملرأة الفلســطينية موجــودة  وطنيــةمثــة آليــة وطنيــة كميــة ونوعيــة مالئمــة. و
بالفعل، إال أهنا حباجة إىل اعتراف وسلطة ونفوذ على أعلى مستوى سياسـي. وينبغـي   
أن تشارك املرأة يف هياكل اإلدارة يف املستقبل ويف املؤسسات اإلمنائيـة القائمـة، وأهـم    

ــه، ينبغــي إشــراكها يف صــياغة اســتراتيجيات التن     ــة. والتــ مــن ذلــك كل ــى  دريبمي عل
  املهارات والوعي بالعالقة بني اجلنسني أداتان هامتان لتحقيق هذه األهداف.  

ــيم      - ٢٤”     ــني التعلـ ــة وحتسـ ــحية الكافيـ ــدمات الصـ ــوفري اخلـ وإىل جانـــب تـ
أهم الربنامج هو العمل على إجياد أنشطة مستدامة إلدرار الدخل بالنسـبة للمـرأة.    فإن

يـــات واقعيـــة وعمليـــة ومرافـــق دعـــم أساســـية. واملـــرأة ومثـــة حاجـــة إىل حتديـــد إمكان
ــدويل       ــع ال ــب اجملتم ــن جان ــم م ــاتالفلســطينية حباجــة إىل دع ــة   واملنظم غــري احلكومي

  “.ووكاالت املاحنني يف هذا الصدد
انتهاء الفترة قيد النظر، تضمن تقرير األمني العام املقـدم إىل جلنـة وضـع املـرأة      وبقُرب  

) فرعا عن حالة املرأة الفلسطينية واملسـاعدة  E/CN.6/2001/2( ٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٩يف 
 هااملقدمة إليها. وأشـار التقريـر إىل أن املـرأة الفلسـطينية، رغـم املؤشـرات اإلجيابيـة علـى عمالتـ         

تــؤثر علــى أحــوال معيشــتها.  ومشــاركتها يف القــوى العاملــة، مــا زالــت تواجــه عوامــل أخــرى
وظلــت عمليــات اإلغــالق والتقييــد يف مراكــز التفتــيش تــؤثر ســلباً علــى الســكان الفلســطينيني  

الضفة الغربية وقطـاع غـزة. ورغـم إطـالق سـراح عـدد مـن األسـرى الفلسـطينيني يف إطـار            يف
ّمـل أعبـاء   عـددهم اإلمجـايل ظـل مرتفعـا، ممـا اضـطر الفلسـطينيات إىل حت        ناتفاقات السالم، فـإ 

إضــافية والقيــام بــأدوار ختتلــف عــن األدوار التقليديــة الــيت كــن يضــطلعن هبــا (املرجــع نفســه،     
  ).  ٨١إىل  ٧٤الفقرات 
تقريــر األمـني العــام أيضــا إىل املسـاعدة الــيت قدمتــها خمتلـف مؤسســات األمــم     وتطـّرق   

ــغيل    ــة وتشـ ــدة إلغاثـ ــم املتحـ ــة األمـ ــطينيات. فقـــد بـــدأت وكالـ ــدة إىل الفلسـ ــئني  املتحـ الالجـ
ــة      ــحية وغوثيـ ــة وصـ ــدمات تعليميـ ــا خـ ــافة إىل توفريهـ ــرق األدىن، باإلضـ ــطينيني يف الشـ الفلسـ

وممارسـاهتا اجلنسـانية هبـدف مواءمتـها مـع السياسـات        ياسـاهتا واجتماعية، إجـراء اسـتعراض لس  
واملمارسات الوارد بياهنا يف إطار إعالن ومنهاج عمل بيجنغ. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن أكثـر      

يف املائــة مــن األســر الــيت قــدمت إليهــا الوكالــة مســاعدات ماليــة وماديــة أرباهبــا مــن      ٥٠مــن 
من خميمات الالجئني من شـىت األنشـطة    شتركةم ٢٧ ٠٠٠النساء. واستفادت أيضا أكثر من 

مركزا من مراكز برنامج املرأة التابعة لألونروا. وتنّوعـت هـذه األنشـطة بـني      ٧٠اليت ُتقدم يف 
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اسـوب ودورات اللغـة اإلنكليزيـة وخـدمات رعايـة الطفـل للنسـاء العـامالت         التدريب على احل
القانونية. وباإلضـافة إىل ذلـك،    شورةوالقروض املضمونة مجاعيا ومحالت التوعية الصحية وامل

ماليـني دوالر قُـدمت    ٣,١٢َمنح برنـامج إدرار الـدخل التـابع لألونـروا قروضـا بلغـت قيمتـها        
مـن املُعـالني (املرجـع نفسـه، الفقـرات       ٢٠ ٠٠٠ئي ُيِعلَْن أكثر من من النساء الال ٣ ٧١٦إىل 
  ).  ٩٠إىل ٨٥

، ٢٠٠٠ و ١٩٩٩اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا يف عـامي        واضطلعت  
ــها، بعــدد مــن األنشــطة اخلاصــة بالفلســطينيات، كتنظــيم حلقــات دراســية وإجــراء        مــن جانب

مراعــاة اجلانــب اجلنســاين يف البلــدان الــيت  دراســات أوصــت بوضــع سياســات ترمــي إىل غــرس
  ).  ٨٤تشهد نزاعات (املرجع نفسه، الفقرة 

املكتب اإلقليمي للدول العربيـة التـابع ملنظمـة العمـل الدوليـة مشـاريع ترمـي إىل         ونفّذ  
دعم املرأة الفلسطينية. فقد نظّم حلقات دراسية وحلقـات عمـل تنـاول بعضـها تعمـيم مراعـاة       

 يف خمتلـــف وزارات الســـلطة الفلســـطينية، وتـــدريب املـــدربني علـــى تطـــوير املنظــور اجلنســـاين 
لدى النساء الالئي يباشرن األعمال احلرة. ووضـعت منظمـة العمـل     املهاراتالقدرات التقنية و

الدولية أيضا خطة عمل للضفة الغربية وقطاع غزة لبنـاء القـدرات تتعلـق بنـوع اجلـنس والفقـر       
  ).  ٩١قرة والعمالة (املرجع نفسه، الف

منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) يف أنشطة ترمـي إىل دعـم املـرأة     وشاركت  
الفلسطينية ومساعدهتا. فباإلضافة إىل أنشطة الدعوة إىل حقوق املـرأة وعـدم التمييـز واملسـاواة     
بــني اجلنســني، وفــّرت اليونيســيف الــدعم لألنشــطة الراميــة إىل حتســني نوعيــة صــحة املــرأة عــن 

ــدريب   ــق ت ــاءطري ــات       األطب ــباب وفي ــد أس واملمرضــات. وســعت اليونيســيف أيضــا إىل حتدي
األطفـال والوفيـات النفاسـية، إضـافة إىل إجـراء دراسـات أخـرى عـن السـبل الكفيلـة بتحســني           
نوعية حياة املرأة الفلسطينية. ويف الوقت نفسه، بـدأت اليونيسـيف عـددا مـن محـالت التوعيـة       

الطالب، واستعراض الكتب املدرسية لتقييم ما إذا كانـت   بنيتنمية فيما بالقضايا اجلنسانية وال
تراعي الفوارق بـني اجلنسـني، وعرضـت مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج علـى وزارة التعلـيم لـدى            

  ).  ٩٧إىل  ٩٣السلطة الفلسطينية (املرجع نفسه، الفقرات 
 ١٣٢٥القـرار  ، مـن جانبـه،   ٢٠٠٠تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١جملس األمـن يف   واختذ  

ــاء الســالم، ودعــا إىل       بشــأن املــرأة والســالم واألمــن. وقــد أكــد القــرار علــى دور املــرأة يف بن
  إشراكها يف منع الصراعات املسلحة وحلها.
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  القدس الشرقية - دال 

ــام       ــد ضــم القــدس الشــرقية يف ع ــت إســرائيل أن  ١٩٨٠بع ــة  ”، أعلن ــدس، الكامل الق
اجملتمع الـدويل إعـالن الضـم، واعتـربه بـاطال والغيـا،       . ورفض “املوحدة، هي عاصمة إسرائيل

وظل الفلسطينيون يطـالبون بالقـدس الشـرقية بوصـفها جـزءا ال يتجـزأ مـن األرض الفلسـطينية         
ــة فلســطني املســتقلة مســتقبال   ١٩٦٧احملتلــة يف عــام  . واســتثمرت إســرائيل )٢٠٣(وعاصــمة دول

للمدينة فيما يشكل خمالفة للقانون اإلنسـاين  غرافية يف تغيري اخلصائص املادية والدميموارد هائلة 
الدويل. وفرضت نظاما صارما للحصص فيمـا يتعلـق بتشـييد الفلسـطينيني للمسـاكن، وقامـت       
ــا يفصــل      هبــدم املســاكن، وطــردت الفلســطينيني، وصــادرت األراضــي، وأقامــت حــاجزا مادي

أعربـت اجلمعيـة العامـة، يف    املدينة عن البلدات والقرى واملـدن احمليطـة هبـا يف الضـفة الغربيـة. و     
القرارات اليت تصدرها سنويا عن القـدس، عـن القلـق إزاء انتـهاكات إسـرائيل للقـانون الـدويل        
باختاذهــا تــدابري تغــري الوضــع القــانوين واإلداري والتركيبــة الســكانية للمدينــة وعــدم احترامهــا   

)، و ٥ -إ ط  (د ٢٢٥٣للممتلكات اخلاصة واحلقوق واحلريات الشخصـية (انظـر القـرارات    
  ).٥٥/٥٠هاء، و  ٣٦/١٢٠

ــام       ــرقية يف عـ ــدس الشـ ــرائيل للقـ ــتالل إسـ ــوايل  ١٩٦٧وعقـــب احـ ــاك حـ ــان هنـ ، كـ
من الفلسطينيني يعيشـون داخـل احلـدود البلديـة للمدينـة، صـنفتهم السـلطة القائمـة          ٦٦ ٠٠٠

يهـود  باالحتالل بوصفهم مقيمني دائمني يف إسرائيل. ويف الوقت نفسه، كـان عـدد السـكان ال   
ــارب الصــفر. ويف عــام     ــدر أن ٢٠٠٠يف القــدس الشــرقية يق مــن املســتوطنني   ١٧٠ ٠٠٠، قُ

اإلســـرائيليني يعيشـــون داخـــل احلـــدود الـــيت عينتـــها إســـرائيل للقـــدس الشـــرقية (انظـــر املوقـــع  
www.arij.org/paleye/colony-survey/index.htm .(  

وتضــررت احلريــات املدنيــة للفلســطينيني يف القــدس الشــرقية خــالل االنتفاضــة األوىل     
ــادئ          ومل ــالن املبــ ــى إعــ ــع علــ ــذ التوقيــ ــعينات. ومنــ ــرة التســ ــالل فتــ ــع خــ ــن الوضــ يتحســ
، ســعت الســلطات اإلســرائيلية إىل احلــد مــن أنشــطة منظمــة التحريــر  ١٩٩٣ أيلول/ســبتمرب يف

ــا   الفلســطينية والســلطة الفلســط   ــدعوى أهنم ــدس الشــرقية، ب ــن ســيادة   ”ينية يف الق تنتقصــان م
. وأغلقــت عــدة مكاتــب تابعــة للســلطة الفلســطينية، ومت الشــروع  )٢٠٤(“إســرائيل علــى املدينــة

إجراءات قانونية ضد بيـت الشـرق، وهـو املركـز الفلسـطيين الـذي يضـم منظمـات خمتلفـة،           يف
، A/50/463ات الســالم (انظــر الوثيقــة والــذي شــكل مقــرا للوفــد الفلســطيين املشــارك يف حمادثــ

__________ 
 .١، الصفحة ١٩٩٧، وضع القدس الشرقيةاألمم املتحدة،   )٢٠٣(

 ، الفصل األول.املرجع نفسه  )٢٠٤(
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بيد أن املؤسسـات الدينيـة واالجتماعيـة الفلسـطينية واصـلت العمـل يف القـدس        . )١٠٢الفقرة 
، قام رئيس السلطة الفلسـطينية ياسـر عرفـات بتعـيني الشـيخ عكرمـة       ١٩٩٤الشرقية. ويف عام 
الفلسطيين املؤقـت   -ما للقدس. عالوة على ذلك، مبوجب االتفاق اإلسرائيلي صربي مفتياً عا

، مت رفــع بعــض القيــود علــى التعــبري السياســي ١٩٩٥بشــأن الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة لعــام 
ومســــح لســــكان القــــدس الشــــرقية باملشــــاركة يف االنتخابــــات الفلســــطينية لشــــهر كــــانون   

ــاير ــود  ١٩٩٦ الثاين/ينــ ــة   ، رغــــم وضــــع بعــــض القيــ ــر الوثيقــ ــاركة (انظــ علــــى تلــــك املشــ
SG/SM/5879.(  

وطــوال الفتــرة املشــمولة بــالتقرير، جــرى توســيع املســتوطنات اإلســرائيلية يف القــدس      
وأثــــرت ممارســــات مصــــادرة األراضــــي والقيــــود علــــى اســــتخدام األراضــــي   )٢٠٥(الشــــرقية
ــى ــاحة الكليـــ       علـ ــدرت املسـ ــه. وقُـ ــباب رزقـ ــطيين وأسـ ــعب الفلسـ ــية للشـ ــروف املعيشـ ة الظـ

دومنــا. ورغــم أنــه يف بدايــة عمليــة الســالم   ٢٤ ٧٥٤للمســتوطنات يف القــدس الشــرقية بنحــو 
حــدث قــدر مــن إعــادة توجيــه املــوارد إىل أنشــطة أخــرى غــري تشــييد املســتوطنات، أوضــحت  
احلكومة اإلسرائيلية أن مشـاريع التشـييد يف القـدس الشـرقية سـوف تسـتمر. وقـد قامـت ببنـاء          

 القدس الشـرقية ومنحـت املسـتوطنني حـوافز ماليـة لالنتقـال إليهـا.        مشاريع سكنية مدعومة يف
ــة        ــدرجييا إىل اخلــارج ضــمن منطق ــة مــن املســتوطنات األحــدث تتوســع ت ــة ثاني وكانــت مرحل

يف املائـة تقريبـا مـن مسـاحة أراضـي الضـفة        ١٠هنـا تغطـي   إ، ويقال “ىالقدس الكرب”ميت ُس
معاليـه  ”يف الشمال إىل بيت حلم يف اجلنوب، ومـن  رام اهللا ”الغربية، مبا يشمل منطقة متتد من 

  .)٢٠٦(“يف الشرق، وميفاسرييت يف الغرب، ضمن مدينة واحدة كربى “أدوميم
ــرائيل       ــته إســ ــمى، الــــذي فرضــ ــة إىل أجــــل غــــري مســ ــفة الغربيــ وأدى إغــــالق الضــ

، إىل وضع قيود شديدة على حريـة تنقـل الفلسـطينيني لـيس إىل القـدس      ١٩٩٣آذار/مارس  يف
وحسب، وإمنا أيضا بني األجزاء الشـمالية واجلنوبيـة مـن الضـفة الغربيـة. وتسـبب تقييـد         ومنها

حركة األشخاص والسلع يف تدهور الظروف االقتصادية، وبـث االضـطراب يف نـواحي احليـاة     
الدينية والتعليميـة والثقافيـة واألسـرية فضـال عـن إمكانيـة الوصـول إىل الرعايـة الطبيـة، وقـوض           

ــة التقلي ــز  املكانـ ــفها مركـ ــرقية بوصـ ــة للقـــدس الشـ ــة   اديـ ــة والدينيـ ــادية والثقافيـ ــاة االقتصـ للحيـ
ــوق اإلنســان الفلســطينية واإلســرائيلية اإلغــالق بوصــفه        ــت مجاعــات حق للفلســطينيني. وأدان

__________ 
علـى   “هـار هومـا  ”، صـودرت األراضـي مـن أجـل توسـيع مسـتوطنة       ١٩٩٢و  ١٩٩١يف الفترة بني عامي   )٢٠٥(

 .“رامات شعفاط”جبل أبو غنيم، ولبناء مستوطنة جديدة هي 

)٢٠٦(  Foundation for Middle East Peace, “Report on Israeli settlements in the Occupied Palestinian 

Territories”, Washington, D.C., February 1994, p. 3. 
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عقابــــا مجاعيــــا غــــري قــــانوين للشــــعب الفلســــطيين وأنــــه غــــري متناســــب مــــع أي شــــاغل   ”

  .)٢٠٧(“مشروع  أمين
ميه املسلمون باحلرم القدسـي الشـريف، ويسـميه اليهـود     وظل املوقع املقدس الذي يس  

جببل اهليكل، ويقع يف القدس الشرقية، يشكل مسألة بالغة احلساسية جلانيب الـرتاع. ويف الفتـرة   
قيد النظر، دخلت اجلماعـات اإلسـرائيلية يف مواجهـات عنيفـة مـع املصـلني الفلسـطينيني كـثريا         

بني الفلسطينيني وهو مـا يـؤثر مباشـرة علـى مسـألة      أدت إىل سقوط عدد كبري من الضحايا  ما
حريــة العبــادة ومســؤولية إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، عــن محايــة األمــاكن املقدســة. 
وكما ذكر مـن قبـل، دعـا كـل مـن جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة إسـرائيل إىل العمـل بفعاليـة             

  إلسرائيليون.أجل منع أعمال العنف اليت يرتكبها املستوطنون ا  من
ر عدد وتضم القدس الشرقية أيضا خميم شعفاط لالجئني الفلسطينيني. ويف هناية الفترة، قُّد  

) ww.un.org/unrwa/publications/pdf/population. Pdfشخص (انظر  ١٠ ٠٠٠سكان املخيم بنحو 
ل مقيدا واتسمت ظروف املخيم باالكتظاظ مع الزيادة يف عدد الالجئني يف حني أن املخيم ظ

) www.arts.mcgill.ca/MEPP/PRRN/marshy.htmlقبل إسرائيل ضمن حدوده األصلية (انظر  من
واتسم املقيمون يف خميم الالجئني بأهنم من أفقر السكان يف القدس الشرقية، واهلياكل األساسية 

خيمات املخيم أيضا تندرج ضمن أسوأ اهلياكل يف املخيمات اليت تديرها األونروا، وهي امل يف
ليست هبا شوارع معبدة وتعاين من عدم وجود شبكة مياه بسبب القيود املفروضة من اإلدارة  اليت

  ).www.sabeel.org/old/news/newslt13/Index.htmاإلسرائيلية يف القدس الشرقية (انظر 
    

  الالجئون الفلسطينيون - هاء 
دمات األساسـية يف جمـاالت   أثناء الفترة قيد االسـتعراض، واصـلت األونـروا تقـدمي اخلـ       

ــة، فضــال عــن غريهــا مــن أشــكال املســاعدة       ــة واخلــدمات االجتماعي ــيم والصــحة واإلغاث التعل
اإلنســانية إىل الالجــئني الفلســطينيني يف األردن، ولبنــان واجلمهوريــة العربيــة الســورية، وقطــاع 

ــه    ــة. ويف متوز/يولي ــزة، والضــفة الغربي ــل مقرهــ  ١٩٩٦غ ــروا نق ــا  ، اســتكملت األون ــن فيين ا م

__________ 
 ، الفصل الثاين.)أعاله ٢٠٣انظر احلاشية (، مركز مدينة القدس  )٢٠٧(
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قطــاع غــزة، ووســعت نطــاق أنشــطتها لتشــمل بعــض املســؤوليات يف حــاالت الطــوارئ       إىل
  جيم أعاله). - (انظر أيضا الفصل األول )٢٠٨(وجماالت احلماية

مبــرور مخســني ســنة منــذ اختــاذ      ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب   ٨ويف االحتفــال يف   
الوكالـة، قـال رئـيس اجلمعيـة العامـة       ) الذي أنشـئت مبوجبـه  ٤-(د ٣٠٢اجلمعية العامة القرار 

أن األونــروا متثــل أطــول الــربامج أمــدا علــى اإلطــالق مــن بــني الــربامج اإلنســانية الــيت تنفــذها    
املتحــــدة والربنــــامج الوحيــــد مــــن هــــذا القبيــــل املكــــرس لرفــــاه شــــعب واحــــد           األمــــم
قـة مبسـتقبل   ). ويف الوقت نفسه، فإن العديـد مـن املسـائل املتعل   GA/SM/137-PAL/1876 (انظر

الالجئني الفلسطينيني، وال سيما ممارسة احلق يف العودة املنصوص عليه يف قرار اجلمعيـة العامـة   
، كان مـن املفتـرض أن حتـل مـن جانـب إسـرائيل والفلسـطينيني مـن خـالل          )٢٠٩()٣-(د ١٩٤

 الـذي  املفاوضات الوضع النهائي. وباملثل، فإن الفريق العامل املتعدد األطراف املعين بـالالجئني 
، يف سـياق مـؤمتر مدريـد للسـالم، مل يسـفر عـن أي نتـائج هنائيـة         ١٩٩٢أنشئ يف آذار/مـارس  

  .)٢١٠((انظر الفصل الثالث أعاله)
، قدمت األونـروا خـدمات علـى نطـاق واسـع      ٢٠٠٠و  ١٩٨٩ويف الفترة بني عامي   

ــام       ــول ع ــا القــدس الشــرقية. وحبل ــا فيه ــة، مب اوز عــدد ، جتــ٢٠٠٠يف األرض الفلســطينية احملتل
ــروا    ــتحقني مبــدارس األون ــذ املل ــارب    ٢٢٠ ٠٠٠التالمي ــذ، وتلقــى عــدد يق ماليــني  ٣,٥تلمي

املرضــى خــدمات عيــادات األونــروا. وظلــت األونــروا أيضــا تشــكل شــبكة أمــان لالجــئني  مــن
الــذين يعيشــون يف فقــر علــى النحــو التــايل: قامــت الوكالــة بتطــوير املهــارات بتــوفري التــدريب   

، ورتبــت للتأهيــل اجملتمعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبــادرت مبشــروع       للنســاء والشــباب 

__________ 
ملسـاعدة علـى   ا حمـدود أيضـا يف   كان لألونروا، مع وكالء التاج يف اململكة املتحدة مبوجب تعاقـد، دور أويل   )٢٠٨(

إنشــاء الشــرطة الفلســطينية عمــال باالتفاقــات ذات الصــلة يف عمليــة الســالم (انظــر، علــى ســبيل املثــال،           
A/50/763.(  

يف هذا الصدد، تطلب اجلمعية العامة إىل األمني العام سنويا أن يتخـذ كـل اخلطـوات املناسـبة، بالتشـاور مـع         )٢٠٩(
مم املتحدة واخلاصة بفلسطني، حلماية ممتلكـات العـرب ومـا هلـم مـن أصـول وحقـوق        جلنة التوفيق التابعة لأل

، فإن جلنة األمم املتحدة للتوفيق من أجل فلسطني، اليت حتـوز معلومـات   ٢٠٠٠للملكية يف إسرائيل. يف عام 
، أشـارت إىل أن مشـروع   ١٩٤٩-١٩٤٨مفصلة عن األراضي اليت خلفها الالجئون الفلسـطينيني يف عـامي   

، قـد أجنـز   ٥١/١٢٩صون وحتديث سجالهتا، الذي اضـطلع بـه أحـد املتعاقـدين وفقـا لقـرار اجلمعيـة العامـة         
 ، املرفق).A/55/329(انظر 

 تشــــرين األول/ ٢٦مــــن معاهــــدة الســــالم بــــني األردن وإســــرائيل، املؤرخــــة  ٨أيضــــا، يف إطــــار املــــادة   )٢١٠(
ــوبر ــى الطــرفني الســعي إىل حــل    ١٩٩٤ أكت ــتعني عل ــة املشــا”، ي ــرتاع    “كل اإلنســانية اهلائل النامجــة عــن ال

الشرق األوسط، يف احملافل املختصة، يف حالـة الالجـئني، يف إطـار الفريـق العامـل املتعـدد األطـراف املعـين          يف
 ).A/50/73-S/1995/83بالالجئني (انظر 
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للتمويــل البــالغ الصــغر يف قطــاع غــزة احملــرومني مــن االئتمــان مــن املشــتغلني باألعمــال احلــرة     
وازداد عدد الالجئني املسجلني يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشـرقية، مـن حنـو    

  .٢٠٠٠مليون يف عام  ١,٤إىل  ١٩٨٩يف عام  ٨٦٨  ٠٠٠
ــة بوضــع برنــامج واســع   ١٩٩٣إىل عــام  ١٩٨٨ويف الفتــرة مــن عــام     ، قامــت الوكال

ــدابري          ــن الت ــات الالجــئني املتضــررة م ــاة جمتمع ــن معان ــف م ــة للتخفي النطــاق للحــاالت الطارئ
ــة لالجــئني يف األرض       ــدرا مــن احلماي ــروا ق ــاء االنتفاضــة األوىل. ووفــرت األون اإلســرائيلية أثن

ــة وحقــوق     ال ــة بالســعي إىل الــدفاع عــن ســالمتهم وأمنــهم، وحقــوقهم القانوني فلســطينية احملتل
. بســـبب الظـــروف اخلاصـــة يف األرض ٤٤/٤٧اإلنســـان هلـــم، وفقـــا لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة  

الفلسطينية احملتلة، سـعت األونـروا إىل حتسـني اهلياكـل األساسـية يف خميمـات الالجـئني، فضـال         
اخلدمات بغية التخفيـف مـن الظـروف املعيشـية القاسـية وحتسـني فعاليـة         عن القدرة على تقدمي

األنشــطة الــيت تنفــذها يف جمــايل الصــحة والتعلــيم. وأدت التــدخالت الطارئــة الــيت تضــطلع هبــا   
األونــروا وعملــها يف تطــوير اهلياكــل األساســية إىل توجيــه قــدر كــبري مــن األمــوال إىل األرض   

ــا بـــني عـــامي  الفلســـطينية احملتلـــة يف الفتـــرة   ــافة إىل املخصصـــات ١٩٩٣و  ١٩٨٩مـ ، باإلضـ
 ١٩٨٩مليــون دوالر يف عــام  ٩٣,٦املرصــودة للــربامج العاديــة املوجــودة، الــيت ارتفعــت مــن   

  .٢٠٠٠مليون دوالر يف عام  ١٣٣,٧  إىل
، بدأت األونروا برناجما لتنفيذ السـالم  ١٩٩٣وبعد التوقيع على إعالن املبادئ يف عام   

عبئــة التمويــل للمشــاريع يف جمــاالت التعلــيم، والصــحة واإلغاثــة، واخلــدمات    متــت يف إطــاره ت
مليــون دوالر عــن طريــق   ٢٣٠االجتماعيــة، واألنشــطة املــدرة للــدخل. ومت ختصــيص حــوايل   

يف مجيــع ميــادين عمليــات األونــروا اخلمســة،  ٢٠٠٠و  ١٩٩٣الربنــامج يف الفتــرة بــني عــامي 
شــاريع يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  مليــون دوالر خصصــت للم ١٧٧منــها حــوايل 

ــا     ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــام، طلبـــت اجلمعيـ ــرقية. ويف ذلـــك العـ ــروا ٤٨/٤٠القـــدس الشـ ، األونـ
تقوم مبسامهة جوهرية إلمداد االستقرار االقتصـادي واالجتمـاعي باألراضـي احملتلـة بقـوة      ” بأن

ايـة يف حتسـني األحـوال املعيشـية     . وأسـهم الربنـامج بطريقـة ملموسـة وعمليـة للغ     “دفع جديـدة 
العامة لالجئني بإجياد فرص العمل وتطوير اهلياكل األساسية وتعزيز إعـادة التأهيـل بعـد الـرتاع     

  ).A/56/13(انظر 
وطـــوال فتـــرة التســـعينات، ســـامهت أنشـــطة األونـــروا يف األرض الفلســـطينية احملتلـــة،   

ــة االجتماع   مبــا ــز التنمي ــا القــدس الشــرقية، يف تعزي ــروا   فيه ــامج األون ــا برن ــة واالقتصــادية. ومن ي
ــالغ الصــغر يف األرض         ــات االئتمــان الب ــة مــن عملي ــالغ الصــغر ليصــبح أكــرب عملي ــل الب للتموي
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الفلسطينية احملتلة، ومصدرا هاما لالسـتدامة االقتصـادية حمليـا. وتعاونـت الوكالـة أيضـا بشـكل        
األنشـطة التعليميـة والصـحية     وثيق مع السلطة الفلسطينية املنشـأة حـديثا، حيـث نسـقت معهـا     

  على السواء وعززت نقل املعارف يف ميدان التنمية البشرية.
    

  اخلالصة  - خامسا   
ــرة          ــي الفت ــد، وه ــذا اجملل ــر يف ه ــد النظ ــرة قي ــيريات ٢٠٠٠-١٩٨٩شــهدت الفت ، تغ

ــى البحــث عــن الســالم           ــأثري كــبري عل ــا ت ــاملي واإلقليمــي كــان هل ــى الصــعيدين الع ــة عل تارخيي
األوسط، مبا يف ذلـك اجلهـود الراميـة إىل تسـوية قضـية فلسـطني. ومـع بدايـة عمليـة          الشرق  يف

، الــيت مجعــت للمــرة األوىل بــني مجيــع  ١٩٩١الســالم يف الشــرق األوســط يف مدريــد يف عــام  
األطــراف يف الــرتاع، ظهــر أمــل يف أن التوصــل إىل تســوية ســلمية قــد أصــبح أخــريا يف متنــاول 

 ١٩٩٣ما شـرعت إسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية يف عـام       اليد. وتعزز األمل أكثر عنـد 
ــد        ــاد إىل العدي ــذي ق ــادئ الــذي صــيغ يف أوســلو وال ــة يف إطــار إعــالن املب يف مفاوضــات ثنائي

االتفاقــات والتطــورات اهلامــة علــى أرض الواقــع. وأدى تنفيــذ هــذه االتفاقــات، يف مجلــة     مــن
ــوات اإلســرائيلي    ــة للق ــات ســحب متتالي ــور، لعملي ــة،   أم ــاطق األرض الفلســطينية احملتل ة مــن من

  وإنشاء السلطة الفلسطينية، وإجراء االنتخابات الفلسطينية.
بشـأن   “اتفاقـا علـى التوصـل إىل اتفـاق    ”وعلى الصـعيد العملـي، مثـل إعـالن املبـادئ        

اإلسـرائيلي   - العديد من النتائج الوسيطة التفصيلية والتوصل إىل تسوية دائمـة للصـراع العـريب   
وهـو مـا شـكل التزامـا      -) ١٩٧٣( ٣٣٨) و ١٩٦٧( ٢٤٢ى أساس قراري جملـس األمـن   عل

أساســـيا يتطلـــب احلفـــاظ علـــى اإلرادة السياســـية وتعهـــدها للتوصـــل إىل تســـوية عـــن طريـــق  
التفاوض. ومشلت البنية الدبلوماسية اليت نشأت عنه واليت تزداد تعقيدا جمموعـة مـن االتفاقـات    

ــاهم، فضــال عــن ت   ــات     ومــذكرات التف ــذ، واآللي ــات التنفي ــة باســتمرار مــن اتفاق شــكيلة متنامي
ــة. ويف غضــون ذلــك، تواصــلت سياســات      والطرائــق، الــيت ســتخترب بشــدة يف الســنوات املقبل
االحتالل واالستيطان اليت تتبعها إسرائيل يف تناقض تـام مـع اهلـدف املتمثـل يف إهنـاء االحـتالل       

). وازداد التطـرف  ١٩٧٣( ٣٣٨) و ١٩٦٧( ٢٤٢ووضع هناية للرتاع على أسـاس القـرارين   
والعنــف ميــدانيا. ومل تصــغ إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، للنــداءات امللحــة مــن أجــل   

  كفالة أمن املدنيني الفلسطينيني الذين يرزحون حتت االحتالل ومحايتهم.
لـيت  ، وا١٩٩٣الفلسـطينية الـيت بـدأت عـام      -وأعطت املفاوضات الثنائية اإلسـرائيلية    

ولــدت محاســا حقيقيــا وأحيــت الكــثري مــن اآلمــال بالتوصــل إىل تســوية تفاوضــية للقضــية           
الفلسطينية، دفعة إىل األمام يف عملية السالم الوليدة يف الشـرق األوسـط، وبثـت األمـل لوهلـة      
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يف اجملتمع الدويل ويف صـفوف اجلمهـور اإلسـرائيلي والفلسـطيين. وعلـى مـدى عـدة سـنوات،         

الــيت مت التوصــل إليهــا مــن قبــل إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، واخلــربة فــإن االتفاقــات 
املكتسبة بشق األنفس يف تنفيذها، تبني أهنا شكلت إطارا قانونيا وعامال إجرائيا حفـازا سـاعد   
ــاق.        ــهما الشـ ــتمرار يف عملـ ــى االسـ ــعاب، علـ ــة الصـ ــثرية يف مواجهـ ــان كـ ــرفني، يف أحيـ الطـ

ــع ــائج امللموســ   وم ــا      تضــاؤل النت ــة الســالم يف الشــرق األوســط شــيئا فشــيئا، وتراجعه ة لعملي
بعــد قيــام إســرائيل بإعــادة احــتالل املنــاطق الــيت تســيطر عليهــا الســلطة   ٢٠٠٠أواخــر عــام  يف

الفلسـطينية، فــإن الظـروف علــى أرض الواقـع وعــدم وجـود تقــدم يف جمـال الدبلوماســية تســببا      
اللتـزام بـاإلرادة السياسـية علـى مواصـلة جهـود       املزيد من االستقطاب للجانبني. ومل يتسن ا يف

  التفاوض، ناهيك عن إعادة تنشيطها، وكادت أن تبدد.
وكما مت التوضيح، فإن مفاوضات السـالم الـيت بـدأت يف مدريـد حاقـت هبـا مشـاكل          

إجرائيــة خطــرية ومشــاكل فنيــة عســرية. وخلــص اخلــرباء إىل أن إســرائيل، الســلطة القائمــة          
تتباطأ يف بدء املفاوضات مع الفلسـطينيني يف إطـار صـيغة مدريـد وفعلـت       باالحتالل، ما فتئت

الكــثري، علــى الصــعيد احمللــي، وعلــى الصــعيد الدبلوماســي، لتعقيــد تطبيــق االتفاقــات الــيت           
. وباملثـل،  )٢١١(التوصل إليهـا بعـد وضـع عمليـة السـالم علـى أسـاس جديـد يف إطـار أوسـلو           مت
أهنـم مل يفـوا متامـا بالتزامـاهتم مبوجـب االتفاقـات الـيت         الفلسطينيني كـان ينظـر إلـيهم علـى     فإن
ــدنيني       مت ــد املـ ــايا مـــن قبيـــل األمـــن والعنـــف ضـ ــا يتعلـــق بقضـ ــيما فيمـ ــا، ال سـ التوصـــل إليهـ

، قرب هنايـة الفتـرة قيـد النظـر، تعـني علـى املفاوضـات ختصـيص         ١٩٩٩اإلسرائيليني. ويف عام 
ة مشـتركة فيمـا يتعلـق بااللتزامـات الـيت      قدر كبري من الوقـت واجلهـد جملـرد التوصـل إىل أرضـي     

ينفـــذها الطرفـــان والقائمـــة مبوجـــب االتفاقـــات الثنائيـــة املوقعـــة، ممـــا دفـــع بعمليـــة الســـالم   مل
ــد    إىل ــن التعقي ــد م ــائق     )٢١٢(مســتوى جدي ــاد حق ــرائيل بإجي ــت نفســه، أســرعت إس . ويف الوق

ســيع املســتوطنات األرض اعتــربت تــدخال يف املفاوضــات الوليــدة، وال ســيما إنشــاء وتو  علــى
  اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة، اليت تعترب غري مشروعة مبوجب القانون الدويل.

__________ 
 Shlaim, “The significance of the Madrid Peace conference,” in: Politics andعلــى ســبيل املثــال،    )٢١١(

International Relations in the Middle East, pp. 133-147, M. Jane Davis (editor), Edward Elgar, United 

Kingdom and United States, 1995, p. 136, 140-142 and 146; and Emma C. Murphy, “The Arab-Israeli 

conflict in the New World Order,” in: The Middle East in the New World Order, pp. 110-139, Haifaa A. 

Jawad (editor), Macmillan Press, 1997 second edition, p. 121. 

، على سبيل املثال، قيام إسرائيل واجلانـب الفلسـطيين، منـذ فتـرة تعـود      ١٩٩٩انظر مذكرة شرم الشيخ لعام   )٢١٢(
 ت كل منهما يف إطار عملية السالم.، بنشر توقعا١٩٩٧إىل أيلول/سبتمرب 
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وألســـباب عديـــدة، مبـــا يف ذلـــك جوانـــب بنيـــة املفاوضـــات املتشـــعبة يف حـــد ذاهتـــا،   
عملية السالم عادت إىل نقطة الصفر حبلـول هنايـة التسـعينات مـن القـرن املاضـي. وحبلـول         فإن
ــام  أوا ــل ع ــية       ٢٠٠١ئ ــإن اإلرادة السياس ــدا، ف ــة شــوطا بعي ــد أن قطعــت االنتفاضــة الثاني ، بع

للجانبني للتوصل إىل اتفاق قد أُهنكـت وكـادت أن تتالشـى، مـع مـا خيلفـه ذلـك مـن عواقـب          
  باهظة لكال الشعبني.

ويف مرحلة مبكرة من العملية أدرك اجملتمع الدويل احلاجة إىل التأكيـد علـى املسـؤولية      
لدائمــة لألمــم املتحــدة مــن أجــل حــل القضــية الفلســطينية. وشــددت اللجنــة املعنيــة مبمارســة    ا

ــة للتصــرف، يف تقريرهــا الســنوي املــؤرخ      ــه غــري القابل تشــرين  ١٩الشــعب الفلســطيين حلقوق
، علــى احلاجــة األساســية إىل قيــام األمــم املتحــدة وجملــس األمــن واألمــني  ١٩٩٢الثــاين/نوفمرب 

عملية السالم، وأكـدت مـن جديـد مسـؤولية األمـم املتحـدة الدائمـة جتـاه          العام بدور نشط يف
  ).٨٨، الفقرة A/47/35قضية فلسطني (انظر 

وعلــى غــرار مــا قامــت بــه اللجنــة، أكــدت اجلمعيــة العامــة للمــرة األوىل، يف قرارهــا       
ية لألمم املتحدة مسـؤولية دائمـة فيمـا يتعلـق بقضـ     ”ألف املتعلق بقضية فلسطني، بأن  ٤٧/٦٤

ــة      ــها علــى حنــو مــرض وفقــا للشــرعية الدولي  .“فلســطني إىل أن حتــل القضــية مــن مجيــع جوانب
(انظـــر القـــرارات  ١٩٩٢وكـــررت اجلمعيـــة العامـــة إعـــالن ذلـــك التأكيـــد ســـنويا منـــذ عـــام 

، ٥٣/٣٩، و ٥٢/٤٩، و ٥١/٢٣ألـــف، و  ٥٠/٨٤ألـــف، و  ٤٩/٦٢ألـــف، و  ٤٨/١٥٨
  ).٥٥/٥٢، و ٥٤/٣٩  و

ــة     ١٩٩٢ديســمرب كــانون األول/ ١١ويف    ــة العام ــرار اجلمعي ــى ق ــد التصــويت عل ، بع
ــدى      ٦٤/٤٧ ــة لفلســـطني لـ ــة الدائمـ ــة املراقبـ ــل بعثـ ــدد ممثـ ــطني، شـ ــية فلسـ ــق بقضـ دال املتعلـ
املتحدة على أمهية ثالثة مبادئ، هي: مسؤولية األمم املتحدة الدائمـة فيمـا يتعلـق بقضـية      األمم

لتنفيذ الفعال لقرارات األمم املتحـدة، خاصـة   فلسطني إىل أن حتل القضية من مجيع جوانبها؛ وا
قــرارات جملــس األمــن، وهــي قــرارات ملزمــة بصــرف النظــر عــن التطــورات يف عمليــة الســالم  
احلاليــة، أو يف أي عمليــة ســالم أخــرى؛ وأن أي تغــيري إجيــايب يف موقــف اجملتمــع الــدويل جتــاه    

قـدم حقيقـي يف عمليـة السـالم     إسرائيل ينبغي أن يتزامن بدقة وعلى قدم املساواة مع حـدوث ت 
  .)٢١٣(ويف الوضع الفعلي يف األرض الفلسطينية احملتلة

وهــذه املبــادئ ال تــزال ضــرورية بــالنظر إىل املفاوضــات الــيت اتســمت بصــعوبة بالغــة      
، ٢٠٠٠كثري من األحيان طوال التسعينات والتطورات املأسـاوية الـيت شـهدهتا أواخـر عـام       يف

__________ 
 .١٩٩٢، عام ٤٦، اجمللد حولية األمم املتحدةانظر   )٢١٣(
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ــار املتكــ    ــك االهني ــا يف ذل ــر      مب ــة التحري ــرائيل ومنظم ــني إس ــة ب رر يف مفاوضــات الســالم الثنائي

الفلسطينية، والتحديات اهلائلـة الـيت تواجـه السـلطة الفلسـطينية، وتفـاقم الظـروف االجتماعيـة         
ــل      ــدأ األرض مقاب ــإن مب ــرة نفســها، ف ــة. وخــالل الفت واالقتصــادية يف األرض الفلســطينية احملتل

) ظـل يعتـرب   ١٩٧٣( ٣٣٨) و ١٩٦٧( ٢٤٢س األمـن  السالم املنصـوص عليـه يف قـراري جملـ    
مــن قبــل اجملتمــع الــدويل كأســاس للتســوية عــن طريــق التفــاوض للقضــية الفلســطينية، جــوهر     
الصراع يف الشرق األوسط، شأنه شأن اإلعمال الكامل حلقوق الشعب الفلسطيين غري القابلـة  

  للتصرف، مبا يف ذلك احلق يف تقرير املصري واالستقالل.
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  فق األولاملر
  قائمة الوثائق املتصلة بعملية السالم    

    
  )١٩٩١تشرين الثاين/نوفمرب  ١ - تشرين األول/أكتوبر ٣٠مؤمتر مدريد للسالم (  - ١

  رسالة الضمانات املوجهة من الواليات املتحدة إىل اجلانب الفلسطيين  •  
  رسالة الضمانات املوجهة من الواليات املتحدة إىل إسرائيل  •  
  لة الدعوة إىل االحتاد الروسي والواليات املتحدةرسا  •  
   رسائل االعتراف املتبادل بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل  -  ٢

  )١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٠(  
  )١٩٩٣أيلول/سبتمرب  ١٣( إعالن املبادئ املتعلق بترتيبات احلكم الذايت املؤقت  -  ٣
  )١٩٩٤أيار/مايو  ٤االتفاق بشأن قطاع غزة ومنطقة أرحيا (  - ٤

  الرسائل بني رابني وعرفات  •  
  خرائط  •  
  )١٩٩٤آب/أغسطس  ٢٩( اتفاق النقل التمهيدي للصالحيات واملسؤوليات  -  ٥
  )١٩٩٥آب/أغسطس  ٢٧بروتوكول زيادة نقل الصالحيات واملسؤوليات (  - ٦
  الفلسطيين املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة -  اتفاق اإلسرائيلي  -  ٧

  )١٩٩٥أيلول/سبتمرب  ٢٨(  
  خرائط  •  
  )١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٧بروتوكول تنفيذ إعادة االنتشار يف اخلليل (  - ٨

  مذكرة للسجل  •  
  احملضر املتفق عليه  •  
  رسالة موجهة من وزير خارجية الواليات املتحدة  •  
  خريطة  •  
  )١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٣مذكرة واي ريفر (  - ٩



 171 14-03020

 

 
  )١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠وكول املتعلق باكتمال إعادة النشر (الربوت  - ١٠
ــة مــن االتفاقــات املوقعــة        - ١١ ــذ االلتزامــات املتبقي ــة تنفي مــذكرة شــرم الشــيخ املتعلقــة مبهل

  )١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٤واستئناف مفاوضات الوضع النهائي (
  قطاع غزةكول املتعلق باملرور اآلمن بني الضفة الغربية ووالربوت  -  ١٢

  )١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٥(  
  )٢٠٠٠متوز/يوليه  ٢٥البيان الثالثي (  - ١٣
  )٢٠٠٠الرئيس كلينتون (كانون األول/ديسمرب  “معايري”  - ١٤
  البيان املشترك الصادر عن املفاوضني اإلسرائيليني والفلسطينيني  -  ١٥

  )٢٠٠١كانون الثاين/يناير  ٢٧(  
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  املرفق الثاين
  )١٩٩٨زمين املرفق مبذكرة واي ريفر (اجلدول ال    

    
  اجلدول الزمين    

مـذكرة واي  ”مالحظة: اإلشارات الواردة أدناه بني قوسني هي إشارات إىل فقرات واردة يف 
، الــيت يشــكل هــذا اجلــدول الــزمين جــزءا ال يتجــزأ منــها. وتتَّبــع املواضــيع غــري املدرجــة “ريفـر 
   نص املذكرة.اجلدول الزمين اجلدول املنصوص عليه يف  يف

  عند بدء نفاذ املذكرة:  ‐  ١  
  )، (أوال (باء)).F.D.Rبدء أعمال اللجنة املعنية بإعادة النشر الثالثة (  •  
  ) (ب))١إشراك الواليات املتحدة يف خطة العمل األمنية الفلسطينية (ثانيا (ألف) (  •  
  ))١التعاون األمين الثنائي الكامل (ثانيا (باء) (  •  
  ))٣اللجنة املعنية بالتعاون األمين الثالثي (ثانيا (باء) ( بدء أعمال  •  
اســتئناف اللجنــة املؤقتــة ألعماهلــا ومواصــلتها هلــا؛ بــدء أعمــال اللجنــة االقتصــادية            •  

  املخصصة (ثالثا)
  البدء مبفاوضات الوضع النهائي املعجلة (رابعا)  •  

  :٢بدء النفاذ: األسبوع   ‐  ٢  
) (ج)) بـدء  ١) (ب))؛ (ثانيـا (ألـف) (  ١ية (ثانيا (ألف) (بدء تنفيذ خطة العمل األمن  •  

  أعمال اللجنة
) (أ))؛ تقريـــر التنفيـــذ ٢ألســـلحة غـــري القانونيـــة (ثانيـــا (ألـــف) (ابـــدء تطبيـــق إطـــار   •  

  ) (ب))٢الفلسطيين (ثانيا (ألف) (
) (ب))؛ صـدور املرسـوم   ٣بدء أعمال اللجنة املعنية مبناهضة التحريض (ثانيا (ألف) (  •  

  ) (أ))٣انيا (ألف) ((ث
ــا         •   ــاق (ثانيـ ــالة امليثـ ــد رسـ ــطينية تأكيـ ــر الفلسـ ــة التحريـ ــة ملنظمـ ــة التنفيذيـ ــد اللجنـ تعيـ

  ))٢(  (جيم)
ــادة النشــر (      •   ــن مواصــلة إع ــة األوىل م ــبة   .F.R.Dاملرحل ــل نس ــذ: نق ــة  ٢) التنفي يف املائ

ىل املنطقـة ألـف.   يف املائة من املنطقة بـاء إ  ٧,١املنطقة جيم إىل املنطقة باء، ونسبة  من
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يعــرف املســؤولون اإلســرائيليون نظــرائهم الفلســطينيني باملنــاطق حســب االقتضــاء؛        

)؛ تقـــدمي تقريـــر .F.R.Dاكتمـــال تنفيـــذ املرحلـــة األوىل مـــن مواصـــلة إعـــادة النشـــر (  
  ) تنفيذ النقطة (أوال (ألف)).F.R.Dاملرحلة األوىل من مواصلة إعادة النشر (  عن

  :٦ ‐ ٢األسابيع   ‐  ٣  
يعيد اجمللس املركزي الفلسـطيين رسـالة امليثـاق (األسـابيع مـن الثـاين إىل الرابـع) (ثانيـا           •  

  ))٢(جيم) (
يعيد اجمللـس الـوطين الفلسـطيين وسـائر مؤسسـات منظمـة التحريـر الفلسـطينية تأكيـد            •  

  ))٢رسالة امليثاق (األسابيع من الرابع إىل السادس) (ثانيا (جيم) (
) (ب)) ومرحلـة اجلمـع (ثانيـا (ألــف)    ٢ألسـلحة (ثانيـا (ألـف) (   إنشـاء برنـامج مجـع ا     •  

  ) (ج))؛ تبدأ اللجنة أعماهلا وتقدم تقريرا عن األنشطة٢(
  ) (ب))٣تقرير اللجنة املعنية مبناهضة التحريض (ثانيا (ألف) (  •  
تقـــدمي التقريـــر املؤقـــت للجنـــة املخصصـــة يف األســـبوع الثالـــث؛ التقريـــر النـــهائي           •  

  لسادس (ثالثا)األسبوع ا  يف
) (أ))؛ بـدء اسـتعراض اللجنـة التوجيهيـة للرصـد      ١قائمة أفراد الشرطة (ثانيا (جـيم) (   •  

  ) (ج)١والتوجيه (ثانيا (جيم) (
يف املائـــة  ٥): نقــل نســبة   .F.R.Dاملرحلــة الثانيــة مــن تنفيــذ مواصـــلة إعــادة النشــر (        •  

ئيليون نظـــرائهم املنطقـــة جـــيم إىل املنطقـــة بـــاء. ويعـــرف املســـؤولون اإلســـرا       مـــن
)؛ تقـدمي  .F.R.Dالفلسطينيني باملناطق حسـب االقتضـاء؛ تنفيـذ مواصـلة إعـادة النشـر (      

  ) (أوال (ألف)).F.R.Dتقرير عن تنفيذ مواصلة إعادة النشر (
  :١٢‐ ٦األسابيع   ‐  ٤  

ــة مــن مجــع األســلحة (ألــف) (     •   ــة الثاني ــا (ألــف) ( ٢املرحل ) (ب) تقــدم ٢) (ب)؛ ثاني
  ن أنشطتهااللجنة تقريرا ع

    ) (ب))٣تقرير اللجنة املعنية مبناهضة التحريض (ثانيا (ألف) (  •  
تقــدم اللجنــة التوجيهيــة للرصــد والتوجيــه إحاطــة للواليــات املتحــدة عــن قائمــة أفــراد    •  

  ) (ج))١الشرطة (ثانيا (جيم) (
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ة يف املائـــ ٥): نقــل نســـبة  .F.R.Dاملرحلــة الثالثـــة مــن تنفيـــذ مواصـــلة إعــادة النشـــر (     •  
يف املائة مـن املنطقـة جـيم إىل املنطقـة ألـف،       ١املنطقة جيم إىل املنطقة باء، ونسبة  من

عـرف املسـؤولون اإلسـرائيليون    يف املائة من املنطقة باء إىل املنطقة ألـف. ي  ٧,١ونسبة 
هم الفلسطينيني باملنـاطق حسـب االقتضـاء؛ اكتمـال تنفيـذ مواصـلة إعـادة النشـر         ئنظرا

)F.R.D.قرير عن تنفيذ مواصلة إعادة النشر ()؛ تقدمي تF.R.D.((ألف) أوال) (  
  :١٢بعد األسبوع   ‐  ٥  

ــة يف املــذكرة عنــد االقتضــاء وحســب الضــرورة، مبــا يف ذلــك        مواصــلة األنشــطة املبين
  يلي:  ما

  ))٣اللجنة املعنية بالتعاون األمين الثالثي (ثانيا (باء) (  •  
  ) (ج))١اللجنة (ثانيا (ألف) (  •  
  ) (هـ))١نة (ثانيا (ألف) (اللج  •  
  ) (ب))٣اللجنة املعنية مبناهضة التحريض (ثانيا (ألف) (  •  
  ) اللجنة (أوال (باء)).F.R.Dاملرحلة الثالثة من مواصلة إعادة النشر (  •  
  اللجان املؤقتة (ثالثا)  •  
  مفاوضات الوضع النهائي املعجلة (رابعا)  •  
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  املرفق الثالث
  تصلة بعملية السالمالكيانات الرئيسية امل    

      
  الفلسطيين -  على الصعيد الثنائي اإلسرائيلي    

    
  جلنة االرتباط املشتركة
  جلنة الرصد والتوجيه  

  
  اللجان:

  منطقة كارين الصناعية (املخصصة ألغراض معينة)  •  
  مطار غزة  •  
  اللجنة االقتصادية املشتركة  •  
  اللجنة االقتصادية املخصصة  •  
  املمرات  •  
  نة الشؤون املدنية  جل  •  

  
  اللجان اإلقليمية

  اللجان الفرعية الفنية:
  االتصاالت السلكية والالسلكية (وزارة االتصاالت)  •  
  النقل (وزارة النقل)  •  
  الكهرباء (وزارة اهلياكل األساسية)  •  
  السجل السكاين (املنسق)  •  
  املياه (وزارة اهلياكل األساسية)  •  
  البيئة (وزارة البيئة)  •  
  شؤون الربيد (وزارة االتصاالت)  •  
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  التوظيف (وزارة العمل)  •  
  الزراعة (وزارة الزراعة)  •  
  اللجنة املعنية باملرور اآلمن  •  
  اللجنة الدائمة للتعاون  •  
  ميناء غزة  •  
  اللجنة األمنية املشتركة  •  
  اللجنة القانونية املشتركة  •  
  الشؤون القانونية  •  
  السجناء  •  
  عنية باملرحلة الثالثة من مواصلة إعادة النشر  اللجنة امل  •  
  اللجنة األمنية الثالثية    •  
  اللجنة الثالثية املعنية باألسلحة غري املشروعة    •  
  اللجنة الثالثية املعنية مبناهضة التحريض  •  
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  .www.mfa.gov.il: املصدر  
  

  

 جلنة االرتباط املشتركة

 جلنة الرصد والتوجيه
ئيمفاوضات الوضع النها

اللجنة
الثالثية املعنية
مبناهضة 
 التحريض

اللجنة الثالثية
املعنية 

باألسلحة غري
  املشروعة

  اللجنة 
االقتصادية 
  االشتراكية

  
  مطار 
  غزة

  اللجنة 
املتخصصة 

  ملنطقة 
  كارين 
  الصناعية

  
اللجنة 
األمنية 
  الثالثة

 
  ميناء 
  غزة

 
اللجنة 
األمنية 
 املشتركة

 
اللجنة 
القانونية 
 املشتركة

 
جلنة التعاون
  الدائمة

 
  العبور 
  اآلمن

اللجنة الثالثية
باملرحلة 
  الثالثة 

من مواصلة
ةإ ا

    
  املمرات

  
جلنة الشؤون 
  االجتماعية

  اللجان اإلقليمية 
  اللجان -للشؤون املدنية

  الفرعية اإلقليمية

  اللجنة 
  املخصصةاالقتصادية 

 الشؤون
اللجان الفرعية  السجناء  القانونية

  املهنية

  
  الزراعة

(وزارة الزراعة)
 

  التوظيف
  )وزارة العمل(

 
  سجل السكان 

  )املنسق(
 املياه
اهلياكل (وزارة 

  )األساسية
 البيئة

  )وزارة البيئة(
  الكهرباء

اهلياكل(وزارة 
  )األساسية

  
  النقل
  )النقل(وزارة 

تصاالت السلكيةاال
  والالسلكية 

)االتصاالت(وزارة 

 
  شؤون الربيد

)االتصاالت(وزارة 

 أنشئت مبوجب مذكرة واي ريفر
 أكملت عملها

 يرفض اجلانب الفلسطيين أن تنعقد
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 هيئات تنسيق العون اإلمنائي
 آليات دعم اإلصالح

 اللجنة الرباعية هيكل تنسيق املعونة اإلمنائية

 ةجلنة االرتباط املشترك

فرقة العمل–املستوى الرئيسي
الفريق جلنة االرتباط املخصصة املعنية باإلصالح الفلسطيين

 االستشاري

فرقة العمل املعنية –حمليا 
جلنة تنسيق العون احمللي باإلصالح الفلسطيين

فرقة العمل–حمليا
املعنية باإلصالح 

 - الفلسطيين 
 األمانة

فرقة العمل املعنية
 املشاريعبتنفيذ 

جلنة تنسيق العون
األمانة - احمللي 

الفريق املعين بالسياسات 
اإلنسانية وحاالت الطوارئ

األفرقة العاملة القطاعيةأفرقة دعم اإلصالح

هيئة غري األمانة التوجيه/اإلبالغ الدعم        االرتباط
 هيئة دائمة هيئة مؤقتةعاملة تقريبا

سي
لرئي
ى ا
ستو

امل
امل

حمللي
ى ا
ستو

 
اح
املفت

 
  املتعدد األطرافاملسار     

  اللجنة التوجيهية
  الفريق العامل البيئي  •  
  الفريق العامل املعين بتحديد األسلحة والفريق العامل املعين باألمن اإلقليمي  •  
  الفريق العامل املعين بالالجئني  •  
  الفريق العامل املعين مبوارد املياه  •  
  ميةالفريق العامل املعين بالتنمية االقتصادية اإلقلي  •  

    
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
      

عضـوا وتعمـل بوصـفها آليـة التنسـيق       ١٢جلنة االرتباط املخصصة هي جلنة مؤلفة من   
علــى املســتوى الرئيســي للسياســة العامــة للمســاعدة اإلمنائيــة املقدمــة إىل الشــعب الفلســطيين.    

كومــة ويســعى هــذا املنتــدى إىل تعزيــز احلــوار بــني اجلهــات املاحنــة، والســلطة الفلســطينية واحل  
اإلسرائيلية. وعلى مدى فترة من الزمن، تطـورت اللجنـة إىل منتـدى للتركيـز علـى احتياجـات       
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التمويــل يف حــاالت الطــوارئ القصــرية األجــل. الــرئيس: النــرويج. األعضــاء: كنــدا، االحتــاد     
األورويب، اليابــان، النــرويج، االحتــاد الروســي، اململكــة العربيــة الســعودية، الواليــات املتحــدة.   

ألعضــاء املنتســبون هــم منظمــة التحريــر الفلسطينية/الســلطة الفلســطينية، إســرائيل، مصــر،         ا
  األردن، تونس، األمم املتحدة. األمانة: البنك الدويل.

وتشمل جلنة تنسيق املعونة احملليـة مجيـع اجلهـات املاحنـة والوكـاالت الدوليـة املوجـودة          
فال لتنسيق املعونة، وتبـادل اآلراء واملعلومـات   حمليا يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وهي توفر حم

بشأن التطورات يف امليدان. الرئيس: النرويج، مع البنك الدويل واملنسق اخلاص لألمـم املتحـدة   
كرئيســني مشــاركني. األعضــاء: املمثلــون احملليــون للجنــة االتصــال املخصصــة وســائر اجلهــات  

الضـفة الغربيـة وغـزة. وممثلـو السـلطة الفلسـطينية.        املاحنة الثنائية واملتعددة األطـراف العاملـة يف  
وحتضر وكاالت األمـم املتحـدة بصـفة مراقـب. األمانـة: البنـك الـدويل ومنسـق األمـم املتحـدة           

  اخلاص على حنو مشترك.
            

  .http://www.lacs.ps/showLevelDiagram.aspx املصدر:
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  املرفق الرابع
  يةالكيانات الرئيسية للسلطة الفلسطين    

    
  الرئاسة

  اجمللس التشريعي
  الوزارات:

  وزارة الزراعة  •  
  وزارة الشؤون املدنية  •  
  وزارة الثقافة  •  
  وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة  •  
  وزارة التربية والتعليم العايل  •  
  وزارة األوقاف والشؤون الدينية  •  
  وزارة املالية  •  
  وزارة الصحة  •  
  وزارة اإلسكان  •  
  اإلعالم وزارة  •  
  وزارة الداخلية  •  
  وزارة العدل  •  
  وزارة العمل  •  
  وزارة احلكم احمللي  •  
  وزارة التخطيط والتعاون الدويل  •  
  وزارة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية  •  
  وزارة شؤون األسرى  •  
  وزارة األشغال العامة  •  
  وزارة الشؤون االجتماعية  •  
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  وزارة التموين  •  
  السياحة واآلثاروزارة   •  
  وزارة النقل  •  
  وزارة الشباب والرياضة  •  

  
  كيانات أخرى:

  جلنة االنتخابات املركزية  •  
  هيئة الطريان املدين  •  
  هيئة الطاقة  •  
  اجمللس العام للتأمني واملعاشات التقاعدية    •  
  املركز الوطين للبحث والتوثيق  •  
  اجمللس العام للنفط  •  
  لسطينيةالسلطة النقدية الف  •  
  الفلسطيين   - مركز حفظ السجالت  •  
  هيئة اإلذاعة الفلسطينية  •  
  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين  •  
  اجمللس االقتصادي الفلسطيين للتنمية والتعمري  •  
  املركز اإلعالمي الوطين الفلسطيين  •  
  وكالة األنباء الفلسطينية (وفا)  •  
  مركز التخطيط الفلسطيين  •  
  الفلسطيين التبغ اجمللس  •  
  إدارة شؤون الالجئني  •  
  دائرة معلومات الدولة  •  
  هيئة املياه  •  
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  املرفق اخلامس
  عمليات إعادة نشر القوات يف إطار عملية السالم    

  (أ)(التقديرات لألرض الفلسطينية احملتلة)
  (نسبة مئوية)

  الضفة الغربية      
  املنطقة جيم  باءاملنطقة   املنطقة ألف قطاع غزة القدس الشرقية  

  -  -  ٠,٣ ٨٠,٠ - (قطاع غزة، أرحيا) ١٩٩٤
  ٧٣,٠  ٢٤,٠  ٣,٠ ٨٠,٠ - (اتفاق أوسلو الثاين) ١٩٩٥
  ٧١,٠  ١٨,٩  ١٠,١ ٨٠,٠ - (واي ريفر) ١٩٩٨
  ٦٤,٠  ٢٥,٩  ١٠,١ ٨٠,٠ - (شرم الشيخ املرحلة األوىل) ١٩٩٩
  ٦١,٠  ٢٦,٩  ١٢,١ ٨٠,٠ - (شرم الشيخ املرحلة الثانية) ٢٠٠٠
  ٦٠,٠  ٢١,٨  ١٨,٢ ٨٠,٠ - (شرم الشيخ املرحلة الثالثة) ٢٠٠٠

  
  كيلومترا مربعا. ٥ ٩٧٠يقدر أهنا منطقة مساحتها   (أ)  

 


