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  وثائق دولية
  

  كويف أنان،  لألمين العام لألمم املتحدة،حديث صحايف 
  االقتراح اإلسرائيلي  يدعو فيه اجلميع إىل درس

  425القرار بشأن 
  ]مقتطفات[ *.15/4/1998نيويورك، 

  
  

  .......][  
  ؟426و 425أال تعتبر أن االقتراحات اإلسرائيلية مبنية على القرارين 
 تحدة أريد أن أرى كل قرارات جملس األمن مطبقة نصاً وروحاًأنا كأمين عام لألمم امل. 
 هل يمكن االقتراح اإلسرائيلي أن يصب يف خانة تطبيق هذه القرارات؟ 
  إن . عاماً، رغبتها يف تنفيذ هذا القرار 20وإسرائيل تعلن، للمرة األوىل منذ . واضح 425قلت لك إن نص القرار

، وأن نرى بطريقة بناءة ما يمكن أن 425مدى التزام إسرائيل تنفيذ القرار  علينا وعلى جميع األفرقاء أن ندرس
 .نقوم به جميعاً يف سبيل تنفيذه

 ىل اجللوس لدرسه وتبين مدى إأفهم منك أنك تدعونا وجميع األفرقاء إىل عدم رفض االقتراح اإلسرائيلي و
 جديته؟

 إذ إننا ال جند كل يوم حكومة إسرائيلية تتخذ . جوز إهمالهمطلوب درس هذا املوضوع جدياً وال ي. كيد، أكيدأ
، 425وعليه، فإن حماولة إسرائيل تقديم قراءة أو تصور للقرار . 425قراراً بالتصويت، ينص على تنفيذ القرار 

قف خاصة بها بالنسبة اإن للحكومات املعنية مو. 425جتعلنا نقطع الطريق على إعطاء فرصة للقرار  يجب أالّ
 .426و 425 هذا القرار، كذلك فإن لألمم املتحدة موقفاً خاصاً بها يرتكز على اللغة الواضحة للقرارين إىل

إننا نتعامل مع أفرقاء، ولكل فريق وجهة نظر ينبغي أن نسمعها وأن ندرسها بروية لنتوصل إىل ما نبغيه 
 .جميعاً وهو تنفيذ قرارات األمم املتحدة

 يجابية مماثلة إىل هذا إيجابية إىل االقتراح اإلسرائيلي، وتريدنا أن ننظر بأفهم من كالمك أنك تنظر بإ
 االقتراح؟

 فكل موقف يصب يف خانة تنفيذ قرارات األمم املتحدة موقف إيجابي. نعم. 
  .......][  

  
 

  

                                                 
 .وقد أجرى الحديث جبران تويني. 16/4/1998، )بيروت" (النهار" *



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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