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  تقرير األمين العام لألمم املتحدة

  املقدم إىل جملس األمن
  .26/1/1993، نيويورك

  
    
ونصه ) 1992( 799، اتخذ جملس األمن القرار 1992) ديسمبر(كانون األول  18ـ يف 1  

  :كاآلتي
األمم املتحدة، وإذ  إن جملس األمن، إذ يشير إىل التزامات الدول األعضاء بموجب ميثاق"  

 681و) 1989( 641و) 1989( 636و) 1988( 608و) 1988( 607جديد قراراته يؤكد من 
، وقد علم ببالغ القلق أن إسرائيل، السلطة القائمة )1992( 726و) 1991( 694و) 1990(

، مئات من املدنيين 1992] ديسمبر[كانون األول  17باالحتالل، قد أبعدت إىل لبنان، يوم 
، بما فيها القدس، منتهكة بذلك 1967تلها إسرائيل منذ عام الفلسطينيين من األراضي التي حت

  :1949التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
أ ـ يدين بقوة اإلجراء الذي اتخذته إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بإبعاد مئات   

  .تقوم به إسرائيل املدنيين الفلسطينيين، ويعرب عن معارضته الثابتة ألي إبعاد من هذا القبيل
على  1949) أغسطس(آب  12ب ـ يعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة املعقودة يف   

، بما فيها القدس، ويؤكد أن إبعاد 1967جميع األراضي الفلسطينية التي حتتلها إسرائيل منذ عام 
  .املدنيين يشكل خرقاً اللتزاماتها بموجب االتفاقية

  .استقالل لبنان وسيادته وسالمته اإلقليمية ج ـ يعيد أيضاً تأكيد  
د ـ يطالب إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بأن تكفل عودة جميع املبعدين بأمان   

  .وعلى الفور إىل األراضي احملتلة
هـ ـ يطلب إىل األمين العام أن ينظر يف إيفاد ممثل إىل املنطقة لكي يتابع مع احلكومة   

  .ق بهذه احلالة اخلطيرة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل جملس األمناإلسرائيلية ما يتعل
  ".و ـ يقرر إبقاء املسألة قيد االستعراض النشط  
قام األمين العام بإبالغ السيد شمعون بيرس، ) 1992( 799من القرار  5ـ ووفقاً للفقرة 2  

األمين العام للشؤون وزير خارجية إسرائيل، هاتفياً بقراره إيفاد السيد جيمس جونا، وكيل 
السياسية إىل املنطقة، وأعرب األمين العام عن أمله يف إمكان التوصل إىل حل يتفق واملوقف الذي 

  .اتخذه جملس األمن باإلجماع
] ديسمبر[كانون األول  30إىل  27ـ وقام السيد جونا بزيارة املنطقة يف الفترة من 3  

السيد يتسحاق رابين، رئيس الوزراء والسيد  ويف إسرائيل عقد مناقشات مستفيضة مع. 1992
وأثناء وجوده يف القدس، التقى بمجموعة من الفلسطينيين يرئسها . شمعون بيرس، وزير اخلارجية

ويف لبنان اجتمع . السيد فيصل احلسيني، رئيس الوفد الفلسطيني يف حمادثات السلم مع إسرائيل
د رفيق احلريري، رئيس الوزراء، والسيد مروان بالسيد إلياس الهراوي، رئيس اجلمهورية، والسي

                                                 
  بطرس غايل. 
  "29/1/1993، )لندن" (احلياة. 
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وقد مُنع السيد جونا من االجتماع باملبعدين أنفسهم، . حمادة، وزير الصحة ونائب وزير اخلارجية
باُألسر اإلسرائيلية التي تعرضت ألعمال  كما التقى. ولكنه التقى بممثلي أسرهم بناء على طلبهم

ة على ذلك، تلقى السيد جونا، خالل زيارته، معلومات من وعالو. اإلرهاب، وذلك بناء على طلبها
) األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين يف الشرق األدنى  ممثلي وكالة األمم املتحدة

شخصاً من املبعدين هم من  16ومن اجلدير بالذكر أن . وقوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان
  .موظفي األونروا

 ا، قام السيد جونا بتزويد األمين العام يف أديس أباب1993) يناير(الثاين  كانون 2ـ ويف 4  
بمعلومات عن املناقشات التي أجراها يف املنطقة والتي مل تنته إىل نتيجة حيث تبين استحالة 

وبعد ذلك قام األمين ). 1992( 799إقناع احلكومة اإلسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 
بالغ السيد رابين، رئيس الوزراء هاتفياً من أديس أبابا بعزمه على إيفاد بعثة ثانية، العام بإ

بقيادة مستشاره السياسي وممثله اخلاص يف حمادثات السالم املتعددة األطراف بشأن الشرق 
ن هذا القرار يستند إىل تصميمه على بذل وقال إ. ن العام تشيمنايا غاريخاناألوسط، وكيل األمي

  .د ممكن للتوصل إىل حل يتفق وإرادة جملس األمنكل جه
، بعث األمين العام برسالة إىل رئيس جملس األمن 1993] يناير[كانون الثاين  4ـ ويف 5  

مدنياً  415األمر إنما يتعلق بانتهاك مبدأ هام، ذلك أن قرار إسرائيل بإبعاد أن شدد فيها على 
ب القانون الدويل، وهو يمثل خرقاً اللتزامات فلسطينياً إىل لبنان هو أمر غير مشروع بموج

ويشكل جتاهالً أساسياً لإلعالن العاملي  )1(من اتفاقية جنيف الرابعة، 49إسرائيل بموجب املادة 
) 1988( 607ومن جهته أعرب جملس األمن، بصورة متكررة يف قراراته   )2(.حلقوق اإلنسان

، )1992( 726و) 1991( 694و) 1990( 681و) 1989( 641و) 1989( 636و) 1988( 608و
عن معارضته وإدانته إلبعاد املدنيين الفلسطينيين ) 1992( 799ومنذ وقت قريب جداً يف قراره 

وقال األمين العام يف رسالته أنه يشعر باألسف ألن مهمة السيد جونا مل . من األراضي احملتلة
وإذا أشار ). 1992( 799متثال القرار مرجعه إىل عدم استعداد إسرائيل التتكلل بالنجاح وأن ذلك 

األمين العام إىل املوقف اإلجماعي الذي ال يحوطه أي لبس، الذي اتخذه جملس األمن يف ذلك 
نه ال بديل، يف رأيه، عن عودة منه، قال إ 4الذي جاء يف الفقرة  القرار، وخاصة الطلب الصريح

وأبلغ اجمللس أنه بالنظر إىل خطورة . لةجميع املبعدين عودة فورية وساملة إىل األراضي احملت
يجاد حل يتفق وأحكام القرار شعر أن عليه أن يبذل جهداً آخر إل احلالة، وقبل أن يقدم تقريرًا كامالً

وأنه بالتايل قد قرر إيفاد السيد غاريخان إىل املنطقة ليناقش مع احلكومة ) 1992( 799
أمله يف أن تدرك السلطات اإلسرائيلية ضرورة اإلسرائيلية طرق إنهاء هذا الوضع، وأعرب عن 

، فإذا مل يتحقق ذلك، فقد يتعين عليه أن يوصي يف تقريره إىل اجمللس أن ينظر 799امتثال القرار 
  .يف اتخاذ خطوات أُخرى تكفل احترام قراره

] يناير[كانون الثاين  6ـ وقام األمين العام بتزويد السيد غاريخان يف القاهرة يوم 6  
بمعلومات عن مهمته، وشدد على وجوب أن يركز يف مناقشاته مع السلطات اإلسرائيلية  1993

وحده دون غيره من األمور، وأوضح أنه رغم مشاعر القلق التي ) 1992( 799على تنفيذ القرار 
تساور األمم املتحدة إزاء احملنة اإلنسانية التي يمر بها املبعدون الفلسطينيون، فإن جملس األمن 

ويف هذه الظروف، يبدو من املناسب أن تقوم جلنة الصليب األحمر الدولية ـ . يعالج هذا اجلانب مل
                                                 

 .973، العدد 75معاهدات، المجلد األمم المتحدة، مجموعة ال  )1(
 ).3د ـ (ألف  217قرار الجمعية العامة   )2(
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التي تضطلع، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بمسؤولية خاصة بالنسبة للمدنيين املقيمين حتت 
  .االحتياجات اإلنسانية للمبعدين االحتالل ـ بمواجهة

] يناير[كانون الثاين  12إىل  7ئيل يف الفترة من ـ وقام السيد غاريخان بزيارة إسرا7  
، وأجرى حمادثات مستفيضة مع السلطات اإلسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء السيد رابين 1993

وأكد رئيس الوزراء أن القرار الذي اتخذته . الذي اجتمع به مرتين، ووزير اخلارجية السيد بيرس
فلسطينياً ال  415" تطرد بشكل موقت"بأن  1992] برمسدي[ول كانون األ 16حكومة إسرائيل يف 

وقال إن هذا القرار اتخذ على ضوء عدد من أعمال العنف التي قام بها مؤيدو حركتي . يمكن إلغاؤه
حماس واجلهاد اإلسالمي ضد مواطنين إسرائيليين، انتهت بخطف أحد جنود شرطة احلدود 

احلكومة اإلسرائيلية امتنعت عن اتخاذ تدابير أكثر  وقال رئيس الوزراء إن. اإلسرائيلية ثم قتله
. أشار إىل أنها عقوبة مسموح بها بموجب اتفاقية جنيف ، بما يف ذلك عقوبة اإلعدام التيقساوة

االلتماسات قد قدم إىل احملكمة اإلسرائيلية العليا، بما فيها التماس أن عدداً من على أنه ذكر 
لذي اتخذ على أساس خمصص، ومل ينبثق عن قانون الطوارىء يطعن يف قانونية قرار احلكومة ا

اخلاص بعهد االنتداب البريطاين، وذلك خالفاً للحاالت السابقة التي صدرت فيها  1945لعام 
وذكر رئيس الوزراء أنه، إذا . أوامر إسرائيلية بإبعاد فلسطينيين مقيمين من األراضي احملتلة

األماكن التي "ومة غير قانوين، فسوف يعاد الفلسطينيون إىل حكمت احملكمة العليا بأن قرار احلك
  .قبل طردهم" أُخذوا منها

وترى السلطات . وباستثناء ذلك فإن لكل فرد من املطرودين احلق يف استئناف احلكم  
فجميع الذين . اإلسرائيلية أن أوامر الطرد ليست غير متسقة مع املوقف الذي اتخذه جملس األمن

وقد ُأبلغ . هم بالعودة، حسبما طلب اجمللس، وإنما االختالف الوحيد هو يف التوقيتطردوا سيسمح ل
ويف النهاية قال . ، عند طرده، بالفترة التي يتعين فيها عليه أن يبقى مبعداًكل فرد من املبعدين

نه رغم أن احلكومة اإلسرائيلية ال ترغب يف الدخول يف مواجهة مع جملس األمن، رئيس الوزراء إ
قت له ما يبرره، ليس فقط على أساس أنه سيكون رارها املتعلق بعمليات الطرد املوهي ترى أن قف

بمثابة رادع يصد عن القيام باملزيد من أعمال العنف وإنما أيضاً سيساعد على مواصلة عملية 
السلم، ففي رأي احلكومة، تعرض مؤيدو عملية السلم من الفلسطينيين للترويع بل وتعرضت 

م نفسها للتهديد من جانب حركة حماس وجماعة اجلهاد اإلسالمي، اللتين ال تعارضان حياته
نه إذا اتخذ جملس وقال رئيس الوزراء إ. السلم نفسه املفاوضات مع إسرائيل فحسب بل تعارضان

األمن تدابير ضد إسرائيل، فقد يؤدي ذلك إىل انهيار عملية السلم، األمر الذي سيكون اجمللس 
  .نهمسؤوالً ع
ـ ومن جهة، فقد أكد السيد غاريخان حملادثيه اإلسرائيليين الضرورة احلتمية المتثال 8  

وأنه لن ) 1992( 799وذكر أن الهدف من مهمته هو إيجاد حل وفقًا للقرار . قرار جملس األمن
 وأكد أنه إذا. وأنه بناء على ذلك، لن يذهب إىل لبنان. يتعامل مع اجلوانب اإلنسانية للمشكلة

، فلن يجد األمين العام أمامه )1992( 799تقاعست إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 
من خيار سوى أن يقدم إىل جملس األمن تقريراً واضح الفحوى يتابع فيه ما بدأه يف رسالته 

فضه وعالوة على ذلك، فقد أعلن ر. إىل رئيس جملس األمن 1993] يناير[كانون الثاين  4املؤرخة 
لية السلم يف الشرق األوسط القوي للرأي القائل بأن جملس األمن سيكون مسؤوالً عن انهيار عم

ويف هذا الصدد نقل السيد . نه إذا قام هذا االحتمال فستكون إسرائيل وحدها املسؤولة عنهوقال إ
لسابق غاريخان لرئيس الوزراء رسالة من الفلسطينيين الذين كان قد اجتمع بهم يف املساء ا
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ورداً على اقتراحات . ومؤداها أنهم لن يستأنفوا حمادثات السلم ما مل يسمح للمبعدين بالعودة
بنقل املبعدين إىل بلدان أُخرى، قال السيد غاريخان أن هدفه الوحيد هو املساعدة يف إيجاد حل 

. للمبعدين ينسجم انسجاماً دقيقاً مع قرار جملس األمن الذي طالب بالعودة الساملة والفورية
وأشار إىل أن أمام إسرائيل خيار إيداع املبعدين يف السجن أو حجزهم حجزاً إدارياً، وهو أمر على 

    .األقل لن يكون خمالفاً التفاقية جنيف الرابعة
وقام السيد غاريخان أيضاً، أثناء زيارته للقدس، بمقابلة جمموعة من الفلسطينيين  ـ9  

وقد أعرب أعضاء اجملموعة دون . واسعة التمثيل، يرئسها السيد فيصل احلسيني، بناء على طلبها
. بصورة كاملة) 1992( 799استثناء عن معارضتهم لعمليات اإلبعاد ودعوا إىل تنفيذ القرار 

نه ما مل يسمح للمبعدين بالعودة فإن الوفد الفلسطيني لن يستأنف حمادثات السالم مع وقالوا إ
وكما وردت اإلشارة أعاله، طلبوا من السيد غاريخان أن ينقل هذه الرسالة األخيرة إىل . إسرائيل

ورفضوا ما قدمته إسرائيل من إيضاح مؤداه أن املبعدين . السيد رابين رئيس الوزراء اإلسرائيلي
احلكومة وأعربوا عن خوفهم من السابقة التي يوجدها قرار . طردوا بسبب معارضتهم لعملية السلم

وبصورة أعم، أعربت . اخملصص، التي يمكن أن تطبق على أي مدين فلسطيني يف األراضي احملتلة
اجملموعة عن خيبة أملها العميقة وعن شعورها باملرارة الستمرار إسرائيل يف حتدي قرارات 

تثال جملس األمن وسألوا ملاذا يكون عليهم أن يصدقوا، يف ضوء املثل األخير من أمثلة عدم ام
اللذين ) 1973( 338و) 1967( 242إسرائيل، أن إسرائيل سوف تلتزم يف آخر األمر بالقرارين 

وفضًال عن ذلك، كان ثمة شعور على نطاق واسع بأن اجملتمع . تقوم على أساسهما عملية السلم
الدويل، منذ مؤتمر مدريد للسالم، جتاهل حق الفلسطينيين الذين يعيشون حتت االحتالل يف 

، الذي يطلب إىل )1990( 681واستشهدوا يف هذا الصدد بقرار جملس األمن . سالمة واحلمايةال
األمين العام، يف جملة أمور، رصد ومراقبة احلالة املتعلقة باملدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون 

غ إىل وقد طمأن السيد غاريخان الفلسطينيين على أن شواغلهم سوف تبلّ. اإلسرائيلي حتت االحتالل
  .األمين العام كما ستبلّغ إىل الزعماء اإلسرائيليين الذين سيقابلهم

ـ ومع أن مهمته مل تكن تتعلق باملسائل اإلنسانية، فقد اجتمع السيد غاريخان مرتين 10  
برئيس وفد جلنة الصليب األحمر الدولية يف تل أبيب، الذي أطلعه، يف جملة أمور، على زيارة جلنة 

ان لبنان وقوة إىل املبعدين، والتي ك 1993] يناير[كانون الثاين  9الدولية يف الصليب األحمر 
قتة يف لبنان قد وافقا عليها على أساس أن تتم مرة واحدة فقط، كما وافقت األمم املتحدة املو

ولهذا الغرض، استأجرت جلنة الصليب األحمر الدولية طائرة عمودية تابعة لقوة . عليها إسرائيل
قتة يف لبنان، وضعت عليها شارات الصليب األحمر بدالً من شارات األمم تحدة املوملاألمم ا

ويف هذه الواقعة، قرر مبعوث جلنة الصليب األحمر الدولية والطبيب اللذان قاما بالزيارة . املتحدة
وكان . إجالء اثنين من املبعدين ألسباب إنسانية، وحصال على إذن من السلطات اإلسرائيلية بذلك

وسمح له بالعودة إىل منزله يف " خطأ"قد طرد سنة من العمر،  16وهو صبي يبلغ  أحدهما،
حتت ] يناير[كانون الثاين  10وأُجلي اآلخر ألسباب طبية، وبعد أن قضى ليلة . األراضي احملتلة

قتة يف لبنان يف بلدة يف مستشفى قوة األمم املتحدة املوإشراف جلنة الصليب األحمر الدولية 
  .ناقورة، نقل إىل مستشفى مرجعيون يف املنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل يف جنوب لبنانال

، قام السيد غاريخان بإطالع األمين العام يف 1993] يناير[كانون الثاين  13ـ ويف 11  
  .باريس على مهمته
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ادثات ـ ويف هذه األثناء، عقد األمين العام عدداً من االجتماعات وأجرى عدداً من احمل12  
ففي جنيف . خرىالهاتفية بشأن املبعدين مع القادة يف املنطقة ومع ممثلي احلكومات املعنية األُ

ن ي، ووزير خارجية فرنسا، السيد روالاجتمع بوزير خارجية اجلزائر، السيد األخضر اإلبراهيم
يف كل من هذه و. دوما، ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، السيد ياسر عرفات

ويف بون، بحث . بصورة مسهبة) 1992( 799االجتماعات، بحثت حالة املبعدين وتنفيذ القرار 
ويف . األمين العام املسائل نفسها يف اجتماع مع وزير خارجية أملانيا السيد كالوس كينكل

خارجية باريس، بحث مرة أُخرى احلالة مع وزيري خارجية اجلزائر وفرنسا، كما بحثها مع وزير 
ويف أثناء هذه الفترة، حتدث األمين العام مرات . ، السيد لورنس إيغلبرغر)السابق(الواليات املتحدة 

  .عدة هاتفياً مع رئيس وزراء لبنان، السيد رفيق احلريري
، اجتمع األمين العام يف باريس بوزير خارجية 1993] يناير[كانون الثاين  13ـ ويف 13  
للسيد بيرس عن احلاجة إىل امتثال إسرائيل على الفور قرار جملس  وأعرب من جديد. إسرائيل

ويف اليوم التايل، حتدث مرتين هاتفياً مع السيد رابين، رئيس الوزراء، ووافق على أن يرسل . األمن
  ).1992( 799السيد غاريخان إىل القدس مرة ثانية، يف حماولة جديدة لتأمين تنفيذ القرار 

، اجتمع السيد غاريخان يف جنيف برئيس جلنة 1993] يناير[ثاين كانون ال 18ـ ويف 14  
وأبلغه تقدير األمين العام لألنشطة اإلنسانية . الصليب األحمر الدولية، السيد كورنيليو سوماروغا

وأطلعه السيد سوماروغا على تدابير ُأخرى تعتزم منظمته . التي تقوم بها اللجنة جتاه املبعدين
ناء هذا اللقاء، الحظ السيد سوماروغا والسيد غاريخان أن مسؤوليات كل من ويف أث. القيام بها

فوالية . األمم املتحدة وجلنة الصليب األحمر الدولية يف ما يتعلق باملبعدين منفصلة وخمتلفة
. للمبعدين" العودة بأمان وعلى الفور"، الذي يطالب بـ )1992( 799األمم املتحدة مبينة يف القرار 

ة جلنة الصليب األحمر الدولية فتقوم على أساس القانون اإلنساين، وبخاصة اتفاقية أما والي
غير أن جلنة الصليب األحمر الدولية، يف . جنيف الرابعة، التي تعارض اإلبعاد معارضة صريحة

ظروف عدم عودة املبعدين، تتحمل مسؤولية كفالة توفير املساعدة اإلنسانية لهم، كاملساعدة 
لرعاية الطبية، باإلضافة إىل تسليم الرسائل األُسرية اخلاصة بهم والقيام بالوكالة الغوثية وا

وأعرب السيد سوماروغا عن تأييد منظمته الكامل . الرسمية عنهم، ما داموا يف موقعهم احلايل
  .جلهود األمين العام

رها يف وغاد] يناير[كانون الثاين  19ـ وقد عاد السيد غاريخان إىل إسرائيل مساء 15  
بمقابلة السيد رابين رئيس  وقام خالل إقامته هناك. 1993] يناير[كانون الثاين  22باكورة يوم 

وكان ثمة تطور جديد نشأ بعد . الوزراء مرتين ومقابلة السيد بيرس، وزير اخلارجية، مرة واحدة
، 1993] يناير[اين كانون الث 17زيارته السابقة وهو أن حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية بدأت، يف 

 415لـ " الطرد املوقت"النظر يف االستئناف الذي طعن يف قانونية إجراء احلكومة املتمثل يف 
وقد قام رئيس . وما زالت جلسات االستماع جارية يف احملكمة حتى تاريخ هذا التقرير. فلسطينياً

إجراء، أو حتى بحث تدابير  الوزراء بإبالغ السيد غاريخان بأنه لن يكون يف مركز يمكنه من اتخاذ
وأوضح السيد غاريخان حملادثيه اإلسرائيليين أن جملس . بديلة، إىل أن تصدر احملكمة حكمها

وأعرب . األمن تصرف يف هذا األمر بصورة مستقلة عن العمليات القضائية الداخلية يف إسرائيل
يستطيع اتخاذ أي إجراء قبل أن رئيس الوزراء عن فهمه لهذه النقطة، ولكنه أكد مرة ُأخرى أنه ال 

وصرح بأنه على استعداد الستئناف املباحثات مع السيد غاريخان بعد أن . تصدر احملكمة حكمها
  .تتخذ احملكمة قرارها
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. ـ والتقى السيد غاريخان، كما فعل أثناء زيارته السابقة، بمجموعة من الفلسطينيين16  
بدون ) 1992( 799ن العام، وطالبوا بتنفيذ القرار وأعرب الفلسطينيون عن تأييدهم جلهود األمي

وكرروا مرة أُخرى اإلعراب عن موقفهم وهو أنهم ال يستطيعون االشتراك يف حمادثات . تأخير
  .السالم ما مل حتل قضية املبعدين

إدراكاً تاماً، من ) 1992( 799ـ إلدراك خطورة الوضع الذي تناوله قرار جملس األمن 17  
كانون األول  17أن نذكر أن عملية اإلبعاد التي نفذتها حكومة إسرائيل يف  األهمية بمكان

ما هي إال أحدث حلقة يف سلسلة انتهاكات من قبل إسرائيل التفاقية جنيف  1992] ديسمبر[
مسألة  1987] ديسمبر[وقد تناول جملس األمن مراراً وتكراراً منذ شهر كانون األول . الرابعة

لهذا السبب، ويف . حتت االحتالل اإلسرائيلي وحمايتهم سطينيين الذين همسالمة املدنيين الفل
ضوء الطلبات التي قدمها الزعماء الفلسطينيون إيلّ وإىل السيد جونا والسيد غاريخان أثناء 
زياراتهما للمنطقة، أنوي أن أبدأ مباحثات مع السلطات اإلسرائيلية بشأن إقامة آلية رصد تابعة 

وسيكون من شأن هذا أن ). 1990( 681 األراضي احملتلة، كما اقترح يف القرار لألمم املتحدة يف
إىل أن اجملتمع الدويل مل يهمل  اإلسرائيلي يطمئن الفلسطينيين الذين يعيشون حتت االحتالل

  .حاجتهم إىل السالمة واحلماية، وهي حاجة يجب تلبيتها بغض النظر عن تقدم حمادثات السالم
وهذا ). 1992( 799رائيل، كما يتضح مما تقدم، ترفض امتثال القرار ـ ما زالت إس18  

من القرار  5ى إىل األسف كلياً نظراً إىل أنني بذلت، عمالً بالوالية املنوطة بي بموجب الفقرة أدع
أرسلت ثالث بعثات إىل املنطقة، وحتدثت شخصياً،  فقد. جهوداً مستمرة للتوصل إىل حلاملذكور، 

وإن رفض . رئيس الوزراء اإلسرائيلي، والسيد بيرس، وزير اخلارجية ،سيد رابينعدة مرات مع ال
يشكل، يف رأيي، ) 1992( 799إسرائيل ضمان عودة املبعدين اآلمنة والفورية كما طلب يف القرار 

يضاف إىل ذلك أن ثمة شعوراً متزايداً لدى اجملتمع الدويل بأسره بأن . حتدياً لسلطة جملس األمن
 799من، بعدم ضغطه حلمل إسرائيل على امتثال قراراته، التي كان آخرها القرار جملس األ

ويف هذه الظروف سأكون قد قصّرت يف . ، ال يعير أهمية متساوية لتنفيذ كل قراراته)1992(
مان احترام قراره اإلجماعي من باتخاذ ما يلزم من تدابير لضواجبي إنْ مل أوصِ جملس األ

  ).1992( 799املتضمن يف القرار 
ـ أما وقد قلت هذا، أود أن أبين أن تطورات كالتطورات التي هي موضوع هذا التقرير 19  

ولقد كان هذا الهدف منذ أمد . تؤكد احلاجة إىل حتقيق سالم شامل وعادل ودائم يف الشرق األوسط
راضي احملتلة وإن استمرار قلقلة الوضع يف األ. بعيد وسيظل حمل تركيز هام جلهود األمم املتحدة

يبقى مثار قلق شديد، ويملي على اجملتمع الدويل، أكثر فأكثر، أال يدّخر وسعا يف سعيه إىل إيجاد 
  .وأنا من جانبي سأظل ملتزماً بفعل كل ما هو ممكن للمساعدة يف هذا املسعى. تسوية
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