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  نص الرسالة التي بعث بها مندوب فلسطين الدائم لدى األمم املتحدة،
  الدكتور ناصر القدوة، إىل األمين العام لألمم املتحدة بشأن استئناف إسرائيل

   ١ لنشاطاتها االستيطانية يف القدس وحولها

 ]٢١/٥/١٩٩٩[  
 

  
  :وفيما يلي نص الرسالة

ية، استأنفت هذا األسبوع، إسرائيل القوة يف عودة إىل السياسات واملمارسات غير الشرع
احملتلة نشاطاتها االستيطانية االستعمارية يف القدس الشريف احملتلة وحولها يف خرق للقانون 

وقرارات جملس األمن الدويل، واجلمعية العامة  ١٩٤٩الدويل، وميثاق جنيف الرابع الصادر يف 
مايو احلايل، البناء /ائيلي يف السادس عشر من أياروبالتحديد فقد بدأ اجلانب اإلسر. لألمم املتحدة

ويف رأس العامود وهو حي يف احلدود . الفعلي يف جبل أبو غنيم إىل اجلنوب من القدس الشريف
  .الطبيعية يف القدس الشريف يف الثامن عشر من اجلاري

 وعلى مدى ثالثة عقود، انتهجت إسرائيل القوة احملتلة هكذا إجراءات ونشاطات غير
شرعية، عازمة بوضوح على زيادة النشاط االستيطاين يف املدينة، وبالتايل تغيير التركيبة 

  .الديمغرافية والطبيعية والشخصية اجلغرافية للمدينة

وتدخل هذه األعمال األخيرة ضمن خمطط واضح ومدروس لتغيير احلقائق على األرض 
  .فاوضات احلل النهائي يف العملية السلميةولفرض األمر الواقع فيما يتعلق بالقدس، يف استباق مل

وعليه قررت احلكومة اإلسرائيلية احلالية، مستفيدة من املماطالت املقصودة واملأزق 
الذي وصلت إليه العملية السلمية، الشروع يف البناء يف أبو غنيم وباب العامود، يف حتد للقانون 

  .اجملموعة الدولية الرافض لالستيطان الدويل وملوقف

وقد أثيرت األزمة املتعلقة بمستوطنة جبل أبو غنيم غير الشرعية أمام جملس األمن الدويل 
هكتاراً من  ٥٣تتعلق بقرار احلكومة اإلسرائيلية ضم  ١٩٩٥أبريل /نيسان ٢٨يف رسالة بعثت يف 

  .األرض الفلسطينية يف منطقة ضمت ووسعت بشكل غير شرعي للقدس الشريف

، لدراسة هذا الوضع احلرج، وقد جوبه مشروع ١٩٩٥مايو /أياروقد عقد جملس األمن يف 
  .قرار جملس األمن من أحد األعضاء الدائمين

                                                            
٢١/٥/١٩٩٩وفا اإللكترونية،  :املصدر. 
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قررت احلكومة اإلسرائيلية حكومة  ١٩٩٥يوليو /ويف مرحلة الحقة وحتديداً يف تموز
يف ظل  ١٩٩٧رابين، عدم الشروع يف البناء، ومع ذلك فإن حماولة البناء أعيدت مرة أخرى يف 

  .دارة السيد نتنياهوإ

وقد أثار رئيس اجملموعة العربية املسـألة أمام جملس األمن الدويل يف رسالة بعثها يف 
  .١٩٩٧فبراير /شباط ٢٥

مارس، عقد جملس األمن الدويل جلسة ملناقشة هذه املسألة اجلدية وتبعها /آذار ٥ويف 
مارس /آذار ١٢/١٣مم املتحدة يف استئناف أعمال الدورة احلادية واخلمسين للجمعية العامة لأل

  .١٩٩٧مارس /آذار ٢١من نفس العام وبعقد اجتماع آخر جمللس األمن يف 

ومع أن اجلمعية العامة تبنت بأغلبية ساحقة قراراً يدين أعمال إسرائيل غير الشرعية، إالّ 
تين مر) الفيتو(إن جملس األمن فشل يف حتمل مسؤولياته جتاه هذه األزمة نتيجة استخدام 

  .متتالين من أحد األعضاء الدائمين يف اجمللس

 ١٨مارس والثانية يف /آذار ١٧األوىل يف : وبين جلستي اجمللس بعثت فلسطين رسالتين
مارس داعية اجمللس إىل اتخاذ إجراءات تدعو إىل وقف كامل وفوري للنشاطات االستيطانية /آذار

  .اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة بما فيها القدس

جلمعية العامة لألمم املتحدة ألول مرة إىل ذلك، قادت األزمة يف جبل أبو غنيم إىل عقد ا
جلسة طارئة خاصة، حتت عنوان متحدون من أجل السالم وقد عقدت اجللسة يف عاماً  ١٥منذ 

لبحث موضوع األعمال اإلسرائيلية غير الشرعية يف  ١٩٩٥أبريل /نيسان ٢٤الطارئة، اخلاصة يف 
  .القدس الشريف وبقية األراضي الفلسطينية احملتلة

 ١٥، ١٩٩٥أبريل /نيسان ٢٥قرارات يف ) ٥(مرات  ٤ت اجللسة التي استؤنفت وقد تبن
فبراير /شباط ٩، ١٩٩٨مارس /رآذا ١٧، ١٩٩٧نوفمبر /تشرين الثاين ١٣، ١٩٩٧يوليو /تموز

١٩٩٩.  

وقد دانت هذه القرارات البناء يف جبل أبو غنيم وكل األعمال اإلسرائيلية غير الشرعية يف 
دة تأكيد تطبيق ميثاق جنيف الرابع على األراضي الفلسطينية احملتلة بما األراضي احملتلة وإعا

  .فيها القدس

ية واإلدارية التي اتخذتها عكما أعادت القرارات تأكيد أن كل اإلجراءات واألعمال التشري
إسرائيل وغيرت أو مبرجمة لتغيير الوضع القانوين والتركيبة الديمغرافية للقدس الغية، وليس لها 

  .أساس على اإلطالقأي 
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وقد جتاهلت إسرائيل كعادتها وكما فعلت، على مدى عقود، فيما يتعلق بقرارات اجلمعية 
العامة وجملس األمن التي يصعب عدها، هذه القرارات املذكورة سابقاً وعادت لبناء البنية التحتية 

  .ملستوطنة أبو غنيم غير الشرعية

د وهو حي مكتظ يف القدس الشريف، أثير يف كما أن البناء غير الشرعي يف رأس العمو
  .١٩٩٨أغسطس /آب ٢٧و ١٩٩٧سبتمبر /أيلول ١٩جملس األمن من خالل رسالتين يف 

ويمثل االستيطان يف رأس العمود خطوة ضمن احلملة االستعمارية االستيطانية يف 
ية والشخصية األراضي الفلسطينية احملتلة، وحماولة لتهويد القدس وتغيير التركيبة الديمغراف

  .بشكل غير شرعي

ويف كلتا الرسالتين تم التأكيد على أن جملس األمن يجب أن يتحرك بشكل فوري ملواجهة 
القرار اإلسرائيلي املتعلق برأس العمود وأن يضع حداً للخروقات املتكررة للقانون الدويل ولقرارات 

  .جملس األمن ذات الصلة

بو غنيم ورأس أإسرائيلية غير شرعية يف جبل  واليوم فإننا نواجه مرة أخرى أعماالً
العمود، وبالتايل فإن هذا الوضع اخلطير يجب اإلجابة عليه بالطريقة املالءمة وكما أشرنا سابقًا، 
فإنه من احملتمل أن عدم اتخاذ جملس األمن لعمل حاسم شجع اجلانب اإلسرائيلي على اتخاذ هذه 

  .اإلجراءات غير الشرعية

الدويل جملس األمن الدويل، جسم مسؤول عن احلفاظ على السالم واألمن وبالتايل فإن 
  .وعليه مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية، كي يضع حداً للقرارات واألعمال اإلسرائيلية



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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