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  بشأن األوضاع  قرار جمللس األمن الدويل
  يف الضفة الغربية وقطاع غزة

  .29/9/1996ـ  28نيويورك، 
  
  

الوقف الفوري جلميع األعمال التي أدت إىل تفاقم احلالة "جملس األمن الدويل يدعو إىل جاء يف القرار أن   
  ." عكس اجتاه تلك األعمالىلالتي تترتب عليها آثار سلبية على عملية السالم يف الشرق األوسط، وإ

   ."املدنيين الفلسطينيين وحمايتهم ضمان سالمة"على وجوب  وشدد القرار  
االستئناف الفوري للمفاوضات يف إطار عملية السالم يف الشرق األوسط على أساسها "كما دعا إىل   

  ."م التوصل إليها تنفيذاً يف حينهاملتفق عليه وتنفيذ االتفاقات التي ت
  .اجمللس متابعة الوضع بصورة دقيقة وأن يظل مهتماً باألمر وقرر  
احلايل ] سبتمبر[وأشار القرار إىل أن اجمللس درس الرسالة املؤرخة يف السادس والعشرين من أيلول   

املوجهة من ممثل السعودية بالنيابة عن الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية، والتي تشير إىل اإلجراء الذي 
  .ه حكومة إسرائيل لفتح مدخل النفق بجوار املسجد األقصى وما ترتب عليه من نتائجاتخذت

وهذه الفقرة األخيرة من القرار أضيفت حتت إصرار الوفد املصري، ألن الواليات املتحدة كانت تصر من   
  .جانب آخر على أن يخلو مشروع القرار من أية إشارة إىل النفق

تضمن القرار فقرة أُخرى كانت موضع جدل وقد حاولت الواليات املتحدة تغييرها، وتنص هذه كما   
وكانت واشنطن تريد " وإذ يساوره القلق إزاء التطورات التي وقعت يف األماكن املقدسة: "الفقرة على ما يأتي

ا أصروا على اإلبقاء عليها على استبدالها بذكر احلرم الشريف، ولكن عدداً من األعضاء وعلى رأسهم مندوب إيطالي
  .أساس أن النفق يهدد أماكن إسالمية ومسيحية

كما أعرب القرار عن قلق اجمللس بسبب الصعوبات التي تواجه عملية السالم يف الشرق األوسط وتدهور   
  .احلالة

  

                                                 
 "وتًا من ص 14ذي ُأقر بأآثرية وقد ذآرت الصحيفة أنها أوردت مقتطفات من هذا القرار، ال. 30/9/1996، )بيروت" (السفير

 .الواليات المتحدة من التصويت صوتًا، وامتنعت 15مجموع 



 

 
 

  

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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