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جملس األمن اجلمعية العامة 
السنة السادسة واخلمسون الدورة اخلامسة واخلمسون 

البند ١٦٤ من جدول األعمال 
  التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل 

رسالة مؤرخة ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١ موجهة إىل األمني العـام مـن 
املمثل الدائم إلسرائيل لدى األمم املتحدة 

 
أود أن أوجــه انتبــاهكم إىل األعمــــال اإلرهابيـــة الشـــائنة الـــيت اســـتهدفت املدنيـــني 

اإلسرائيليني خالل األيام الثالثة املاضية.  
فقـد فجـرت مسـاء األمـس حـوايل السـاعة ١٩/٠٠ بـالتوقيت احمللـي قنبلـة زنتــها ١٠ 
كيلوغرامات كانت موضوعة داخل سيارة مسروقة، وذلك بالقرب من تقـاطع طـرق رئيسـي 
يف الوسط التجاري ملدينة نتانيا اإلسرائيلية. وقد أدى االنفجار إىل إصابة ٥٤ شخصا جبـروح 

وإحلاق أضرار فادحة باملتاجر واحملالت التجارية ااورة. 
ويأيت هذا الفعل يف أعقاب االغتيال املـرّوع لزوجـني مـن أصـل يـهودي بعـد أن كـان 
مسـلحون فلسـطينيون قـد نصبـوا هلمـا كمينـا بـالقرب مـن بلـدة عفـره يف ٣١ كـــانون األول/ 
ديسمرب ٢٠٠٠. وكان مخسة من أطفال الزوجني السـتة موجوديـن معـهما يف السـيارة عندمـا 
حدث االعتداء، وجتري حاليا معاجلتهم يف مستشفى يف أورشليم من جـراء إصابتـهم جبـروح، 

منها طفيف ومنها ما هو بالغ اخلطورة.  
وترتكب هذه األعمال اإلرهابية وسط تصعيد للنشاط اإلرهايب املوجـه ضـد إسـرائيل 
يف األشهر األخرية. فمنذ أربعة أيام فقط، انفجرت قنبلـة يف حافلـة يف تـل أبيـب، ممـا أدى إىل 
إصابة ١٢ راكبا، أصيب اثنان منهم جبروح بالغة اخلطورة. وأود أيضـا أن أشـري إىل االنفجـار 
الذي حدث مؤخـرا يف اخلضـرية والـذي أدى إىل مقتـل إسـرائيليني اثنـني وجـرح ٤١ شـخصا 
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والـذي كنـت قـد أشـرت إليـه يف رسـاليت املوجهـة إليكـم واملؤرخـة ٢٢ تشـرين الثـاين/نوفمــرب 
٢٠٠٠ (A/55/641-S/2000/1114 )، فضــال عــن االعتــداء املشــــني احلـــاصل يف ٢٠ تشـــرين 
A/ الثـــاين/نوفمـــرب ٢٠٠٠ والـــذي اســـتهدف حافلـــة تنقـــل تالميـــــذ إســــرائيليني (-55/634
S/2000/1108) واالنفجـار احلـاصل يف سـوق حمـىن يـهودا املزدحـــم يف أورشــليم يف ٢ تشــرين 

 .(A/55/540-S/2000/1065) الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠
وبـالرغم مـن خمتلـف االتفاقـات الداعيـة إىل وقـف أعمـال العنـف واســـتئناف التعــاون 
األمـين بـني الطرفـني، وال سـيما التفـاهم الـذي مت التوصـل إليـه يف شـرم الشـيخ يف ١٧ تشــرين 
األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، فقـد فشـلت القيـادة الفلســـطينية يف الدعــوة بصراحــة ودون لبــس إىل 
وقف أعمال العنف وإعادة سجن من كان قد مت اإلفراج عنـهم مـن سـجناء إرهـابيني. عوضـا 
عن ذلك، فقد مسحـت، بصـورة ضمنيـة ومباشـرة علـى حـد سـواء، بـاللجوء إىل شـن عـدوان 

مسلح ضد اجلنود واملدنيني اإلسرائيليني. 
وإننـا نطلـب إىل القيـادة الفلسـطينية أن تتحمـل مسـؤولياا مـن خـالل السـيطرة علــى 
ـــتواصل  العنـاصر اإلرهابيـة العاملـة يف املنـاطق اخلاضعـة لسـيطرا. وإن احلكومـة اإلسـرائيلية س
ـــلمية تكفــل  مكافحـة اإلرهـاب بشـدة ولـن يعيقـها عـائق يف سـعيها إىل التوصـل إىل تسـوية س

األمن والسالم احلقيقيني جلميع شعوب الشرق األوسط. 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرســالة كوثيقـة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة 

يف إطار البند ١٦٤ من جدول األعمال، ومن وثائق جملس األمن. 
(توقيع) يهودا النكري 
املمثل الدائم 

 


