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تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية
تقرير من األمني العام
موجز
يُقــدم ا ـ ا التقريــر وفق ـرا لقــرار اجلمعيــة العامــة  .53/36واــو يتضــمن الــريتويت ال ـ
ل بالطلـ
ني العـام عمـ ر
وريتت من األطراف املعنية على املـ ررات الشـيوية الـ لرسـلألا األمـ ُ
الواريت يف اليقـرة  53مـن القـرار .ويتضـمن التقريـر ليضـا مل ـاتِ األمـني العـام عـن احلالـة
الراانة ال مير هبا الزناع اإلسرائيلي  -اليلسطيين ،وعـن اجلألـويت الدوليـة املب ولـة لـدفي عمليـة
الســلم ق ـدُمرا باــرص التوتــل س تســوية ســلمية .وياطــي التقريــر اليتــرة مــن ليلول/ســبتم
 5١55س آب/لغسطس .5١5٢
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لوال  -مقدمة
 - 5يُقدم ا ا التقرير عملر بقرار اجلمعية العامة .53/36
ل
ت س رئـيس جملـس األمـن الرسـالة التاليـة عمـ ر
 - 5يف  55آب/لغسطس  ، 5١5٢وجألـ ُ
بالطل الواريت يف اليقرة  53من القرار امل رور آنيا:
”يشـــرفين لن لإـــل س القـــرار  53/36الـــ خت اه تـــي اجلمعيـــة العامـــة يف
 53تشرين الثـا//نوفم  ، 5١55لثنـا انعقـايت يتور ـا الثامنـة والسـتني ،يف طـار بنـد
جدول األعمال املعنون ’قضية فلسطني‘.
” ن اليقرة  53من القـرار ’تطلـ س األمـني العـام لن يواتـل بـ ل اجلألـويت
مي األطراف املعنية ،وبالتشاور مي جملس األمن ،من لجـل التوتـل س تسـوية سـلمية
لقضــية فلســطني وتعايــا الســلم يف املنطقــة ،ولن يقــدم س اجلمعيــة العامــة يف يتور ــا
التاسعة والستني تقريرار عن ا ه اجلألويت وعن التطورات املستجدة يف ا ه املسألة‘.
ليف ؤســؤولية اإلبــلا املنوطــة ج ؤوج ـ ا ـ ا القــرار ،لرجــو تنــا
”ولكــي مب
التيضل ؤوافايت بآرا جملس األمن حبلول  3ليلول/سبتم .5١5٢
لأرــر بــالتاام األمانــة العامــة ؤراعــاة احلــد املقــرر لعــديت تــيحات
”و نــين ،أ مب
ل بقــرار اجلمعيــة العامــة  ،55٢/35لويت لن لإــجي جملــس األمــن علــى
تقاريراــا عم ـ ر
لال يتجاوز تقريره  5 3١١رلمة“.
-5

ومل يريت ىت  3ليلول/سبتم لخت ريت على ا ا الطل .

 - ٢ويف مــ ررة إـــيوية مؤر ـــة  5١ليار/مـــايو  5١5٢وجألتُألـــا س األطـــراف املعنيـــة،
طلبتُ س كومات األريتن و سـرائيل واجلمألوريـة العربيـة السـورية ولبنـان وم ـر ،ورـ ل
يتولــة فلســطني ،طلعــي علــى مواقيألــا بشــأن لخت طــوات تتكــ اا لتنيي ـ ل كــام القــرار
أات ال لة .ووَريت ىت  55آب/لغسطس  5١5٢ريتٌّ من رل من سرائيل ويتولة فلسطني.
 - 3وران نص املـ ررة الشـيوية املؤر ـة  ٢آب/لغسـطس  5١5٢الـ وريتت مـن بعثـة
املراقبة الدائمة لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة على النحو التايل:
” ن يتولة فلسطني تؤرد من جديـد لن قـرار اجلمعيـة العامـة املعنـون ’تسـوية
قضية فلسطني بالوسائل السلمية‘ يشـكل مسـاً رة رئيسـية مـن جانـ ااتمـي الـدويل
على طريق جيايت لٍّ عايتل وإامل لقضية فلسطني و ل ِل سل ٍم تتـوافر لـي مقومـات
الــدوام .وتتواتــل يف القــرار عمليـ ملـة اديــد املعــايل الـ تقــوم عليألــا تســوية تســتند س
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ل كـــام القـــانون الـــدويل ،وقـــرارات األمـــم املتحـــدة أات ال ـــلة ،ومبـــايت الســـلم
الــ لملقـــرت يف مدريـــد ،ومبـــايترة الســـلم العربيـــة ،و ريطـــة الطريـــق الــ و ـــعتألا
اللجنةمل الرباعية.
”وحي ى ا ا القرار يف العـايتة بتأييـدس سـا ق ،فقـد ـل علـى  533تـوترا
مؤيدار عند اعتمايته يف الدورة الثامنة والسـتني ،ـا يؤرـد تـوافر توافـق عـاملي يف ا را
يدعم التوتل س تسويةس تكيل انسحابَ سـرائيل مـن األرص اليلسـطينية اةتلـة منـ
ايران/يونيي  ،5631ؤا يف أل القد الشرقية وتطبيـقَ احلـل القـائم علـى وجـويت
يتولتني :يتولة فلسطني املستقلة الدميقراطية أات السيايتة واملت لة جارافيار ،الـ تعـي
جنبا س جن مي سرائيل يف سـلم ولمـن علـى لسـا ـدويت مـا قبـل عـام ،5631
ـل عـايتل للجـنيني اليلسـطينيني
مي اهاأ القد عاتمة مشـتررة للـدولتني و جيـايتَ ٍّ
استنايتا س قرار اجلمعية العامة ( 56٢يت.)56٢6( )5-
ا الـ خت طاملـا تبنـاه اليلسـطينيون قيـايت رة
” وجيسد اـ ا التوافـق يف ا را املوقـ َ
وإعبار ،من قبول احللمب القائم على وجويت يتولتني قبوالر رمسيار يف علن اسـتقلل يتولـة
فلســطني عــام  .5666ن اــ ه ال ــياة التوفيقيــة امامــة القائمــة علــى نشــا يتولــة
فلســطني علــى نســبة  55يف املائــة فقــط مــن لرا ــي وطننــا التــاردي والـ اعتمــدنااا
رغب ـةر منــا يف اســتعايتة قوقنــا واقيــق ريتنــا و يــا الــزناع ،مــي وا ــدة مــن لجــرل
جتليـات االلتــاام اليلســطيين بالســلم .و ــا ُيــدا لــي لن اـ ا االلتــاام تـمَد يف وجــي
امل امل التارديـة الـ حلقـت بالشـع اليلسـطيين علـى مـدى عقـويت منـ تـدور قـرار
التقسيم ( 565يت )5-يف عـام  56٢1مث وقـوع مأسـاة النكبـة يف عـام  ،56٢6واـي
امل ـــامل الـ ـ ال يـــاال إـــعبنا يعـــا /منـــألا ـــىت يومنـــا اـ ـ ا ،وال ســـيما اللجنيـــون
اليلسطينيون ال ين فاق عديتام ا ن اخلمسة مليني وال ين ما بر ـوا يلقـون مشـاق
يعجا عنألا الوتا ،نتيجة عدة عوامل منألا األزمـات املتواليـة الـ ع ـيت بـاألرص
اليلسطينية اةتلة ومثامـا العـدوان العسـكرخت الو شـي الـ خت تشـني سـرائيل ،السـلطة
القائمة باال تلل ،على قطاع غـاة ا ن والكارثـة اإلنسـانية املترتبـة عليـي ،ـافة س
األزمات العديدة ال ابتُليت هبا املنطقة ،ؤا يف أل الزناع اخلطل اجلارخت يف سورية.
’’ وا ا التوافق يف ا را بشأن معـايل احلـل القـائم علـى وجـويت يتولـتني لملعيـ َد
تأريده يف العديد من القرارات األ رى ،ؤا فيألا القـرار  56( 56/31تشـرين الثـا//
نــوفم  )5١55الـ خت َمــنس فلســطني مررــا يتولــة غــل عضــو مــا تــية املراقـ  ،ويف
اإلعلنات ال ايترة عن ااموعات السياسية واإلقليمية يف خمتلا لحنا العامل .ويُـ رر
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يف ا ا ال ديت لن القرار  ،56/31إأني إأن القـرار  ،53/36يشـكل مسـاًةر جديـة
مــن جان ـ ااتمــي الــدويل حنــو ــلل الســلم يف املنطقــة و ــم يتولــة فلســطني س
اجلماعــة الدوليــة ــىت تتك ـ مكايــا املشــروع ريثمــا يــتم قبــول طل ـ انضــمامألا س
عضــوية األمــم املتحــدة ال ـ خت مــا زال معرو ــا علــى جملــس األمــن بعــد لن تقــدم بــي
الرئيس حممويت عبا يف  55ليلول/سبتم .5١55
’’ ن الضــرور اة امللحــة إلنقــاأ احلــل القــائم علــى وجــويت يتولــتني و عمــال ــق
الشـــع اليلســـطيين يف تقريـــر امل ـــل ويف احل ـــول علـــى االســـتقلل و قامـــة يتولتـــي
اليلس ـطينية ،واــو ــق لردتــي اجلمعيــة العامــة تــرا ةر ،اــي ــرورة تتــبني ليض ـرا يف
الدعوة الـواريتة يف القـرار  53/36س اسـتنيناف مياو ـات عمليـة السـلم يف الشـرق
األوسط واإلسراع هبا من لجل اقيـق لاـدافألا املعلنـة .واـي يتعـوة اترمألـا فلسـطني
متـام اال تــرام وتســعى يتون رلــل س االســتجابة مــا يف رــل مــا تتكـ ه مــن جــرا ات
ف واسـي النطـاق بـأن
على ال عُد الثنائي واملتعديت األطـراف والـدا لي .وانـاع اعتـرا س
فلسطني تداوم على االمتثال لواجبا ا والتااما ا القانونية على الـرغم ـا تواجألـي مـن
اــديات اائلــة ولزمــات متعــديتة األبعــايت مــن جــرا اســتمرار اال ــتلل العســكرخت
اإلسرائيلي من  ٢1عاما ،وتشمل تل الواجبات وااللتاامات ا تـرا َم قـرارات جملـس
األمن واجلمعية العامة واالتياقات ال سبق التوتل ليألا يف سياق عملية السلم.
’’وتؤرد فلسطني لن ا تـرام القـانون اـو ميتـاِّ ـل الـزناع ،فألـو الضـمانة
ال تكيل متكض املياو ات املعقويتة بشأن قضايا الو ـي النـألائي ،لال واـي القـد
واللجنيون اليلسطينيون واملستوطنات واحلـدويت واألمـن والسـجنا وامليـاه ،عـن سـل ٍم
عايتل ومستدامٍ قا .لكن متتي سرائيل ،السلطة القائمة باال تلل ،طـويل باالسـتثنا
مـن القـا نون يتون وجـي ـق وعـدم حماسـبتألا علـى انتـألارا ا لقـرارات األمـم املتحـدة
و روقا ــا اجلســيمة ليتيــا ل ســا س طالــة الــزناع وتعقيــده بشــدة وتســببا مــراررا يف
فشال عملية السلم وتقويض مبل الدولتني.
’’ويف  5نيســـان/لبريل  ،5١5٢لرـــدت كومـــة يتولـــة فلســـطني ا ترامألـــا
للقانون الدويل بأن اه ت قرارا تارديا باالنضمام س العديد من االتياقيـات الدوليـة،
مكرس ـ رة عامألــا علــى االســتعانة بكــل مــا يتيحــي الن ــام الــدويل مــن وســائل ســلمية
وسياسية وقانونية ووسـائل تنبـ العنـا مـن لجـل عمـال قـوق الشـع اليلسـطيين
غل القابلة للت رف وتعايا سيايتة القـانون يف فلسـطني .ولملـت اـ ه االتياقيـات ،يف
ت جنيـا األربـي وبروتورومـا اإل ـايف األول ،والعألـ َد
مجلة تـكوع ل ـرى ،اتياقيـا ِ
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الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعألد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقت ـايتية
واالجتماعيــة والثقافيــة ،واتيــاقي قــوق الطيــل و قــوق األإــكاص أوخت اإلعاقــة،
واتياقيةا القضا على مجيي لإكال التمييا د املرلة ،واتياقية منااضة التع ي وغـله
من روب املعاملة لو العقوبة القاسية لو الل نسانية لو املألينة.
”ومن اهـاأ القـرار  ، 53/36بـ لت فلسـطني اجلألـويت ليضـا مـن لجـل تنييـ
ل كام القرار امل رور وسعت س ينية ظروف مواتيـة للتسـوية السـلمية .ولمـل ألـ
جألــويتا يتا ليــة لتطــوير املؤسســات الوطنيــة وتقويتــألا واقيــق امل ــاحلة اليلســطينية
وتعايــا القــانون والن ــام ،عــلوة علــى املشــاررة النشــطة ،علــى ال ــعيدين اإلقليمــي
والدويل ،يف مجيي املبايترات الرامية س التوتل س مبل سلمي.
’’واعتبارا من متوز/يوليي  5١55اديدار ،إـاررت القيـايتة اليلسـطينية حبسـن
نيــة يف املياو ــات املســتأنية اــت رعايــة الواليــات املتحــدة ووزيــر ارجيتــألا جــون
رــلخت وبــدع ٍم مــن لعضــا ااموعــة الرباعيــة مــن بلــدان االاــايت األوروج واالاــايت
الروسي واألمم ا ملتحدة واللجنـة الوزاريـة جلامعـة الـدول العربيـة وسـائر الـدول املعنيـة
من مجيي لحنـا العـامل .وتُعتـ العواقـ ُ اخلطـلة مـ ا الـزناع ومـا حيملـي السـلم ،علـى
النقــيض مــن أل ـ  ،مــن ــار رــثلة جينيألــا الشــعبان اليلســطيين واإلســرائيلي ومنطقــة
الشــرق األوســط وااتمــي الــدويل ركــل ،قــائقَ مســلمبم هبــا علــى نطــاق واســي وقــو رة
يتافعة م ه اجلألويت اجلماعية.
’’وطــوال تســعة لإــألر ،تعاونــت القيــايتة اليلســطينية تعاونــا تامــا مــي ا ـ ه
اجلألويت ،فشاررت يف العديد من جـوالت املياو ـات املباإـرة مـي سـرائيل ،السـلطة
ف ـلل الســلم
القائمـة بـاال تلل .ولثنـا املياو ـات ،و ـعنا ن ـ َ األعـني اـد َ
يترارا منا الستحالة بقا الو ي على ما او عليي وملا سيترت على فشل املياو ـات
من عواق و يمة ،اتة فيما يتعلق بيـرص اـاِّ احلـل القـائم علـى وجـويت يتولـتني
ا ـ ة يف التضــاول وعــدم اســتقرار احلالــة علــى لرص الواقــي .واقتناعــا منــألا ــدوى
القـــانون الـــدويل وباحلاجـــة امللحـــة س الســـلم ،التَامـــت فلســـطني بـ ـ لص هبـ ـ ه
املياو ات ،رغم اخللـل ال ـاريف يف ميـاان القـوى وسـو نيـة سـرائيل لثنـا جـوالت
التياوص ،وحماوالت ترف االنتباه والتعقيدات واملشاق ال ادث يتوريـار مـن جـرا
انتألارا ا حلقوق الشـع اليلسـطيين وتقويضـألا املتعمـد لسـلطة احلكومـة اليلسـطينية
وجألويت تو يد ال ا اليلسطيين.
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’’وجتلــى التــاام القيــايتة اليلســطينية بالســلم ليضــا يف ارســتألا ــبط الــنيس
على ال عيد السياسي ـلل فتـرة التيـاوص املمتـدة مـن إـألر متوز/يوليـي  5١55س
إألر نيسان/لبريل  ،5١5٢على الرغم من االستياازات اإلسرائيلية املسـتمرة .وسـعيرا
س تعايا الثقة ،اتُك قرارس بتأجيل البت يف مسألة احلقوق واالمتيازات الـ ارتسـبتألا
وما على مررا يتولة ما تية املراقِ  .ورانت جألويت ـبط الـنيس
فلسطني من
ا ه مت لةر ليضا باتياقٍ بشأن اإلفراج عن سجنا فلسطينيني اتجـاام سـرائيل منـ
زمن طويل ،عرفوا باسم سجنا ’ما قبل لوسـلو‘ ،واـو االتيـاق الـ خت سـبق لن قبلتـي
سـرائيل مث تن ــلت منـي مــرارا .وجـدير بالـ رر لن مشـاررة فلســطني يف املياو ــات
متت بدعم رامل من جامعـة الـدول العربيـة ،الـ مـا بر ـت تبـ ل اجلألـويت مـن لجـل
تشجيي لل السلم على لسا مبايترة السلم العربية لعام .5١١5
’’وعلــى العكــس مــن ألـ  ،مــا فتنيــت ســرائيل ،طــوال فتــرة األإــألر التســعة
راملةر ،تستكا بالقانون وتتجااـل الـدعوات العامليـة املنايتيـة ب يـا اال ـتلل و جيـايت
ل سلمي للزناع ،ميضلةر التمايتخت يف سياسـا ا غـل القانونيـة الـ مل تتوقـا قـط يف
لخت مــن مرا ــل عمليــة الســلم ،ابتــدا م مــن مــؤمتر مدريــد املعقــويت عــام  5665و ــىت
ٍّ
ا ن .وتشــمل االنتــألارات ال ـ ارتكبتــألا ســرائيل ،يف مجلــة لمــور ،اســتمرار لتــألا
االســتيطانية غــل القانونيــة يف األرص اليلســطينية اةتلــة ،ؤــا فيألــا القــد الشــرقية،
وقيامألـــا يف ســـياق ألــ ؤ ـــايترة األرا ـــي اليلســـطينية وبنـــا املســـتوطنات ونقـــل
املســتوطنني اإلســرائيليني وتشــييد اجلــدار باــرص ــم األرا ــي عــلوة علــى لتــألا
العســكرية ــد الشــع اليلســطيين الـ تنطــوخت علــى مجيــي لإــكال العــدوان ،ؤــا يف
ألـ الضــربات اجلويــة ال ـ تُشــن علــى قطــاع غــاة ،والاــارات العســكرية املني ـ ة يف
املنــاطق املدنيــة يف مجيــي لحنــا الضــية الاربيــة ،والقــوة امليرطــة الــ تُســتكدم ــد
املت ــاارين املــدنيني ،ــا ليتى س مقتــل و تــابة اليلســطينيني ،ؤــن فــيألم األطيــال
وتشــمل ر ـ ل تــدم َل املنــازل واميارــل األساســية اليلســطينية والتشــريد القســرخت
للمـــدنيني اليلســـطينيني ،و اتـــة العـــائلت البدويـــة وعمليـــاتِ االعتقـــال اليوميـــة
لليلســـطينيني ،الـ ـ ليتت س الســـجن واال تجـــاز اإليتارخت ملـــا يايـــد علـــى 3 ١١١
فلســـطيين يـ ـ وقون علـــى يـــد اةتـــل تـــنوفا مـــن األأى والتعـ ـ ي ال ـــر مـــا
ت املتسـاالة الـ تتـيس تقـدع العـون للمسـتوطنني الـ ين ميارسـون اإلراـاب
والسياسا ِ
والعنــا يف ــق اليلســطينيني وتســمس بــالتحريض عليألمــا واحل ــار غــل القــانو/
امليـروص علــى قطــاع غــاة يف ارسـةس تــار ة للعقــاب اجلمــاعي طالــت  5.6مليــون
فلسطيين يعيشون يف القطاع ولإكاال ل ـرى ال تعـد وال ا ـى مـن تـدابل العقـاب
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اجلمــاعي الـ يتعــرص مــا الشــع اليلســطيين ،ورــل ألـ يف انتــألاع ســافر للقــانون
الـــدويل ،ؤـــا يف ألــ اتياقيـــة جنيـــا الرابعـــة والعألـــدان اخلاتـــان حبقـــوق اإلنســـان
وقــرارات األمــم املتحــدة أات ال ــلة واليتــوى ال ــايترة عــن حمكمــة العــدل الدوليــة
( 6متوز/يوليي .)5١١٢
’’ويف عـــــام  ،5١5٢مل تكتـــــا ســـــرائيل ؤواتـــــلة اـــــ ه املمارســـــات
غل القانونية ،بل إألد العام ت عيدا إديد احلدة لمل يف مجلة لمور لنشـط رة اسـتيطانية
مي تدور علنات متكـررة عـن نشـا ا الف مـن الو ـدات االسـتيطانية اجلديـدة،
واســـتمرار االســـتيااز والتحـــريض يتون انقطـــاع مـــن جانــ املســـؤولني احلكـــوميني
واملســتوطنني واملتطــرفني اإلســرائيليني ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بالقــد الشــرقية اةتلــة
و رم املسجد األق ى .وبلغ رفض سرائيل للسلم أروتي عندما قررت لن متتنـي عـن
طلق سراِّ الشرحية الرابعة مـن السـجنا اليلسـطينيني يف إـألر آأار/مـار 5١5٢
مث قررت تعليق املياو ات من جان وا ـد يف إـألر نيسـان/لبريل  5١5٢ريتار منـألا
على امل احلة ال متت بـني من مـة التحريـر اليلسـطينية و ـا  ،ـا ليتى س زعاعـة
استقرار األو اع ب ورة ايتة.
’’وجي يضاِّ لن و دة ال ا اليلسطيين طوة مشروعة و ـرورية طاملـا
نايتى هبا الشع اليلسطيين وااتمي الدويل الـ خت إـديت علـى ـرورة تو يـد ال ـا
لتنيي لخت اتياق للسلم عندما رـرر الـدعوة س امل ـاحلة يف القـرار  .53/36وال بـد
ليضا من اإلقرار بأن مساعي اقيق امل احلة متت ،بقيايتة الرئيس عبـا  ،بأق ـى قـدر
مــن املســؤولية  -اســتنايتا س تأريــدات وا ــحة مــن جان ـ كومــة الوفــاق الــوطين
اليلســطينية بالتاامألــا باالتياقــات الــ توتــلت ليألــا من مــة التحريــر اليلســطينية،
والتاامألا ر ل بنب العنا وباالعتراف ب سرائيل  -وقد لقيـت اـ ه املسـاعي تأييـدا
واسي النطاق من ااتمي الدويل.
’’ومي أل  ،جلأت سرائيل س رل السبل امللتويـة مـن لجـل التحـريض ـد
احلكومــة اليلســطينية وتقــويض ســلطتألا ،وا تــارت مــرة ل ــرى لن تكثــا ارســا ا
غل القانونية ؤا يايد من دة التوتر وحيبط جألويت السلم .واألإد مـن اـ ا وأاع لن
قامــت ســرائيل ،بعــد تشــكيل كومــة الوفــاق الــوطين اليلســطينية يف  5ايــران/
يونيي  ،5١5٢باستالل مقتل ثلثة من املسـتوطنني اإلسـرائيليني يف الضـية الاربيـة يف
 55ايران/يونيـي  5١5٢متكـ ة يــاه ر ريعـة لشــن لـة عســكرية واسـعة النطــاق
ــد الشــع اليلســطيين ،وال ســيما يف قطــاع غــاة ،واــو العــدوان الثالـ مــن نوعــي
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ال خت تشني سرائيل هب ه الدرجة من العنا يف السنوات السـت املا ـية علـى املـدنيني
العال اةاترين يف قطاع غاة.
’’و ــىت وقــت رتابــة اــ ه املــ ررة ،رــان الــدمار الــ خت حلــق باــاة علــى
ال عيدين اإلنسا /واملـايتخت نتيجـة للعـدوان عليألـا يتمـارا فايت ـا ومروعـا ،أ ترتكـ
سرائيل ،السلطة القائمة باال تلل ،مـا يُعتـ يتون ليتش إـ جـرائم ـرب وجـرائم
د اإلنسانية و راابا متارسـي الدولـة .فقـد نيـ ت اجمـات بالقـ ائا وإـنت ق ـيا
مـــدف عيرا ولطلقـــت الـــ لة احليـــة مـــن اجلـــو واألرص والبحـــر .وقملتـــل لرثـــر مـــن
 5 1١١فلسطيين ،منألم األطيال والنسا وربـار السـن ،وإـكمبل األطيـال مـا ال يقـل
عــن ثل ـ الضــحايا .والكــت لس ـ سر رــثلة عــن آ راــا يف امل حبــة ال ـ ني ـ ا قــوات
اال تلل .وفقدت  13لسرة علـى األقـل ثلثـة لو لرثـر مـن لفرايتاـا لقـوا ـتيألم يف
امجمات العسكرية اإلسرائيلية ،وبلغ عديت القتلى يف بعض األسر  5١فـريتا .ولتـي
لرثر من  6 ١١١إكص راِّ ليتت س تابة الكثل منألم ب عاقـات بلياـة ويتائمـة.
وتسب العدوان اإلسرائيلي يف تشريد لرثر من  ٢3١ ١١١فلسطيين ،منـألم مـا يايـد
على ربي املليون الأوا باملدار التابعة لورالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـايل اللجـنيني
اليلســطينيني يف الشــرق األيتش .و ــا يؤســا لــي لن مــدار األونــروا لتــبحت مــرة
ل ــرى اــدفرا للــألجمات اإلســرائيلية ال ـ قتلــت وجر ــت مــدنيني لبريــا ومــوظيني
للورالة ظنوا ليم ؤأمن ات راية األمم املتحدة.
’’وازيتايتت دة امجوم اإلسرائيلي الضارخت على غـاة مـي بـد الاـاو الـ خت
يف  56متوز/يوليي  ،5١5٢فدُمر عن عمد لرثـر مـن  3 ١١١مـزنل وحلقـت اخلسـائر
ؤــا يايــد علــى  5١ ١١١مــن املنــازل واملمتلكــات األ ــرى ولتــاب الــدمار الشــامل
اميارل األساسية املدنية ،ؤا يف أل املستشييات واملدار واملساجد وإـبكات امليـاه
وال رف ال حي والكألربـا  .وليتى ألـ س تيـاقم األزمـة اإلنسـانية يف غـاة ،واـي
األزمة املتريتية لتل بسب احل ار اإلسـرائيلي غـل القـانو /ومـا اـم عنـي مـن نقـص
يف مــدايتات الاــ ا واللــوازم الطبيــة ومــوايت البنــا والوقــويت ،ويتفــ َي األمــ ُر احلكومــة
اليلســطينية س عــلن غــاة ’منطقــة رــوارث‘ .وعلــى الــرغم مــن اجلألــويت اجلبــارة،
مل تيلس األونروا وغلاا من وراالت األمم املتحـدة واملن مـات اإلنسـانية يف مواربـة
األزمة .ويتجديت مرة ل رى الندا ُ املوجي س ااتمي الـدويل مـن لجـل تقـدع املسـاعدة
الطارئة للتكييا من املعاناة اإلنسانية النامجة عن تيشي انعدام األمـن الاـ ائي واليقـر
والتشــريت وإــيوع ال ــدمات النيســية العميقــة بــني الســكان ،والتكييــا ــا وتــيي
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مســـــؤولو األمـــــم املتحـــــدة يف  5آب/لغســـــطس  5١5٢بأنـــــي ”رارثـــــة تـــــحية
واسعة النطاق“ بعد لن باتـت ـدمات الرعايـة الطبيـة ومنشـآ ا علـى وإـ االييـار
ولتــبحت مــدايتات امليــاه و ــدمات ال ــرف ال ــحي غــل رافيــة ــا طــرِّ خمــاطر
إديدة ديت بتيشي العدوى واألمراص السارية.
”و ــىت وقــت رتابــة اـ ه امل ـ ررة ،ورغــم اســتمرار ااــرا الــرئيس عبــا
والقيــايتة اليلســطينية يف اجلألــويت اإلقليميــة والدوليــة الراميــة س تــأمني وقــا إــامل
إلطــلق النــار ورفــي احل ــار اإلســرائيلي الـ خت يتام ــا /ســنوات ،ومواتــلة االلتــاام
الراســب بامــدف املتمثــل يف ــلل الســلم ،ا تــارت ســرائيل مواتــلة اـ ه احلــرب
العشوا على الشـع اليلسـطيين الـرازِّ اـت ا تلمـا .واـت أريعـة ”الـدفاع عـن
الــنيس“ ،واــي أريعــة واايــة ال لســا مــا مــن ال ــحة ،يواتــل رئــيس الــوزرا
اإلسرائيلي وغله من املسؤولني احلكوميني والعسكريني التألديـد بـ ناال لإـد العقوبـة
على الشع اليلسطيين وقيايتتي ،ورفض رل الدعوات لو ـي ـد للعنـا واسـتنيناف
جألويت السلم.
” وليس مـن قبيـل ال ـدفة لن يبـدل اـ ا العـدوان اإلسـرائيلي يف ضـم تاايـد
الضاط الدويل على سرائيل يف طار عملية السـلم والقبـول الـدويل حلكومـة الوفـاق
الـــوطين اليلســـطيين واإليتانـــة العامليـــة املكثيـــة ل نشـــطة االســـتيطانية اإلســـرائيلية،
واإلراــاب ال ـ خت ميارســي املســتوطنون ،واالســتياازات يف القــد الشــرقية ،و ــار
غـــاة ،ولزمـــة الســـجنا والـــدعوات العامليـــة املتاايـــدة ملقاطعـــة ســـرائيل وســـح
االســتثمارات منــألا وفــرص جــاا ات عليألــا .فألــو تكــرار وا ــس ل زمــات الـ ســبق
إلسرائيل لن ا تلقتألا ل رف االنتباه والتـألرب مـن مجيـي اجلألـويت الراميـة س التوتـل
س ـــل سياســـي ســـلمي وعـــايتل للـــزناع ،ألنـــي مـــن الوا ـــس ليـــا تيضـــل مواتـــلة
استعماراا ل رص اليلسطينية و ضـاع الشـع اليلسـطيين ،مدعيـة تشـبثألا بالسـلم
واي تسعى جاادة لتقويضي وتت رف بازيترا تام جتاه ااتمي الدويل.
” واــا حنــن أا نلجــأ مــرة ل ــرى س األمــم املتحــدة ونــدعو جملــس األمــن
س النألوص بواجباتي املن وص عليألا يف امليثاق والعمل فورا علـى يقـاف ااـارة الـ
يروِّ حيتألا األبريا من الرجال والنسا واألطيال ،وأل بسبل منألا ريالـة وقـا
يتائم إلطلق النار وتـوفل احلمايـة للشـع اليلسـطيين ،و س امـل مسـؤولياتي بو ـي
د يائي للزناع .ويف ني لن سـرائيل ،بوتـيألا السـلطة القائمـة بـاال تلل ،ملامـة
ؤوج ـ القــانون الــدويل اإلنســا /بضــمان ســلمة ورفــاه و ايــة الســكان املــدنيني
14-60375

9/23

A/69/371
S/2014/650

الراز ني ات ا تلما ،فمن الوا س ليا ل يقت يف اية ا ا احلـق بقيامألـا ،عمـدا
ويتون م ر ،ب حلاق الضرر بالسكان ،ولكويا امل در املباإر ملا يعـا /منـي اـؤال مـن
انعدام األمن ومن معاناة ووان .وسنواتل ليضا جألويتنا يف اجلمعية العامة لرفـي اـ ا
ال لم الشديد على حنو إامل ،وسنواتل املطالبـة بتنييـ مجيـي القـرارات ال ـايترة يف
ا ا الشأن .وقد لاابت فلسطني ليضا بسويسرا ،بوتيألا ويتيي اتياقيـات جنيـا ،لن
تــدعو س عقــد مــؤمتر ل طــراف املتعاقــدة الســامية يف اتياقيــة جنيــا الرابعــة للن ــر يف
التـــدابل الراميـــة س نيـــاأ االتياقيـــة يف األرص اليلســـطينية اةتلـــة ،ؤـــا فيألـــا القـــد
الشرقية ،وأل لكيالة احلماية للشع اليلسطيين ،يف مجلة لمور ل رى.
’’ويف اخلتام ،واستجابة للدعوات الواريتة يف القرار  ،53/36تؤرد فلسـطني
مــن جديــد اســتعدايتاا ل ــني الســلم ،وأل ـ علــى لســا معــايل ومبــايت العدالــة
و قوق اإلنسان الراسكة .ونكرر مناإدة ااتمي الـدويل بضـرورة تأريـد االلتاامـات
القانونية والسياسية واأل لقية يف ا ا ال ديت ،م رمبرين بأن األمم املتحدة تقـي عليألـا
مســـؤولية يتائمـــة يـــال قضـــية فلســـطني س لن اـــل القضـــية ميـــي جوانبـــألا وفقـــا
للقانون الدويل.
” و ننا نعي مر لـة امسـة سـتحديت مـدى مكانيـة اقيـق احلـل القـائم علـى
وجويت يتولـتني  -يتولـة فلسـطني ويتولـة سـرائيل  -تعيشـان جنبـا س جنـ يف سـلم
ولمن علـى لسـا ـدويت مـا قبـل عـام  ،5631لم لن اـ ا احلـل سـيلقى تيـي اـت
وطأة السياسات غل القانونية اإلسرائيلية ليدفن ب ل يف ندق اال ـتلل العسـكرخت
ال خت ما زال مستمرا من  ٢1عاما .فإل راز تقدم قيقي ،ال بد من الت ـدخت ديـة
للواقــي املتــريتخت علــى األرص ول ســباب اجل ريــة للــزناع .ومــن إــأن ا تــرام القــرار
 53/36ومجيـــي القـــرارات أات ال ـــلة لن يعـــاز آفـــاق ـــلل الســـلم .غـــل لنـــي
أا اســتمرت ســرائيل يف تعنتــألا ،فـ ن جألــويت الســلم ستيشــل مــرة ل ــرى ،وســيتعني
علينــا لن نواجــي فشــل احلــل القــائم علــى وجــويت يتولــتني ولن نبــدل جألــويتا مجاعيــة
جديدة  -سياسية وقانونية وإعبية  -سعيا س جيايت لول بديلة لرفي ال لم و عمـال
قوق الشع اليلسطيين غل القابلة للت رف.
”ورمحاولة ل لة إلنقاأ احلل القـائم علـى وجـويت يتولـتني ،يـتعني أن علـى
ااتمي الدويل لن يتحلى باليق ة ويطال بوقا املمارسات اإلسـرائيلية غـل القانونيـة
وباالمتثــال للقــانون الــدويل .وجي ـ ي ــال رســالة قويــة س ســرائيل ميايتاــا لن ــن
استمرار اال تلل سيكون غاليا ،يف ني لن ار السـلم سـتكون وفـلة .وقـد نُقلـت
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اــ ه الرســالة بو ــوِّ لرــ يف ا ونــة األ ــلة عــن طريــق جألــات ،منــألا االاــايت
األوروج ويتول ل رى ،جعلت علقا ا احلاليـة واملسـتقبلية مـي الطـرفني تتوقـا علـى
مــدى ا ترامألمــا للقــانون والتاامألمــا بالســلم ،مــي ــرورة تعايــا أل ـ ب ـ جرا ات
عمليــة ،مــي مــا ســـيترت علــى االســتمرار يف االنتـــألارات وعرقلــة جألــويت الســـلم
من عواق .
” وستواتل يتولة فلسـطني ،مـن جانبـألا ،التعـاون بـروِّ املسـؤولية مـي مجيـي
اجلألويت املب ولة على ال عيد الدويل يف ا ا ال ديت ،وألـ انطلقـا مـن ميايـا بسـيايتة
القــانون وت ــميمألا علــى التوتــل س ــل عــايتل حيقــق االســتقلل لدولــة فلســطني،
وعاتــمتألا القــد الشــرقية ،ويضــمن للشــع اليلســطيين  -ؤــا يشــمل اللجــنيني
اليلســطينيني  -قوقــي غــل القابلــة للت ــرف ،وحيقــق الســلم واألمــن والتعــاي بــني
اليلسطينيني واإلسرائيليني.
’’ونعرب عن تقديرنا للجألويت احلثيثة ال يب ما رل من األمني العـام ومنسـق
األمم املتحدة اخلاص لعملية السلم يف الشرق األوسط ومن ومة األمم املتحـدة ركـل
يتعما للحل السلمي ويتعما لل تياجات اإلنسانية واإلمنائية لليلسطينيني .ونقـر ليضـا
بالــدور املألــم ال ـ خت تضــطلي بــي اللجنــة املعنيــة ؤمارســة الشــع اليلســطيين حلقوقــي
غــل القابلــة للت ــرف يف التوعيــة بــاحلقوق اليلســطينية واحلــل العــايتل علــى ال ــعيد
الدويل وتوفل الدعم اللزم يف ا ا ال ـديت ،ال سـيما يف اـ ه السـنة الدوليـة للتضـامن
مي الشع اليلسطيين .ونكرر ر ل اإلعراب عن امتناننا للدعم القائم على املبـايت
املقدم من مجيي الدول والشعوب املعنية يف إىت لرجا العامل ،وحن على عدم ايت ـار
لخت جألد يف سبيل اقيق امدف ال خت طال انت اره ،لال واو احلرية والعدالـة والسـلم
والكرامة للشع اليلسطيين“.
 - 3وران نـص املـ ررة الشـيوية املؤر ـة  5٢آب/لغسـطس  5١5٢املوجألـة مـن البعثـة
الدائمة إلسرائيل لدى األمم املتحدة على النحو التايل:
”رمــا اــو مبــين يف حمضــر اجللســة ،فقــد تــوتت ســرائيل ــد اـ ا القــرار،
مثلمــا فعلــت زا قــرارات اثلــة اه ـ ا اجلمعيــة العامــة يف املا ــي .وينضــم القــرار
 53/36س العديــد مــن القــرارات املنحــازة س جان ـ وا ــد ال ـ تتك ـ اا ســنويا
اجلمعية العامة ،وال ال تيضـي سـوى س تقـويض م ـداقية األمـم املتحـدة باعتباراـا
جألة حمايدة للنألوص بالسلم.
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” ن يتولة سرائيل تسعى باستمرار س التوتل س تسـوية سـلمية للـزناع مـي
اليلسطينيني وتوطيد السـلم يف املنطقـة .فمـا فتنيـت سـرائيل تـ ان للمجتمـي الـدويل
املــرة تلــو األ ــرى علــى التاامألــا ب جيــايت ــل طويــل األجــل للــزناع .غــل لن القــرار
 53/36يتجاال اخلطـوات الـ طتـألا سـرائيل ومـا زالـت هطواـا مـن لجـل يـا
الـــــزناع .فـــــالقرار  53/36ال يتنـــــاول احلالـــــة ؤو ـــــوعية ،باضـــــي الن ـــــر عـــــن
يتور اليلسطينيني ،وال سـيما ـا  ،يف ال ـعوبات الـ اـول يتون التوتـل س ـل
سلمي للزناع.
”فيي آب/لغسطس  ،5١١3فككت سـرائيل مسـتوطنا ا وليـت وجويتاـا
العسكرخت يف قطـاع غـاة وفكـت ارتباطألـا بـي .وعـوص اغتنـام اـ ه اليرتـة لتحقيـق
التنميـــة ،اســـتالت ـــا غيـــاب ســـرائيل لشـــن اجمـــات راابيـــة علـــى املـــواطنني
اإلسرائيليني انطلقا من غـاة .وتاايـدت األنشـطة اإلراابيـة لرثـر بعـد سـيطرة ـا
علـــى قطـــاع غـــاة يف عـــام  .5١١3ورغـــم انســـحاب ســـرائيل مـــن قطـــاع غـــاة يف
عــام  ،5١١3واتــلت ــا اســتألداف املــدنيني اإلســرائيليني بــآالف ال ــواريب.
واعتــدا ا ا غــل املـ رة تلـ ليســت نتاجــا جلألــويت اــدفألا التمــا اإلن ــاف يف طــار
م امل مشروعة ،رما ياعم البعض ،بل اي نتاج للتوجي األيديولوجي حلررة ـا .
فحمــا تن ــيم يعــايتخت الســامية معــايتاة إــديدة ،ويــدعو يف ميثاقــي املســلمني س قتــل
اليألــويت .فحمــا ال تكــر جألويتاــا لتكييــا حمنــة لاــل غــاة ،بــل ن اــدفألا األول
واأل ـــل اـــو القضـــا علـــى ســـرائيل ،ليـــا رانـــت التكليـــة الــ يتحملـــألا الســـكان
اليلسطينيون يف سبيل أل .
”ومن  55ايران/يونيي  ،5١5٢ما فتنيت يتولة سـرائيل تتعـرص مجمـات
متواتلة ،أ لطلقت ا لرثر من  5 3١١تارويف على السكان املـدنيني يف املـدن
والبلدات اإلسرائيلية .وما فتئ جنوب سرائيل يتعرص للق ا من  5٢عاما ،يـ
يعي لطيالي باستمرار على وقي امجمات العشوائية ال تشن انطلقا مـن غـاة .وقـد
إُرع يف تنيي عملية ”اجلرف ال امد“ احلالية رمـلأ ل ـل إلعـايتة اسـتتباب األمـن
و مان السلمة للمـواطنني عقـ ا تطـاف ثلثـة فتيـان سـرائيليني وقتلـألم علـى يـد
ا  ،وما لعق أل من وابل من ال ـواريب الـ تسـتألدف السـكان اإلسـرائيليني
يتون اوايتة.
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”وما فتنيت سرائيل ،رغم التألديـدات اخلطـلة واملتواتـلة الـ تطـال لمنـألا،
تواتــل تأريــد التاامألــا بتحقيــق ســلم يتائــم لإلســرائيليني واليلســطينيني .وعلــى ا ـ ا
األسا  ،طـت طـوات واسـعة حنـو تقـدع املسـاعدة اإلنسـانية وتشـجيي ال ـروف
الكييلــة بتحقيــق النمــو االقت ــايتخت ل ــاي اليلســطينيني .فطــوال عــام  ،5١55تعــاز
التعــاون مــي ااتمــي الــدويل والســلطة اليلســطينية لتيســل تطــوير البنيــة التحتيــة وتنميــة
االقت ايت على حنو مستدام يف غاة ،ؤا ميكمبن من تلبيـة اال تياجـات الق ـلة والطويلـة
األجل للسكان املـدنيني .وقـد اعتُمـد  551مشـروعا للتنييـ  ،س جانـ العديـد مـن
التدابل الرامية س هييا دة املشاق االقت ايتية ال تواجي اليلسـطينيني .ويف اليتـرة
 ،5١55-5١55يت ــل مــا متوســطي  53١إك ــا يف اليــوم س ســرائيل عــن طريــق
مع ـ يريــا ،قــايتمني مــن غــاة ،لخت بايــايتة قــدراا  556يف املائــة من ـ عــام .5١١6
وتُمنَس ترا يص ليترات لطول للحاالت اإلنسانية ورجال األعمال.
”واســتثمرت ســرائيل  6١مليــون إــاقل لتوســيي مع ـ رــلع إــالوم ال ـ خت
تنقل عـ ه السـلي التجاريـة ،مـن لجـل اسـتيعاب عـديت ي ـل س  ٢3١إـا نة يوميـا.
ويُس ـمَس بــد ول مجيــي البضــائي املدنيــة س غــاة ،باســتثنا األســلحة والبضــائي أات
”االستكدام املايتوج“ ال ميكن بسألولة استكدامألا يف لنشـطة راابيـة .ومـي ألـ ،
يوافاق ب ية منت مة على العديد من األتـناف املقيـدة السـتكدامألا يف مشـاريي ولـة
مـــن ااتمـــي الـــدويل وورـــاالت األمـــم املتحـــدة .وتواتـــل ســـرائيل مـــدايت غـــاة
بـــ  553مياــاوا مــن الكألربــا عــن طريــق  5١طــو رألربائيــة ،واــو مــا ميثــل
نســـبة  35يف املائـــة مـــن الكألربـــا يف قطـــاع غـــاة .وتقـــوم ســـرائيل ب مـــدايت غـــاة
بـ  3مليني متر مكع مـن امليـاه سـنويا ،وتيسـل نقـل معـدات امليـاه ،وعقـد يتورات
تدريبية للمألنيني اليلسطينيني يف جمال املياه وال رف ال حي.
”وتشألد اخلطوات امل رورة لعله الـ طتـألا يتولـة سـرائيل علـى التاامألـا
بالتوتـل س ــل ســلمي للــزناع ،بيـد لن ــا مــا بر ــت هتـار املــرة تلــو األ ــرى
طريق اإلرااب ،ال طريـق السـلم .وتكـرر يتولـة سـرائيل تأريـد اسـتعدايتاا للتوتـل
س اتياق وفقا ملبايت احلل القائم على وجويت يتولتني ،وتقر بالـدور امـام الـ خت تؤيتيـي
ااموعة الرباعية يف ا ا الشأن .وتدعو سرائيل السـلطة اليلسـطينية س عـايتة تأريـد
التاامألا بتحقيق ل يتائم وتسوية إاملة للـزناع ،مـن ـلل االاـرا يف تـدابل لبنـا
الثقــة واتياقــات ثنائيــة عــوص اللجــو س علنــات ل ايتيــة اجلانـ يف خمتلــا اةافــل
املتعديتة اجلنسيات“.
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ثانيا  -مل ات
 - 1يف متوز/يوليي  ،5١55استأنا اإلسرائيليون واليلسطينيون مياو ـات مباإـرة بشـأن
الو ــــي النــــألائي .وجــــا اســ ـتنيناف عمليــــة الســــلم ،للمــــرة األوس منــ ـ تشــــرين األول/
لرتوبر  ،5١5١مدعوما ألويت تيسل مكثية قايت ـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة .ويف سلسـلة
من االجتماعات التحضلية عُقدت يف يايـة متوز/يوليـي يف واإـنطن العاتـمة ،و ـي الطرفـان
جدول لعمال يشمل مجيي مسائل الو ـي النـألائي األساسـية ،واتيقـا علـى اـدف التوتـل س
تســوية إــاملة يف غضــون تســعة لإــألر .ويف الوقــت أاتــي ،واتــل اليلســطينيون تنييـ برنــام
طموِّ يستألدف بنا يتولتألم.
 - 6وعُقــدت اجلولــة الرمسيــة األوس مــن اةايتثــات يف  5٢آب/لغســطس يف القــد  ،بعــد
اإلفراج عن ااموعة األوس مـن السـجنا اليلسـطينيني الـ ين اعُتقِلـوا يف فتـرة مـا قبـل لوسـلو،
وفقــا للتيــاق املتعلــق باسـتنيناف مياو ــات الســلم .ويف  53و  53آب/لغســطس ،ســافرت
س رام اهلل والقـد واألريتن لتقـدع الــدعم س قـايتة اجلــانبني واـم يشــرعون يف عمليـة ــدف
س التوتل س ل تياو ي للزناع اإلسرائيلي  -اليلسطيين.
 - 6ويف لوا ر عام  ،5١55تكثا احلوار بـني اإلسـرائيليني واليلسـطينيني ،وعُقـدت حنـو
 51جولة مـن اةايتثـات .غـل لن اجلألـويت التياو ـية عقمبـد ا اإلعلنـات املتكـررة عـن التوسـي
االســتيطا /مــي رــل عمليــة مــن عمليــات اإلفــراج عــن الســجنا اليلســطينيني .وباإل ــافة س
أل ـ  ،رانــت اإلعلنــات االســتيطانية اإلســرائيلية يف تشــرين الثــا//نوفم  5١55ســببا يف
استقالة ل د املياو ني اليلسطينيني .وعلى الرغم من ا ه التطورات ،ف ن الرئيس عبا لرـد
عامي على مواتلة اةايتثات.
 - 5١ومنـ بدايــة عــام  ،5١5٢تررــات اجلألــويت التياو ــية علــى تــياغة طــار متيــق عليــي
بشــأن رــل القضــايا الرئيســية رأســا تــوجيألي الســتمرار املياو ــات مــن لجــل التوتــل س
اتياق بشأن الو ي النألائي .وقام وزير ارجية الواليـات املتحـدة ،جـون رـلخت ،بـدعم اـ ه
العملية من لل االارا يف يتبلوماسية مكورية بني اجلانبني.
 - 55وما زال ااتمي الدويل ملتاما بدعم حمايتثات السلم املتجديتة ،بوسائل منـألا ااموعـة
الرباعية واجلألات الرئيسية تا بة امل ـلحة ،ومنـألا جألـات عربيـة و قليميـة وجألـات ل ـرى.
وررات املداوالت ال جرت يف اجلا الرفيـي املسـتوى مـن الـدورة الثامنـة والسـتني للجمعيـة
العامة على النألوص بعملية السلم يف الشرق األوسـط ،و ـ فيألـا قـايتة العـامل علـى التوتـل
س تسوية تياو ية للزناع اإلسرائيلي  -اليلسطيين .وقامـت ااموعـة الرباعيـة ،واـي تر ـ
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باستنيناف عملية السلم ،بتأريد عامألا على يتعم املياو ات مـن لجـل التوتـل س ـل قـائم
على وجويت يتولتني عن طريق التياوص من اإلطار الامين اةديت.
 - 55ويتلبت األمـم املتحـدة علـى تشـجيي الطـرفني علـى الـدفي باملياو ـات تـوب تسـوية
إاملة جي لن تكون عايتلة ومتماإـية مـي املبـايت املتعلقـة ميـي املسـائل األساسـية املبينـة يف
قرارات جملـس األمـن ومبـايت مدريـد  -ؤـا يف ألـ مبـدل األرص مقابـل السـلم  -و ريطـة
الطريق ومبايترة السلم العربية لعام  .5١١5ويف مناقشة جملس األمن امليتو ة بشأن احلالـة يف
الشــرق األوســط ،املعقــويتة يف  5١رــانون الثا//ينــاير  ،5١5٢لعربــت جمــديتا ،وقــد لثــارت
جاعــي لعمــال العنــا املتكــررة ،عــن ــرورة تقــدع الــدعم س اإلســرائيليني واليلســطينيني
للكروج من الو ي القائم اخلطل ،ألن اليشـل يف ـراز تقـدم سياسـي قـد يـؤيتخت س تـداور
األو اع على لرص الواقي.
 - 55ويف  56آأار/مار  ،5١5٢قامت سـرائيل ،بـدعوى عـدم ـراز تقـدم سياسـي يف
حمايتثات السلم ،بتأجيل قراراـا اإلفـراج عـن ااموعـة الرابعـة واأل ـلة املكونـة مـن  5١مـن
سجنا ما قبل لوسلو .وريتا على أل  ،ويف  5نيسان/لبريل ،لعلن الـرئيس عبـا  ،يف لعقـاب
اإلعلن يف اليوم أاتي عن عايتة تدار  1١6طلبات تقدع عطـا ات لبنـا و ـدات اسـتيطانية
يف جيلو ،لن القيايتة اليلسطينية قد توتت باإلمجاع ل اي االنضمام س  53اتياقية ومعااـدة
يتولية .ومي ألـ  ،ظـل الـرئيس عبـا ملتامـا ؤواتـلة املياو ـات ـىت التـاريب املتيـق عليـي،
واــو  56نيســان/لبريل .وواتــل املياو ــون اجتماعــا م مــن لجــل جيــايت ســبيل للكــروج مــن
الــة اجلمــويت واالتيــاق علــى متديــد فتــرة املياو ــات .وقامــت ســرائيل يف  5٢نيســان/لبريل
بتعليق اةايتثات ريتا على اإلعلن قبل أل بيوم وا د عن اتياق للو دة اليلسـطينية تقـرر يف
طــاره تشــكيل كومــة وفــاق وطــين .وأرــرت ســرائيل ليــا لــن تتيــاوص مــي لخت كومــة
فلسطينية تدعمألا ررة ا ال ال تعترف حبق سرائيل يف الوجويت.
 - 5٢ويف لعقـاب تعليـق اةايتثــات ،ليتت التطـورات السـلبية علــى لرص الواقـي يف منت ــا
عـــام  5١5٢س عاقـــة آفـــاق اسـ ـتنيناف حمايتثـــات الســـلم بشـــدة .وقـــد ناإـــدت رـــل مـــن
اإلسرائيليني واليلسطينيني بأن يتحلوا باحلكمة ويتجنبـوا اخلطـوات األ ايتيـة اجلانـ الـ مـن
إأيا لن تقلل من ا تمال استنيناف املياو ات هبدف التوتل س تسوية يائيـة .وت ـل األمـم
املتحـــدة ملتامـــة بـــدعم اإلســـرائيليني واليلســـطينيني يف البحــ عـــن الســـبل الكييلـــة بالـــدفي
باملياو ات س األمام من لجل التوتل س ل قائم على وجويت يتولتني.
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 - 53ويف نيســان/لبريل ،لويتع الــرئيس عبــا تــكوع االنضــمام س  55اتياقيــة ومعااــدة
يتوليــة لــدى األمــم املتحــدة ،وقــدم طلبــات للنضــمام س اتياقيــات جنيــا األربــي واتياقيــات
الااخت لعام  .56١1ويف ليار/مايو ،يت لت يا النياأ مخس من املعااـدات األساسـية حلقـوق
اإلنسان ،البالغ عديتاا تسي معاادات ،باإل افة س ل د ال وتورـوالت املو ـوعية ،يف ـني
قبلـــت سويســـرا فلســـطني طرفـــا يف اتياقيـــات جنيـــا األربـــي وبروتورومـــا اإل ـــايف األول
(املتعلــق حبمايــة ــحايا املنازعــات املســلحة الدوليــة) ،بــأثر رجعــي س تــاريب تقــدع طلبــألا يف
 5نيســان/لبريل .وؤــا لن االنضــمام س اــ ه املعااــدات تنشــأ عنــي التاامــات جديــدة ،فــ ن
األمم املتحدة تقا عل ى لابة االستعدايت ملسـاعدة اليلسـطينيني ،بنـا علـى طلبـألم ،علـى تنييـ
ورتد التااما م التعاادية.
 - 53ويف  5ايران/يونيي ،لعلـن الـرئيس عبـا عـن تشـكيل كومـة وفـاق وطـين بقيـايتة
رئيس الوزرا احلمد اهلل .وعلـى لسـا ت ـرحيات الـرئيس عبـا الـ لرـد فيألـا لن احلكومـة
ستواتل الت قيد بالتاامـات من مـة التحريـر اليلسـطينية فيمـا يتعلـق بـاالعتراف ب سـرائيل ونبـ
ت مــن جديــد اســتعدايت
ولرــد ُ
ت بتشــكيل احلكومــة مب
العنــا والتقيــد باالتياقــات الســابقة ،ر بـ ُ
األمم املتحدة ألن تقدم يتعمألا الكامل للحكومة يف جألويتاـا الراميـة س عـايتة تو يـد الضـية
الاربية وقطاع غاة ،متشيا مي اتياق الو دة اليلسطينية املؤريف  55نيسان/لبريل ،اـت سـلطة
فلســـطينية إـــرعية وا ـــدة ،ؤـــا يشـــمل الت ـــدخت للتحـــديات السياســـية واألمنيـــة واإلنســـانية
واالقت ايتية يف غاة.
 - 51ويف  55ايران/يونيي ،لملبلغ عن فقدان ثلثة طلب سرائيليني ،وسايت االعتقـايت بـأيم
ا تُطيــوا يف الضــية الاربيــة ،وللقــت احلكومــة اإلســرائيلية باللئمــة فيمــا ــدث علــى ــا .
وليتى احلـــايتث س ت ـــعيد التـــوتر يف غـــاة ،فـــاايتت الاـــارات اجلويـــة اإلســـرائيلية و طـــلق
ال ــواريب مــن غــاة علــى ســرائيل ،وبـ ل ايــار تيــاام تشــرين الثــا//نوفم  5١55لوقــا
طلق النار بـني سـرائيل و ـا  .وتياقمـت التـوترات لرثـر يف لعقـاب العثـور علـى جثـامني
الطلب اإلسرائيليني يف  5١ايران/يونيي.
 - 56وإألدت اليترة املشمولة بالتقرير ت اعدا مثلا للجاع يف التـوتر بـني غـاة و سـرائيل.
فقد ثبتـت اشاإـة امـدو النسـة مـرة ل ـرى يف عـديت مـن املناسـبات ـلل اليتـرة املشـمولة
بالتقرير ،أ ما فتنيت احلالة تشـألد ت ـعيدا طـلا منـ  6متوز/يوليـي  5١5٢ـلل مـا سُـمي
عملية اجلرف ال امد ال قامت هبا قـوات الـدفاع اإلسـرائيلية ،هبـدف معلـن اـو تـدمل البنيـة
التحتية حلما واحلد من قدر ا على طلق ال واريب على سـرائيل .ونيـ ت قـوات الـدفاع
اإلسرائيلية غارات جوية مكثية مستألدفة مرافـق املقـاتلني و قامـا م اخلاتـة .ولطلـق املقـاتلون
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اليلسطينيون املنيات من ال واريب وق ائا اماون باجتاه سرائيل ،ؤا يف ألـ مـديا الرئيسـية.
ويف  51متوز/يوليي ،لعلنت سرائيل بداية عمليات التوغـل ال يـة يف غـاة هبـدف تـدمل إـبكة
األنياق ال يستعملألا املقاتلون اليلسطينيون.
 - 56وحبلول  53آب/لغسطس ،ران املقاتلون اليلسطينيون ،سـ مـا وريت يف التقـارير،
قد لطلقـوا لرثـر مـن  ٢ 3١١تـارويف و  5 3١١مـن قـ ائا امـاون .ولفـايتت التقـارير بـأن
قــوات الــدفاع اإلســرائيلية إــنت لرثــر مــن  5 6١١غــارة جويــة ،لطلقــت لمــا لرثــر م ـن
 3 6١١ق يية .ولطلقت البحرية اإلسرائيلية ـوايل  5 5١١ق ييـة ،ولطلقـت قـوات الـدفاع
اإلسرائيلية املتمرراة على احلدويت وايل  51 ١١١ق يية.
 - 5١ووفقا للمعلومات األولية ،قملتل ما ال يقل عن  5 5١٢من اليلسطينيني .ويشـمل اـ ا
العديت ما ال يقل عن  5 ٢35من املدنيني ،منألم  ٢63طيل و  535امـرلة .وقملتـل ل ـد عشـر
مــن مــوظيي األونــروا .وقملتــل حنــو  33مــن جنــويت جــي الــدفاع اإلســرائيلي ،ولربعــة مــدنيني
سـرائيليني ،و ســرائيلي وا ــد مل يتضــس و ــعي بعــد ،ووا ــد مــن الرعايــا األجانـ  .ولملتــي
بضي عشرات من املواطنني اإلسرائيليني تابات مباإرة بال واريب لو الش ايا.
 - 55ويف أروة األزمة ،ران انـاع زاـا  35١ ١١١مـن املشـريتين يتا ليـا ،لو مـا يقـارب
 5١يف املائــة مــن ســكان غــاة .ويتُمــر مــا يقــرب مــن  53 1١١و ــدة ســكنية لو لحلقــت
هبا ل رار ربلة ،األمر ال خت ل ر ؤا يقرب من  5١١ ١١١فلسطيين.
 - 55ولثــار القتــال تســاوالت طــلة بشــأن ا تــرام مبــدلخت التمييــا والتناس ـ يف القــانون
الدويل اإلنسا ./وتعر ت سـت مـن مـدار األونـروا الـ رانـت تـؤوخت مـدنيني س ق ـا
مباإر لو تضررت من سقو ال واريب يف املنـاطق اةيطـة هبـا ،فوقعـت بسـب ألـ سـائر
بشرية فايت ة بـني قتلـى وجر ـى .ويف  56متوز/يوليـي ،تعر ـت املبـا /التابعـة ملكتـ منسـق
األمم املتحدة اخلاص لعملية السلم يف الشرق األوسط يف غـاة لضـربات بعـديت مـن القـ ائا،
فلحقت ل ـرار بـاملبا الرئيسـي وؤرربـات األمـم املتحـدة .ويُشـار انـا س لن القـانون الـدويل
اإلنسا /وا س يف مطالبتي مجيي األطراف حبماية املدنيني واملرافق املدنيـة ،ؤـا يف ألـ موظيـو
األمم املتحدة ومبانيألا .فل بد أن من لن دضي املنتألكون للمسا لة ويواجألوا العدالة.
 - 55ومن بداية األزمة يف غاة ،مل تـد ر األمـم املتحـدة لخت جألـد كـن ،ؤـا يف ألـ مـن
ت مــي رئــيس وزرا ســرائيل
ــلل جألــويتخت الشك ــية ،مــن لجــل يــا العنــا .فقــد تبا ثـ ُ
نتنياا و ورئيس فلسطني عبا  ،يتاعيـا رـل الطـرفني س ارسـة لق ـى يترجـات ـبط الـنيس
ت ليضــا مــي القــايتة علــى ال ــعيدين اإلقليمــي والعــاملي،
وجتن ـ املايــد مــن الت ــعيد .وتبا ث ـ ُ
ؤا يف أل مل اململكة العربيـة السـعويتية ،ولمـل يتولـة قطـر ،ورئـيس م ـر ،ورئـيس ترريـا،
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وقيايتتا جامعة الدول الع ربية ومن مـة التعـاون اإلسـلمي ،ووزيـر ارجيـة الواليـات املتحـدة،
واملمثلة السامية للاايت األوروج ،يف حماولة لوقا القتال.
 - 5٢ويف ا ا السـياق ،سـافرت س املنطقـة  -فـارت قطـر ،والكويـت ،وم ـر ،والقـد ،
ورام اهلل ،واألريتن ،واململكــة العربيــة الســعويتية  -ــلل اليتــرة مــن  5١س  53متوز/يوليــي
يتعما جلألويت الوساطة الرامية س التوتل س وقا إلطلق النار .ويف رل مر لـة مـن مرا ـل
زيــاريت اـ ه ،رنــت ل ــل رســالة مــن ثلثــة لررــان :لوال ،وقــا القتــال ثانيــا ،بــد احلــوار
وثالثا ،معاجلة األسباب اجل رية للزناع .وإديتت علـى لنـي ال ميكننـا لن نكتيـي ؤجـريت العـويتة
بالو ـي س مــا رـان عليــي ،بـل جيـ لن نتوتـل س وقــا يتائـم إلطــلق النـار يعــا املســائل
األساســية للــزناع ،واــي :يــا طــلق ال ــواريب مــن غــاة ولعمــال ري ـ األســلحة ،وفــتس
املعابر ،ورفي احل ار ،و عايتة غاة س سلطة كومة فلسطينية وا دة تقبل بالتاامـات من مـة
ال تحرير اليلسطينية واترمألا .وتشـكل اـ ه األمـور العناتـر األساسـية الـ يـنص عليألـا قـرار
جملس األمن  ،)5١١6( 563١واو قرار ال ياال مل يُني  ،بكل لسا.
 - 53ومن عناتر لخت ـل عـويتة السـلطة اليلسـطينية س غـاة .فاملشـكلت األساسـية الـ
تعـا /منــألا غــاة تكــون وظألــا يف احلــل لوفــر بكــثل لــو لمل ـ ت باعتباراــا جــا ا مــن جألــد
إـامل يرمــي س عــايتة تو يــد األرص اليلســطينية اـت كومــة إــرعية وا ــدة .ومــن إــأن
عــايتة نشــر قــوات األمــن التابعــة للســلطة اليلســطينية يف املعــابر يف جنــوب إــرق غــاة ،يف
ما يسمى ر فيليتلييا ،لن يشكل طـوة مييـدة جـدا تقطـي إـوطا بعيـدا حنـو تا ـة اليرتـة
إلعايتة فتس املعابر.
 - 53ويف  55متوز/يوليي ،لعلنا ،لنا ووزير ارجية الواليات املتحدة رلخت ،وقيـا إلطـلق
النار ألغراص نسانية ملدة  15ساعة هبدف متكني املدنيني من تدبل ا تياجات يا م اليوميـة
الـ ا ــطربت رــثلا بيعــل األعمــال العدائيــة ،علــى لمــل لن ميــديت الطرفــان امدنــة ويســتالاا
للســماِّ بـ جرا مياو ــات تيضــي س وقــا يتائــم إلطــلق النــار .ال لن وقــا طــلق النــار
سرعان ما انتُأل بضي ساعات فقط بعد بد سرياني .ويف  3آب/لغسطس ،بـدل تنييـ وقـا
إلطلق النار ألغراص نسانية مدتـي  15سـاعة التوتـل ليـي بوسـاطة م ـرية ،بينمـا بـدلت
سرائيل والي ـائل اليلسـطينية يف جـرا حمايتثـات غـل مباإـرة مـن ـلل وسـاطة م ـرية يف
القاارة بشأن اتياق لوقا يتائم إلطلق النار .و متديد وقـا طـلق النـار ثـلث مـرات ،يف
 55و  5٢و  56آب/لغســطس .ولعربــت عــن تــر ية ؤــا لملعلــن يف  53آب/لغســطس مــن
وقا غل حمديت املدة إلطلق النار من لجل غاة ،اـت الرعايـة امل ـرية .ورـان وقـا طـلق
النار ال ياال قائما وقت عدايت ا ا التقرير.
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 - 51وبينما يتوجـي الترريـا س غـاة ،ألسـباب ميألومـة ،جيـ لال يايـ عـن بالنـا املشـألد
األرــ لل ــورة .فالت ــعيد يف غــاة ،باإل ــافة س تــوتر احلالــة يف الضــية الاربيــة والقــد
الشرقية ،ن ير ؤـا يترتـ علـى لرص الواقـي مـن آثـار سـلبية عنـدما ال يوجـد لخت لفـق سياسـي
قيقــي ييضــي س يــا اال ــتلل وتســوية الــزناع عــن طريــق التيــاوص .وجيـ علــى ااتمــي
الــدويل لن حيـ رــل الطــرفني ويــدعمألما للعــويتة س مياو ــات قيقيــة و يــا ا تمــاالت
احلل القائم على وجويت يتولتني.
 - 56واستمرت التوترات و وايتث العنا يف قطـاع غـاة طـوال اليتـرة املشـمولة بـالتقرير.
فقد قامت قوات الدفاع اإلسرائيلية ؤا عديته  5 55٢عملية من عمليات التيتي واالعتقـال،
ا ليتى س لقا القبض على  3 365فلسطينيا .و أا اسـتثنينا مـن سـقطوا يف مـا يتُعـي عمليـة
اجلرف ال ـامد ،فقـد قملتـل يف األرص اليلسـطينية اةتلـة مـا جمموعـي  63فلسـطينيا ،مـن بينـألم
 36مدنيا ،وجرِّ  3 5٢3فلسـطينيا .وقملتـل سـتة مـدنيني سـرائيليني واثنـان مـن لفـرايت قـوات
الــدفاع اإلســرائيلية ،وجُــرِّ  16مــن املــدنيني اإلســرائيليني و  65مــن لفــرايت قــوات األمــن
اإلسرائيلية.
ت مــرارا علــى
 - 56ومــن يتواعــي االنشــاال الشــديد تاايــد النشــا االســتيطا ./فقــد إــديت ُ
لن لنشطة االستيطان يف األرص اليلسـطينية اةتلـة ،ؤـا فيألـا القـد الشـرقية ،منـا اـي لنشـطة
غـل قانونيــة حبكــم القــانون الــدويل .وقــد تُـدووِل ــلل اليتــرة املشــمولة بــالتقرير لن ســرائيل
لتــدرت علنــا لتقــدع عطــا ات لبنــا ــوايل  3 ١65و ــدة ســكنية يف الضــية الاربيــة،
ؤا يف أل القد الشرقية.
 - 5١وظــل عنــا املســتوطنني يف مســتويات مرتيعــة .فقــد لفضــت امجمــات ال ـ يشــنألا
املســتوطنون س مقتــل فلســطيين و تــابة  533فلســطينيا ،منــألم  56طيــل ،ــلل اليتـــرة
املشـمولة بـالتقرير .وقملتـل مسـتوطن ســرائيلي وا ـد وجُـرِّ  13مـن املسـتوطنني اإلســرائيليني
على يد فلسطينيني.
 - 55ولثــارت لعمــال امــدم والطــريت ال ـ نُي ـ ت يف املنطقــة جــيم مــن الضــية الاربيــة قلقــا
عميقا ،ولقيت اإليتانة من ااتمي الدويل .وحيتاج اليلسطينيون س وجويت ن ام عايتل لتكطـيط
املناطق وتقسيمألا ري ال يعمدوا س بنا مبان يتون تر يص ـا ييضـي س اـدمألا بـل مـ ر،
واــو مــا تتــأثر بــي عــايتة الينيــات الضــعيية .فكــلل اليتــرة املشــمولة بــالتقريرُ ،اــدم  366مــن
املبــا ،/ــا ليتى س تشــريد ــوايل  5 516فلســطينيا ،مــن بينــألم  35٢طيــل .وعمومــا ،ــة
اجة س اهاأ املايد من اإلجـرا ات لتيسـل الـد ول س الضـية الاربيـة والتنقـل يف لرجائألـا،
ؤا يف أل يف املنطقة جيم ووايتخت األريتن وغاة.
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 - 55وظــل التــوتر ســائدا ليضــا يف القــد الشــرقية اةتلــة .وفملر ــت قيــويت علــى يت ــول
اليل سطينيني س األمارن املقدسة يف املدينة العتيقة ،ؤـا يف ألـ ـلل إـألر رمضـان املبـارع،
ا ليتى س وقوع عديت من ال دامات بني امل لني وقوات األمن اإلسرائيلية.
 - 55وليتت عملية ا تطاف وقتل فىت فلسـطيين مـن ـي إـعيا يف  5متوز/يوليـي س ليـام
من امل اارات العنيية يف القد الشرقية .ومن متوز/يوليـي  ،5١5٢توسـعت رقعـة ال ـدامات
بني اليلسطينيني وقوات األمن اإلسرائيلية متجاوزة بؤر التوتر التقليدية ،لتمتـد س بيـت نينـا
وإعيا ووايتخت اجلوز وجبل املك .
 - 5٢ويف  5٢نيســان/لبريل ،يت ــل حنــو  6١مــن اليلســطينيني املو ــوعني راــن اال تجــاز
اإليتارخت ،ومن منألم عديت من لعضا االـس التشـريعي اليلسـطيين ،يف ـراب ميتـوِّ عـن
الطعام ا تجاجار على استكدام سرائيل اال تجاز اإليتارخت .وانضـم لـيألم سـجنا فلسـطينيون
آ ــرون تضــامنا معألــم ،ؤــا يف أل ـ  3 5١١ســجني انضــموا ليــوم وا ــد يف  6ليار/مــايو.
ويف لوا ر ايران/يونيي ،علق اةتجاون اليلسطينيون راهبم عن الطعام بعـد توتـلألم ،سـ
مــــا وريت يف التقــــارير ،س اتيــــاق لويل مــــي م ــــلحة الســــجون اإلســــرائيلية لبــــد املياو ــــات
بشأن مطالبألم.
 - 53ويوجد اليـا مـا يايـد علـى  ٢3١فلسـطينيا راـن اال تجـاز اإليتارخت ،لخت لرثـر مـن
عا عديتام يف ليار/مايو .ولررر انا اإلعراب عن موقيي ال خت سبق لن لعربت عنـي مـرارا
بأن اال تجـاز اإليتارخت ال ينباـي اللجـو ليـي ال يف عـديت حمـدويت جـدرا مـن احلـاالت ،وألق ـر
فترة كنة ،ويف االت استثنائية .ورل حمتجا ال وجي لن توجي لي ـم ويُقـدم للمحارمـة،
و ال يُطلق سرا ي يتون بطا .
 - 53وظــل اليلســطينيون ما ــني قــدما يف برنــام بنــا يتولتــألم ،رغــم اقت ــار أل ـ علــى
األرص اخلا ــعة لســيطرة الســلطة ،أ دــرج عــن نطــاق اـ ه الســيطرة املنطقــة جــيم والقــد
الشــرقية وغــاة .وإــكل اـ ا األمــر عن ــرا لساســيا مكمــل للعمليــة السياســية .ورغــم التوافــق
الــدويل القــوخت يف ا را بــأن الســلطة اليلســطينية لــديألا القــدرة علــى يتارة الدولــة ،ف ـ ن جلنــة
االت ال املك ة يساوراا القلق بشكل لساسي زا مدى االستدامة املالية ومقومـات البقـا
االقت ايتخت بسب ال عوبات املاليـة الـ واجألتـألا السـلطة اليلسـطينية ـلل اليتـرة املشـمولة
بالتقرير .وترى اللجنة ليضا لن ة اجة ماسـة س اهـاأ جـرا ات متضـافرة اقـق االسـتقرار
يف و ي السلطة اليلسطينية املايل ،و عايتة اييا النمو االقت ايتخت ات قيـايتة القطـاع اخلـاص.
وارتنيــي لن مــن الضــرورخت لن تبـ ل الســلطة اليلســطينية جألــويتا حنــو جــرا تــلِّ ايكلــي،
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ؤــا يف ألـ اقيــق االنضــبا املــايل ،ورـ ل تقــدع مســاعدة رافيــة ومضــمونة س احلكومــة
اليلسطينية من اجلألات املاحنة ،وأل هبدف التحكم يف العجا.
 - 51وما زال تنيي قـرار جملـس األمـن  )5١١6( 563١تنييـ ا تامـا ،وتعـايف غـاة ومنواـا
االقت ــايتخت علــى املــدى البعيــد ،لاــدافا رئيســية مــن لاــداف األمــم املتحــدة .وقــد لمل ــرز تقــدم
جوارخت حنو اقيق اـ ه األاـداف ،بيـد لن ـة اجـة س بـ ل جألـويت لرـ بكـثل .ويف اـ ا
الســياق ،وافقــت كومــة ســرائيل علــى قيــام األمــم املتحــدة بأعمــال عمــار يف غــاة قيمتــألا
 56١مليون يتوالر .وقد ران ل ل لثر جياج ،ليس فقط بالنسبة للمستييدين مـن اخلـدمات،
ولكن ليضا مـن يـ تـوافر فـرص العمـل الق ـلة األجـل .ال لن اليوائـد االقت ـايتية لايـايتة
فرص العمل سرعان ما تنتألي مي انتألا األعمال .ولـ ا يلـام جـرا تاـيل لساسـي لعمـق يتـيس
تشــايل اقت ــايت غــاة ،بــد ا مــن الســماِّ بالت ــدير س ســرائيل ،ورـ ل عمليــات النقــل س
الضية الاربية ومنألا .وما مل تُتك ا ه اخلطـوات الضـرورية ،سـي ل مسـتقبل غـاة اشـا علـى
ل سن تقدير.
 - 56وما زال يساور /القلق من الة قوق اإلنسان واحلريـات يف غـاة .و ـا يـثل القلـق
بوجي اص التقارير ال ايترة عن اال تجاز التعسـيي الـ خت متارسـي قـوات األمـن اليلسـطينية،
والتقــارير عــن ســو املعاملــة يف مرارــا اال تجــاز يف غــاة .رمــا لإــعر بقلــق عميــق زا لنبــا
تتحدث عن العديد مـن عمليـات اإلعـدام يتون موافقـة الـرئيس عبـا مـي لن موافقتـي مطلوبـة
ؤوج القانون األساسي اليلسطيين .وليتعـو سـلطات األمـر الواقـي يف غـاة س لن اجـم عـن
تنيي املايد من اإلعدامات .رما ل السلطة اليلسطينية لن تكيل وفا اا باملسـؤوليات الـ
تقي على راالألا ،مي بدا اال ترام التام للقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
 - 56لقد ققت السلطة اليلسطينية ما ططـت لتنييـ ه منـ ثلثـة لعـوام ،ويـتعني التنويـي
هب ا اإلااز واةاف ة عليي والبنا عليـي .ولكـنين لإـعر بـالقلق بشـأن قـدرة السـلطة اليلسـطينية
على احلياظ على ا ه املكاس يف و التداور املتاايد حلالتألا املالية.
 - ٢١وإــجعت كومــة ســرائيل بقــوة علــى اهــاأ مجيــي التــدابل اللزمــة لتيســل النمــو
االقت ايتخت ،ؤا يف أل مواتلة تيسل الوتـول واحلررـة يتا ـل الضـية الاربيـة و ليألـا ومنـألا،
للبضائي واألإكاص على د سوا  .و ة تطور جياج متثـل يف قيـام سـرائيل ؤـنس عـديت رـبل مـن
الت اريس س السكان اليلسطينيني يف الضية الاربية لايارة القد و سرائيل لل إـألر رمضـان،
وتطبيقألا جرا ات لرثر مرونة عند نقا التيتي ونقا العبور لل الشألر الكرع.
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 - ٢5ولويت لن لعرب عن تقديرخت العميق لروبرت اـ .سلخت ،منسق األمـم املتحـدة اخلـاص
لعملية السلم يف الشرق األوسط ،ور ل مليو ي األونروا العامني السابق ،فيليبـو غرانـدخت،
واحلــايل ،بــيل رراانبــول .ولإــيد ليضـرا ميــي مــوظيي األمــم املتحــدة الـ ين يعملــون يف ظــل
ظــروف تــعبة و طــرة ل يان ـار دمـ رة للمن مــة .وحنــن حماونــون علــى وجــي اخل ــوص ليقــد
 55من موظيي األونروا يف غاة ،سوا منألم من لقي تيي لثنا اخلدمة لو ارجألا.
 - ٢5لقد بدلتُ اليترة املشمولة هب ا التقرير ولمـل رـبل حيـدو ،/يف ـو املياو ـات الـ
رانت جارية للتوتل س ل قائم على وجويت يتولتني ،يف لن نكـون ل ـلا إـألويتا علـى قيـام
يتولــتني تعيشــان جنبــا س جنـ يف ســلم ولمــن ،ولكــنين وتــلت س يايــة اليتــرة وقلــق بــالغ
يسـاور /مــن عــدم ـراز لخت تقــدم ومــن عـويتة العنــا بــني سـرائيل واملقــاتلني اليلســطينيني.
فل ياال لما بعيد املنال ا ا البح عن ل تياو ي رييل بتقري سـرائيل واليلسـطينيني
من السلم واألمن الدائمني ،ؤا يف أل اقيق األمـا /املشـروعة لليلسـطينيني ب قامـة يتولتـألم،
من دويت آمنة ومعترف هبا .واملألم ا ن اـو لن يعكـا الطرفـان ديـة
وإلسرائيل بالعي
على تناول املسائل اجلوارية .وليتعو القايتة اإلسرائيليني واليلسـطينيني س لن يتحلـوا بالب ـلة
واجلســارة والت ــميم هبــدف التوتــل س اتيــاق ســلم تــاردي ييــي بالطمو ــات املشــروعة
للشعبني .وما زلت علـى اقتنـاعي بـأن املياو ـات املباإـرة أات املاـاى اـي السـبيل الرئيسـي
تــوب التوتــل س ــل إــامل وعــايتل ويتائــم ،ؤــا يف أل ـ يــا اال ــتلل ،و يــا الــزناع،
والتوتل س ل عايتل متيق عليي ةنة اللجنيني اليلسطينيني.
 - ٢5ولتحقيق ا ه الااية ،لعرب عن تايتق لملي يف لن يعكا الطرفان بنشا علـى بـ ل
مجيــي اجلألــويت الكييلــة بتألينيــة بينيــة تيضــي س الــد ول يف عمليــة ســلم تتــيس التحــرع ل مــام.
سرائيل بوجي اص على وقـا مجيـي األنشـطة االسـتيطانية يف الضـية الاربيـة اةتلـة،
ول
ؤــا فيألــا القــد الشــرقية ،ولن تتكـ طــوات ملموســة جتــاه مواتــلة هييــا القيــويت العديــدة
امليرو ة يف رل من الضية الاربية وغاة .رما لإجي بقـوة مجيـي اليلسـطينيني علـى السـل يف
طريــق نب ـ العنــا واالجتــاه حنــو الو ــدة ؤــا يتيــق مــي االلتاامــات ال ـ قدمتــألا ســابقا من مــة
التحريــر اليلســطينية ،وليتعــوام س ب ـ ل جألــويتام الكييلــة بتحســني الــة القــانون والن ــام
ومكافحة التطرف والتحريض د سرائيل ،و س مواتلة بنا املؤسسات القويـة والدميقراطيـة
ال متثل عن را ال غا عني يف قامـة يتولـة فلسـطينية مسـتقلة تتمتـي ؤقومـات البقـا  .ويف بينيـة
إديدة التقل  ،من األًية ؤكـان منـي انـدالع لخت عنـا ميكـن لن يقـوص اجلألـويت السياسـية،
وامتناعُ الطرفني عن اهاأ طوات استياازية على األرص .وينباي للمجتمـي الـدويل ليضـا لن
يضطلي بدوره املتمثل يف تشكيل طار مشروع ومتوازن يـوفر طريقـا سياسـيا موثوقـا بـي يتـيس
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املضــي قــدما ،علــى لن ي ــا بي اهــاأ طــوات بعيــدة املــدى علــى لرص الواقــي .رمــا ينباــي
للمجتمــي الــدويل لن ييألــم لن اجلألــويت الــ يبــ ما يف ســبيل اقيــق اــ ا امــدف ســتتقلص
م داقيتألا على حنو متاايـد أا ل يـق يف اهـاأ اخلطـوات الضـرورية الـ يـئ بينيـة تيضـي س
احلوار اجلايت.
 - ٢٢وب ي األمني العام ل مم املتحدة ،سأواتل العمل على ريالـة بـ ل املن مـة اجلألـويت
الكييلة ب نشا يتولة فلسطينية مستقلة يتميقراطية مت لة األرا ي تتمتي ؤقومات البقـا  ،تعـي
جنبــا س جنـ يف ســلم مــي يتولــة ســرائيلية آمنــة يف طــار تســوية قليميــة إــاملة تتوافــق مــي
قـــــرارات جملـــــس األمـــــن  )5631( 5٢5و  )5615( 556و  )5١١5( 5561و 5353
( )5١١5و  ،)5١١6( 563١ووفقا خلريطة الطريق ،ومبايترة السلم العربية ،ومبـدل األرص
مقابل السلم.
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