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 ( 2016)   2334األمن   مجلس تنفيذ قرار    
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة  -   أول  
. وتمتد  ( 1) (2016)  2334هذا التقرير هو التقرير الفصلي الرابع عشر عن تنفيذ قرار مجلس األمن  - 1

 .2020حزيران/يونيه  4آذار/مارس إلى  21ة المشمولة بالتقرير من الفتر 
  

 األنشطة الستيطانية  -  ثانيا  
تأكيد أّن إنشـــــــــا  إمـــــــــرااير للم ـــــــــتو نا  في األر   (2016)  2334أعاد مجلس األمن في قراره   - 2

، بما فيها القدس الشـــــــرسية، ليس له أ  اـــــــرشية قانونية ويشـــــــ ر انتهاكا  1967الفل ـــــــلينية المحتلة منذ عا  
صــار ا بمو ا القانون الدولي وعة ة رىرأ أما  تحقيح حر الدولتين والح ا ال ــ   ال ادا والداام والشــامر. 

رّرر المجلس ملالىته إمــرااير بأن توقف فورا وعلى نحو رامر  ميع األنشــلة اطمــتيلانية وفي القرار ذاته، 
في األر  الفل ــلينية المحتلة، بما فيها القدس الشــرسية، وأن تحتر   ميع التزاماتها القانونية في هذا الصــدد 

 لخلوا .احتراما رام . بيد أّن الفترة المشمولة بالتقرير لم تشهد اتخاذ أ  من هذه ا

أيار/مايو، وافقت لجنة منلقة القدس للتخليط على  لة راي ـــــــــــية لتومـــــــــــيع م ـــــــــــتو نة   26وفي  - 3
ــر إلى   هار ــرسية المحتلة بما يصـــــ ــ ة والىنا  المزمع  2 200حوما في القدس الشـــــ ــ نية. وهذه التومـــــ وحدة مـــــ

فيما يخص حيث تم اإلع ن عن مناقصـــــا    - وحدة مـــــ نية في م ـــــتو نة  ف ا  هاماتوس 3 000 لـــــــــــــــــــ 
من اــــــــأنهما أن ي ديا، في حاا تنفيذهما، إلى زيادة ت زيز  و   -وحدة مــــــــ نية في اــــــــ ا /فىراير   1 000

الم ـــتو نا  على  وا المحيط الجنولي للقدس، الذ  يفصـــر المنا ح الفل ـــلينية من المدينة عن بيت لحم 
قصــــــا  في المنلقة  يم   ا الفترة و نوب الضــــــفة ال رلية. ولم تقدخ  أ   لط أ رأ ولم يع لأن عن أ  منا

 المشمولة بالتقرير.  

__________ 

 . S/2020/263، وععمِّّم على أعضا  المجلس في الوثيقة  2020آذار/مارس    30صدر التقرير الفصلي الثالث عشر لألمين ال ا  في  (1) 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/2020/263
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ــللة التخليط الىلد   - 4 ــادرة مـ ــراايلية على مصـ ــللا  اإلمـ ــابح من أيار/مايو، وافقت ال ـ وفي وقت مـ
ر  ال للا  اإلمراايلية هذا القرار بأنه  في الحر  اإلبراهيمي/كهف ال لاررة من بلدية الخلير الفل لينية. ولرخ

لن ي ير ترتي ا   ”الموقع في متناوا األاـــــخا  ذو  اإلعاقة، في حين ذرر  أن المشـــــرو  ضـــــرور  لج ر  
ــع الراهن ــ ة أو الوضــــ ــدر األمر بنز  المل ية في  “الصــــ يوما ل عترا .  60أيار/مايو، وهو يتيح  12. وصــــ

 رأ، هذه وقد أدانت الةيادة الفل ــــــــــلينية وللدية الخلير واألوقا  وال ــــــــــللا  اإلمــــــــــ مية، من بين  ها  أ
 المت لح بإعادة اطنتشار في الخلير. 1997الخلوة، حيث قالت إنها تنتهك بروتوروا عا  

ــادرتها في  - 5 و  ا الفترة المشــــــمولة بالتقرير، امــــــتمر  عمليا  هد  م انط يمل ها فل ــــــلينيون ومصــــ
مر  فيروس رورونا   مختلف أنحا  الضــــفة ال رلية المحتلة، بما فيها القدس الشــــرسية، على الرشم من تفشــــي

( والاـارة ال ـللا  اإلمـراايلية في ب ف إفاداتها إلى التجميد الم قت لهد  الم اني المأهولة ب ـىا 19-)كوفيد
هذه الجااحة. ولحجة غياب تصـاريح الىنا  الصـادرة عن إمـرااير، التي يحر حصـوا الفل ـلينيين عليها اـ ه 

ــا فل ــــــلينيا،   86مىنى، مما أدأ إلى تشــــــريد  132درة  م ــــــتحير، قامت ال ــــــللا  اإلمــــــراايلية بهد  أو مصــــ
اــــــــــــــخص آ رين. وـقد تم هـد  أو مصــــــــــــــادرة  700امرأة، رمـا أدأ إلى تضــــــــــــــرر  42 ف  و  47بينهم  من
، الذ  يجيز فر  إ را ا  م جلة فيما يخص 1797مىنى امتنادا إلى األمر ال   ر  رقم    16مجموعه  ما

مــــــاعة إلث ا  امت كهم تصــــــاريح بنا  مــــــارية المف وا.   96المال ين مــــــوأ الم اني التي ت دُّ  ديدة ط تمنح 
ــادرتهـا رـاـنت مموـلة من  هـا  مـانحـة، ورـاـنت  27مجموعـه  ومـا من  7من المـ اني التي تم هـدمهـا أو مصــــــــــــ

الم اني التي هعّدمت تتصــــــــــــر بالمياه )صــــــــــــهاري ، و زانا  مياه، وآبار(. وفيما يخص عشــــــــــــرة م ان أ رأ، 
 س الشرسية المحتلة، فقد هدمها مال وها عقا تلقي أوامر بالهد . م حمها في القد

، ث ثة منها رانت مأهولة، في ب ر   22وفي  - 6 ني ـان/أبرير، هدمت قوا  األمن اإلمـراايلية مـتة م انط
امتيلانية شير قانونية بالقرب من م تو نة يت هار، أفيد أنها رانت مرت لة بحوادث عنف مت ررة من  انا 

نين في المنلقة ولااـــــت اكا  بين متلرفي الم ـــــتو نين وقوا  األمن اإلمـــــراايلية، بما في ذلك إلقا  م ـــــتو 
 آذار/مارس. 26ث ث ز ا ا  حارقة على مرر ة ع  رية في 

أيار/مايو، قامت القوا  اإلمــــــــراايلية، في قرية رولر القري ة من را  م، بهد  منزا أمــــــــرة   11وفي  - 7
ابي. وران المنزا مل ًا ل االة ر ر فل ــــليني اتُّهم بالمشــــاررة في قتر فتاة إمــــراايلية في فل ــــلينية رتدبير عق

 .2019أش لس/آب 

ني ــــان/أبرير إلى  24مىنى في المجمو    ا اــــهر رمضــــان الم ارف )في الفترة من  42وتم هد   - 8
؛ ومىنى واحد في 2019في عا  مىنى   13أيار/مايو(. ويمثر ذلك زيادة رىيرة مقارنة بال ـــنوا  ال ـــابقة ) 24

 (. 2017؛ وصفر في عا  2018عا  
  

 العنف ضّد المدنيين، بما في ذلك أعمال اإلرهاب  -  ثالثا  
إلى اتخـــاذ  لوا  فوريـــة لمنع  ميع أعمـــاا ال نف  (2016) 2334دعـــا مجلس األمن في قراره  - 9

لمـدنيين، بمـا في ذلـك أعمـاا اإلرهـاب، ورـذلـك  ميع أعمـاا اطمــــــــــــــتفزاز والتـدمير، ودعـا إلى إعمـاا ضــــــــــــــد ا
ــا ـلة في هـذا الصــــــــــــــدد واللى التقـيد ـباطلتزامـا  بمو ـا القـانون اـلدولي من أ ـر ت زيز الجهود الجـارـية  الم ــــــــــــ

انــة  ميع أعمــاا لم ــافحــة اإلرهــاب، بمــا في ذلــك من   ا أنشــــــــــــــلــة التن ــــــــــــــيح األمنيــة القــاامــة، واللى إد
 بوضوح. اإلرهاب

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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شير أن الفترة المشـمولة بالتقرير ات ـمت بأعماا عنف في  ميع أنحا  األر  الفل ـلينية المحتلة،  - 10
بما في ذلك اطات اكا  ال نيفة التي وق ت بين الفل لينيين وقوا  األمن اإلمراايلية، وأعماا ال نف المتصلة 

الدهس، وال    الصـواري  من  انا المقاتلين الفل ـلينيين من شزة باتجاه بالم ـتو نين، والهجما  بالل ن و 
إمـــرااير، وال ارا  الجوية اطنتقامية التي اـــنتها إمـــرااير ضـــد أهدا  تاب ة للمقاتلين في شزة، وامـــتخدا  القوة 

 الفتاكة من  انا قوا  األمن اإلمراايلية ضد المدنيين الفل لينيين.

 ة فل ــــــــــــلينيين، من بينهم  فر واحد، على يد قوا  األمن اإلمــــــــــــراايلية   ا وال ماًط، قعتر مــــــــــــ   - 11
ــا  األر   ــا من الحوادث التي وق ـــت في  ميع أنحـ ــاكـــا  وال مليـــا  األمنيـــة وشيرهـ المحـــاهرا  واطاــــــــــــــت ـ

بذ يرة حية. وقعتر  ند  إمــراايلي وأصــيا ث ثة  37فل ــلينيًا، من بينهم  217الفل ــلينية المحتلة، وأصــيا  
أفراد قوا  األمن اإلمــراايلية ومدنيان إمــراايليان، من بينهم  فر واحد، في عمليا    ن وفي ااــت اكا  من 

 وحوادث أ رأ.

 آذار/ 27وفي حين مـاد هدو  ن ـىي في م حم أر ا  شزة، أ لح مقاتلون فل ـلينيون صـارو ًا في   - 12
ير. وردًا على ذلك، أ لح  يش أيار/مايو، مــــــقلت في منا ح مفتوحة في إمــــــراا  6مارس وصــــــارو ين في 

الدفا  اإلمـراايلي ت ـ ًا من قذااف الدبابا ، قير إنها امـتهدفت مررز مراس ة ع ـ ر  مزعو  في شزة. وع وة 
على ذلك، أ لقت  اارا  إمـراايلية بدون  يار ث ث قذااف قير إنها امـتهدفت مواقع ع ـ رية تاب ة لحماس 

 في شزة. ولم يعىلغ عن وقو  إصابا .

ــرااير.   15وفي  - 13 ــلينيون في شزة إ    أ هزة حارقة على إمـــــــــ ــتأنف مقاتلون فل ـــــــــ أيار/مايو، امـــــــــ
 تقع أ  إصابا  أو أضرار   ا الفترة المشمولة بالتقرير. ولم

منامـــــــــ ة على األقر، أ لقت القوا  اإلمـــــــــراايلية النار باتجاه شزة في المنا ح المتا مة   164وفي  - 14
ــيال المحيط بالقل ــابا . وفي لل ـ ــراايلية النار  76ا ، ولم يىلغ عن وقو  أ  إصـ ــ ة، أ لقت القوا  اإلمـ منامـ

 على فل لينيين رانوا يصلادون ال مك س الة مواحر شزة، فأصابت ت  ة منهم بجراح.

وفي أواار ني ــــــان/أبرير، اعتقلت حماس ثمانية من نشــــــلا  المجتمع المدني، من بينهم امرأة، رانوا   - 15
إقامة نشـــــــا  ”في ا تما  للتداوا بالفيديو مع نشـــــــلا  مـــــــ   إمـــــــراايليين ودوليين، وذلك بدعوأ  قد اـــــــارروا

. وقد أعفرل عن  م ـــــــــة منهم. وقد أثار  مفوضـــــــــية األمم المتحدة لحقو  “تلىي ي مع اطحت ا اإلمـــــــــراايلي
ــا  ــأن مشـــروشية اطحتجاز، وم ايير المحاكمة ال ادلة، و لر إمـ ــواشر  ليرة بشـ ــان اـ ة الم املة دا ر اإلن ـ

 اطحتجاز و ار ه. 

ــليني يىلغ من ال مر  - 16 ــراايلية النار على فل ــــ ــفة ال رلية المحتلة، أ لقت قوا  األمن اإلمــــ وفي الضــــ
آذار/مارس. وأفاد  قوا  األمن  22عامًا فأردته قتي  وأصــــــــــــــابت أحد أقرلااه بجراح في قرية ن لين في   32

جارة على المرر ا ، وهي رواية   ن في صــــــــحتها أفراد أمــــــــرة الضــــــــحية. اإلمــــــــراايلية أنهما رانا يلةيان الح
 وتمتنع ال للا  اإلمراايلية عن ت ليم  ثة الر ر المتوفى ألمرته.

ــيا بها في حادث وقع في  1وفي  - 17 ــليني متأثرا بجراح أصــ ــان/أبرير، توفي فل ــ آذار/مارس   11ني ــ
ا الحادث، امــــــــــتخدمت قوا  األمن اإلمــــــــــراايلية الذ يرة في  ىر ال عرمة بقرية بيتا في محافحة نابلس. و  

الحية والرصـــــا  الم لف بالملا  لتفريح ال ـــــ ان الفل ـــــلينيين الذين تحاهروا ضـــــد محاوط  الم ـــــتو نين  
 اإلمراايليين د وا موقع ديني تاريخي بالقرب من القرية.
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ني ان/أبرير، أفاد  التقارير بأن ر   فل لينيا نفذ هجوما على ضابط من ض ا  ار ة   22وفي  - 18
ــرسية المحتلة، ثم أ لقت قوا   ــيارة و  نه عند نقلة تفتيش في القدس الشــــ ــدمه بال ــــ ــراايلية بصــــ الحدود اإلمــــ

 األمن النار عليه فأردته قتيً . 

عامًا امرأة إمـراايلية تىلغ من ال مر  19لغ من ال مر ني ـان/أبرير،   ن ر ر فل ـليني يى   28وفي  - 19
عامًا في مدينة رفار مــابا اإلمــراايلية، مما أدأ إلى إصــابتها بجروح  ويفة. وأ لح مدني إمــراايلي النار  62

 على الفل ليني وأصابه بجروح  ليرة. وألقي الة ف على الر ر الفل ليني في وقت طحح.

قت قوا  األمن اإلمـــــراايلية النار على فل ـــــليني وأصـــــابته بجروح واعتقلته أيار/مايو، أ ل  12وفي  - 20
ــفة ال رلية المحتلة، بدعوأ محاولته   ن أحد أفراد قوا  األمن اإلمـــــــراايلية  عند نقلة تفتيش قلنديا في الضـــــ

 في المنلقة.

قامت بها قوا   أيار/مايو، قعتر  ند  إمــراايلي بحجر رمي على رأمــه أثنا  عملية اعتقاا  12وفي  - 21
األمن اإلمـــــــــــــراايلية في قرية ي ىد بالقرب من  نين. وقد دأبت قوا  األمن اإلمـــــــــــــراايلية على الةيا  ب مليا  

فل لينيا،  53اعتقاا ليلية في القرية بحثا عن الم  ولين عن ذلك الحادث. وألقي الة ف على ما ط يقر عن 
هم رهن اطحتجــاز. وععثر على أحــد الم تقلين، من  20من بينهم  مس ن ـــــــــــــــا  و م ـــــــــــــــة أ فــاا، وط يزاا 

عــامــًا، م شــــــــــــــيــا عليــه في منلقــة م زولــة ب ــد أن اعتقلتــه قوا  األمن  19فل ــــــــــــــليني يىلغ من ال مر  وهو
اإلمــــــــــــراايلية. وأع ضــــــــــــ ت القرية ل ملية إش   ع ــــــــــــ ر  لمدة أمــــــــــــىو  تقري ا. وألقي الة ف فيما ب د على 

 المشت ه فيهم.  أحد

عامًا  17أيار/مايو، أصــــــــابت قوا  األمن اإلمــــــــراايلية صــــــــىيا فل ــــــــلينيا يىلغ من ال مر   13وفي  - 22
ــت اكا  التي أعقىتها في مخيم الفوار  ــه فأردته قتي    ا عملية تفتيش أ رتها واطاــــ برصــــــا  حي في رأمــــ

ــلي  ــيا أرل ة فل ــــ ــهود أنه ران من المارة األبريا . رما أصــــ نيين آ رين، ل  ئين بالقرب من الخلير. وأفاد اــــ
 بينهم  فر، بذ يرة حية.  من

عامًا  19أيار/مايو، أ لقت قوا  األمن اإلمــــــراايلية النار على فل ــــــليني يىلغ من ال مر   14وفي  - 23
فقتلته   ا هجو  مزعو  قا  فيه بدهس  نود إمــــــراايليين عند نقلة تفتيش بيت عوا، شرب الخلير. وط تزاا 

 ما أصيا  ند  إمراايلي بجروح  ليرة في هذا الحادث.م ب ا  الحادث شير واضحة. ر

ــلينيون قنىلة أنىولية وز ا ا  حارقة على مررز مراس ة تابع لقوا    15وفي  - 24 أيار/مايو، ألقى فل ـــــــــــ
األمن اإلمـــراايلية في بلدة أبو ديس بالقرب من القدس الشـــرسية. ورد  قوا  األمن اإلمـــراايلية بإ    النار، 

 صابة ث ثة فل لينيين بجراح.مما أدأ إلى إ

أيار/مايو، أ لقت قوا  األمن اإلمــــراايلية النار على فل ــــليني وقتلته بدعوأ تنفيذ هجو    29وفي  - 25
بالدهس ب ــــــــيارة في قرية النىي صــــــــالح بالقرب من را  م. وفي ما أعقا ذلك من ااــــــــت اكا  مع ال ــــــــ ان، 

عامًا مصـــــــاب  22ة الحية على ر ر فل ـــــــليني يىلغ من ال مر أ لقت قوا  األمن اإلمـــــــراايلية النار بالذ ير 
 بمت زمة داون، فأصابته بجروح.

أيار/مايو، أ لقت قوا  األمن اإلمـراايلية النار على ر ر فل ـليني أعزا مصـاب بالتوحد   30وفي  - 26
لية في هذا الحادث. عامًا في مدينة القدس القديمة فأردته قتيً . وتحقح الشـــــر ة اإلمـــــرااي   31يىلغ من ال مر 
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ــار رايس الوزرا ، بنيامين نتنياهو، إلى الحادث على أنه  ــاة”وأاـــــــــ ، وقدخ  رايس الوزرا  المناوب ووزير  “مأمـــــــــ
 الدفا ، بنيامين شانتز، اعتذارًا علنيًا.

وامتمر  التوترا  في حي العي وية في القدس الشرسية المحتلة نتيجة ل مليا  اضلل ت بها قوا   - 27
اإلمـراايلية، اـملت مداهما  للمنازا واعتقاط ، ونتيجة طاـت اكا  مت ررة بين قوا  األمن اإلمـراايلية األمن 

ــراايلية بما ط يقر عن  ــلينيين. وال ماط، قامت القوا  اإلمـــــــــ عملية تفتيش واعتقاا، واعتقلت نحو  60والفل ـــــــــ
  ف  على األقر، وأصابت اخصا واحدا بجروح. 16اخص، من بينهم  100

وازداد  وتيرة أعماا ال نف المتصـلة بالم ـتو نين في الضـفة ال رلية المحتلة   ا الفترة المشـمولة  - 28
ــراايلية فيما يت لح بجااحة  ــلينية واإلمـ ــللا  الفل ـ ــتها ال ـ ــارمة التي فرضـ بالتقرير، على الرشم من القيود الصـ

ــانية 19-كوفيد ــ ون اإلن ـ ــيح الشـ ــجر م تا تن ـ ــت  80. ومـ ــنها م ـ ــراايليون وآ رون على هجوما اـ و نون إمـ
 اخصا بجروح واللحا  أضرار بممتل ا  ت ود لفل لينيين. 38الفل لينيين، مما أمفر عن إصابة 

ر أيضــــــــــا عدد رىير من الحوادث في مومــــــــــم حصــــــــــاد القمح، بما في ذلك ت ر  مزارعين  - 29 جِّ ومــــــــــع
، فضــــ  عن األضــــرار التي لحقت فل ــــلينيين ل عتدا  الج ــــد  وللمضــــايقة على يد م ــــتو نين إمــــراايليين

ورانت هذه  من أاــــــــجار واــــــــجيرا  الزيتون وعشــــــــرا  الدونما  من األراضــــــــي الزراشية.  2 000بأكثر من 
الموا ها  عنيفة في رثير من األحيان، وتلور  مــــــري ا لت د  إلى ااــــــت اكا  بين الفل ــــــلينيين وقوا  األمن 

را متوا دة في الخضـر )بيت لحم(، وترم ـعيا، والم ير، ورأس  اإلمـراايلية. ورانت أكثر المجتم ا  المحلية تضـر 
 في الخلير، والتواني )ت ا الخلير الجنولية(.  H2كررر )را  م(، وال اوية )نابلس(، وأفةيةيس، والمنلقة 

ني ـــــــان/أبرير، ها مت مجموعة من الم ـــــــتو نين مزارعين فل ـــــــلينيين بال  ب والهراوا   6وفي  - 30
ــتو نين رانوا يحاولون ال هرلااية ور  ــر  الخلير. وتفيد التقارير بأن الم ـــ ــيوق، اـــ ذاذ الفلفر الحار في قرية الشـــ

 عامًا في هذا الهجو . 53إقامة ميال على أر  مملورة للفل لينيين. وقد أصيا مزار  يىلغ من ال مر 

ني بينما ران م ــتو نين من م ــتو نة حلميش على معزار  فل ــلي  10ني ــان/أبرير، اعتدأ  7وفي  - 31
عامًا، بالقرب من قرية رولر. وت ر  الث ثة للضرب  32و   28يحرث أرضه برفقة ابنيه ال ال ين من ال مر 

 بالىناد ، واقتيد ابنا المعزار  إلى الم تو نة. وأع لح مراح األ وين في وقت طحح.

عاما وابن أ يه حيث  52م ــــــــــتو نا ر   فل ــــــــــلينيا يىلغ من ال مر  11أيار/مايو، ها م   6وفي  - 32
كانا يقومان برعي األشنا  بالقرب من قرية برقة،  نوب  نين. ورانت عشــرون من أشنامه ط تزاا مفقودة في 

 نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

ــراايليًا بقتر ث ثة أفراد   18وفي  - 33 ــتو نًا إمـ ــراايلية في اللد م ـ أيار/مايو، أدانت المح مة المحلية اإلمـ
، بمن فيهم  فر صــــــ ير، عندما أعحر  منزلهم في قرية دوما 2015رة الدوابشــــــة الفل ــــــلينية في عا  من أـمـــــ 

بـالضــــــــــــــفـة ال رليـة المحتلـة أثنـا  نومهم. واتفقـت المح مـة في ح مهـا مع اطدعـا  ال ـا  على أن  ريمـة القتـر 
رهـابـية. ويـقاا إن المـدعى ال مـد هـذه عمـر إرهـابي؛ شير أن الم ــــــــــــــتو ن بعرِّإ من تهمـة اطنتمـا  إلى منحمـة إ

 عليه ي تز  امتئنا  القضية أما  المح مة ال ليا.
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 التحريض والستفزاز والخطابات الملهبة للمشاعر  -  رابعا  
ــاللرفين، في قراره  - 34 ــاب مجلس األمن بـ ــدولي،  (2016) 2334أهـ ــا وفقـــا للقـــانون الـ ، أن يتصــــــــــــــرفـ
ذلك القانون الدولي اإلن ـاني، واطتفاقا  واطلتزاما  ال ـابقة بينهما، وأن يلتزما الهدو  وضـ ط النفس،  في بما

 ة للمشــــــــــــاعر، بهد  تحقيح  ملة أمور منها وأن يمتن ا عن أعماا اطمــــــــــــتفزاز والتحريف والخلابا  المله
وقف تصـــــــــاعد الحالة على أر  الواقع، مما يفضـــــــــي إلى إعادة بنا  الثقة، وال مر من   ا ال ـــــــــيامـــــــــا  
واإل را ا  على إظهـار التزا  حةيقي بحـر الـدولتين، وتهيـئة الحرو  ال زمـة لت زيز ال ــــــــــــــ  . ول ن أعمـاا 

  ة للمشاعر امتمر    ا الفترة المشمولة بالتقرير.اطمتفزاز والتحريف والخلابا  المله

وقد واصـــــــلت حررة فتح، على صـــــــفحاتها في مواقع التواصـــــــر اط تماعي، تمجيد مرت ىي هجما   - 35
إرهابية مــابقة ضــد اإلمــراايليين. وفي منامــ ا  عديدة، اتهم م ــ ولون فل ــلينيون ر ار ال ــللا  اإلمــراايلية 

ــر روفيد ــ ي إلى نشـ ــلحة الثنا  على أعماا ع 19-بال ـ ــاار الم ـ ــا  الفصـ ــر أعضـ ــلينيين. وواصـ مدا بين الفل ـ
ــراايليين، بما في ذلك الهجو  بالدهس والل ن الذ  وقع في   ــد اإلمــ ــان/أبرير عند  22ال نف المرت  ة ضــ ني ــ

 نقلة تفتيش في القدس الشرسية المحتلة.

يليين اإلدط  بىيانا  تحريضــية تأييدا  وفي الوقت نف ــه، واصــر ر ار الم ــ ولين الح وميين اإلمــراا  - 36
ــفة ال رلية المحتلة، ووصــــف ب ضــــهم ذلك بأنه  . وقاا “فرصــــة تاريخية”للضــــم شير القانوني أل زا  من الضــ

. وفي مـــــــــيا  “ولن ن ـــــــــمح تحت أ  ظر  من الحرو  بإقامة دولة فل ـــــــــلينية”أحد الوزرا  اإلمـــــــــراايليين 
ــي  ــا، أدلى ب ف القادة ال ـ ــيين اإلمـــراايليين بت ليقا  مهينة فيما يت لح بالفل ـــلينيين،  مناقشـــا  الضـــم أيضـ امـ

 .“أكىر رق ة مم نة من األر  بأقر عدد مم ن من ال رب”حيث بيخنوا أن هدفهم هو حيازة 

ني ــان/أبرير، احتجز  الشــر ة اإلمــراايلية وزير اــ ون القدس في ال ــللة الفل ــلينية ل دة  3وفي  - 37
ا ا  بانتهاف قانون إمـراايلي يححر أنشـلة ال ـللة الفل ـلينية في القدس دون مـاعا  وامـتجولته بشـأن ادع

تن ـــيح. وأع لح مـــراح الوزير بشـــر  أن يمتنع عن الةيا  بهذه األنشـــلة ومعنع من التنقر دا ر القدس الشـــرسية 
ىا ني ـــــــــان/أبرير، ألقي الة ف على محافل القدس التابع لل ـــــــــللة الفل ـــــــــلينية بـ ــــــــ  5يومًا. وفي   14لمدة 

ني ـان/أبرير، قامت قوا  األمن اإلمـراايلية بمداهمة  14ادعا ا  مماثلة وأع لح مـراحه في اليو  التالي. وفي 
افتتحته وزارة الصـحة الفل ـلينية في مـلوان،  19-والش   مررز إل را  ا ت ارا  ال شـف عن اإلصـابة ب وفيد

ــراايلية  أيار/مايو، اعتقلت قوا  األم 5واعتقلت أحد المتلوعين. وفي  ــلينيا، بمن فيهم األمين  15ن اإلمــ فل ــ
 ال ا  للم تمر الو ني الش ىي للقدس، ورايس بلدية رفر عقا، في القدس الشرسية المحتلة والىلدة القديمة.

  
 الخطوات اإليجابية لعكس مسار التجاهات السلبية  -  خامسا  

إلى اتخـاذ  لوا  إيجـابـية على الفور ل  س م ــــــــــــــار  (2016) 2334دعـا مجلس األمن في قراره   - 38
اطتجاها  ال ـــــــــــــلىية القاامة على األر  التي تهدد إم انية تلىيح حّر الدولتين. وقد امـــــــــــــتمر  اطتجاها  

 ال لىية على األر    ا الفترة المشمولة بالتقرير.

أيار/مايو، أّد  ح ومة  وارإ اات فية  ديدة اليمينأ الدمــــــــتورية في إمــــــــرااير، وذلك ب د    17وفي  - 39
ني ـان/أبرير. وينص اطتفا  على  20عا  من اإلبها  في األفح ال ـيامـي انتهى بتوسيع اطتفا  اطات في في 

مع رايس الوزرا  المناوب، أن تموز/يوليه، ول د التشــــــــــــــاور  1أنه يم ن لرايس وزرا  إمــــــــــــــرااير، اعت ارا من 
ــيادة”ي ر   ــيتم التوصــــر إليه مع الوطيا  المتحدة بشــــأن ب ــــط ال ــ ــفة   “اطتفا  الذ  مــ على أ زا  من الضــ

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ال رلية المحتلة على الح ومة أو ال ني ــــت للموافقة عليه. ويدعو اطتفا  أيضــــا إلى دعم اتفاقا  ال ــــ   مع 
 لمنلقة.الىلدان المجاورة وت زيز الت اون في ا

ــفة ال رلية المحتلة،   19وفي  - 40 ــم أ زا  من الضــــــ ــرااير  للها لضــــــ أيار/مايو، ورّدًا على إع ن إمــــــ
ّر  من  ميع اطتفاقا  والتفاهما  مع الح ومتين األميررية ”أعلنت ال ــــــللة الفل ــــــلينية أنها أصــــــ حت في حِّ

، و ـالىـت “اطتفـاقـا ، بمـا فيهـا األمنيـةواإلمــــــــــــــراايليـة، ومن  ميع اطلتزامـا  المترت ـة على تلـك التفـاهمـا  و 
إمـــــــراايرأ بأن تتحمر التزاماتها بوصـــــــفها ال ـــــــللة القاامة باطحت ا. وأّكد بيان رايس دولة فل ـــــــلين، محمود 

على أن تجر   ... بحر الصرا  الفل ليني اإلمراايلي على أماس حر الدولتين”ش اس، رذلك التزا  فل لين  
عاية دولية مت ددة )اللجنة الرلاشية المومــــــ ة(، وعىر م تمر دولي لل ــــــ  ، المفاوضــــــا  لتحقيح ذلك تحت ر 

على أمــــــاس  “تحقيح مــــــ   عادا واــــــامر”. وأّكد الىيان رغ ة الةيادة الفل ــــــلينية في  “وفح الشــــــرشية الدولية
 .(2016) 2334م ادرة ال    ال رلية وقرارا  األمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس األمن 

أيار/مايو، أصـــــــــدر رايس الوزرا  الفل ـــــــــليني ت ليما  إلى أعضـــــــــا  مجلس الوزرا  بأن    20وفي  - 41
يشـــــــــــرعوا على الفور في تنفيذ إع ن الةيادة الفل ـــــــــــلينية، م ردًا للمجتمع الدولي في الوقت نف ـــــــــــه على أن 

ــمح بتد ــلينية لن ت ـ ــللة الفل ـ ــميًا ال ـ ــلينيون رمـ ــ ولون الفل ـ ــه، أبلغ الم ـ هور الحالة األمنية. وفي اليو  نف ـ
حزيران/يونيه، أعلنت ال ـــللة الفل ـــلينية أنها مـــترفف  3نحرا هم اإلمـــراايليين بوقف التن ـــيح األمني. وفي  

ح بال  قا  تلقي إيرادا  المقاصة التي تتولى إمرااير تحصيلها بالنيابة عنها بمو ا بروتوروا باريس المت ل
اطقتصادية بين ح ومة دولة إمرااير ومنحمة التحرير الفل لينية. وط تزاا اآلثار المترت ة على هذه الخلوا  

 من الناحية ال ملية في  ور التجلي.

اط تماشية واطقتصـــــادية الج ـــــيمة. فقد  فأقأدأ  19-وما زاا الفل ـــــلينيون يوا هون آثار  ااحة روفيد - 42
  من الفل ـــلينيين عملهم، وأصـــ حت المشـــاريع الصـــ يرة والمتومـــلة عا زة عن ال مر، وازداد عشـــرا  اآلط

ت ر  الن ـــا  واأل فاا لل نف شير المتصـــر بالنزا . ويقدر الىنك الدولي أن اطقتصـــاد الفل ـــليني مـــين مش 
ــ ة تتراوح من  نخفا  الحاد . ونتيجة ل 2020في المااة في عا   11في المااة إلى  7,6على األر ح بن ـــــــــــ

بليون دوطر في  1,5إليرادا  ال ـــللة الفل ـــلينية، قد يىلغ ال جز المالي لل ـــللة مقدارًا يتراوح من بليون إلى 
. ودون فر  ل قترا  الــدولي أو دون تلقي مزيــد من الــدعم للميزانيـــة من الجهـــا  المـــانحـــة، 2020عــا  

ديدة. ول ــــّد النقص في التموير، أبرمت إمــــرااير مــــتضــــلر الح ومة الفل ــــلينية إلى اتخاذ تدابير تقشــــوية اــــ 
مليون دوطر وضــــــــــمانته إيرادا ع  233أيار/مايو اتفاقا لمنحها قرضــــــــــًا سيمته  11وال ــــــــــللة الفل ــــــــــلينية في 

المقاصـــة المقىلة التي تتولى إمـــرااير تحصـــيلها. وال ر  من هذا الترتيا هو تم ين ال ـــللة الفل ـــلينية من 
التدفقا  النقدية لألاــهر األرل ة المقىلة. وقرر  ال ــللة الفل ــلينية عد  اطمــتفادة الحفاظ على حد أدنى من 

 أيار/مايو. 19من هذا الترتيا إعماًط للقرار الذ  اتخذته في 

، حيز النفاذ، ويخوا 2020أيار/مايو، د ر أمر ع ــ ر  إمــراايلي، ععدِّا في اــ ا /فىراير   9وفي  - 43
لتجارية الفل ـلينية عن صـرفها مدفوعا  ال ـللة الفل ـلينية لل ـجنا  األمنيين هذا األمر م حقة المصـار  ا

الفل ــــلينيين أو أمــــرهم أو أمــــر المتوفين في  ضــــم مشــــاررتهم في هجما  ضــــد اإلمــــراايليين. ووفح تقارير 
ّمد تنفيذ الت دير في   حزيران/يونيه ريثما يعخضع لمزيد من الفحص. 4ومااط إع مية،  ع

ــدر  مح مة منلقة القدس قرارا يأمر بحجز نحو ن   24وفي  - 44 ــان/أبرير، أصــــــــ مليون دوطر  128ي ــــــــ
م قتا من ال للة الفل لينية رت ويف ألمر ضحايا هجما  انت ضد اإلمراايليين   ا اطنتفاضة الثانية. 
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ر المىلغ، أو  ز  منه على األقر، من إيرادا  المقاصـــــــــــة الوا  ة لل ـــــــــــللة  وقضـــــــــــت المح مة بأن يعحصـــــــــــخ
 .2019الفل لينية والتي تحتجزها إمرااير منذ آذار/مارس 

ــانية بالتن ــــــيح الوثيح مع  ميع ال ــــــللا  الم نية للم ــــــاعدة في  - 45 ويتواصــــــر إنجاز ال مليا  اإلن ــــ
في  ميع أنحا  األر  الفل ــــلينية المحتلة. والخلة المنقحة ل مــــتجابة  19-م الجة تداشيا  تفشــــي روفيد

، والتي  علا بمو ىها تموير 19-  التي أعدتها األمم المتحدة واــررااها لموا هة روفيدالمشــتررة بين الوراط
، متوفٌر لهــا 2020مليون دوطر طحتوا  الجــااحــة والتخوي  من آثــارهــا حتى نهــايــة حزيران/يونيــه  42,4قــدره 

فر لها تموير إضــافي قدره   58التموير بن ــ ة  ل إ ار الندا  الداعي مليون دوطر من  ار  17,3في المااة، ووع
مليون دوطر، بما في ذلك الموارد المحشـودة من  ارل إ ار  39,5للتموير بمو ىها. وقد حعشـد  موارد قدرها  

 في األر  الفل لينية المحتلة. 19- لة اطمتجابة، لدعم األنشلة المتصلة بالتصد  ل وفيد

ــادي  19-وفاقمت  ااحة روفيد - 46 ــانية واطقتصـ ــ . الحالة اإلن ـ ــية في قلا  شزة المزرية أصـ ــيامـ ة وال ـ
في المااة من الشــــررا  الصــــناشية في قلا  شزة  35ووفح درامــــا  امــــتقصــــااية منجزة م  رًا، توقفت نحو  

، في حين  فضــت الشــررا  المت ةية قدرتها التشــ يلية. ونتيجة 19-عن ال مر توقفًا تامًا ب ــىا  ااحة روفيد
د نحو  القلـا  الصـــــــــــــــناعي عملهم. وتوقفـت  ميع الملـاعم والفـناد  تقريـ ا عن عـامـر في  13 000ـلذـلك، فقـأ

ــريح أكثر من  ــا  إلى  10  000ال مر، مما أدأ إلى ت ــــــ ــاار األ يرة في الوظااف تنضــــــ عامر. وهذه الخ ــــــ
 .2019في المااة في نهاية عا   45م دا بلالة مرتفع أص  في قلا  شزة، حيث ران هذا الم دا يىلغ 

ونقصِّ التموير، ت ا أ  أعماا إعادة بنا  والصــ ح ما تدّمر في قلا  شزة   19-  روفيد ول ــىا  ااحةِّ  - 47
منزط متضـــــــــــــررا  زايا.   13منزط مدمرًا والصـــــــــــــ ح   65. وقد أعنجز  أعماا إعادة بنا  2014  ا حرب عا  

ــدُّ نقص في ا  410ويجر  حـاليـا إعـادة بنـا   لتمويـر بمقـدار منـازا أ رأ من المنـازا المـدمرة. وط يزاا يلز  مــــــــــــ
منزًط  56 037مليون دوطر إلصـــــــــــــ ح  75منزًط مـــدمرًا، ولمقـــدار  849مليون دوطر إلتمـــا  إعـــادة بنـــا   34

  زايًا.  متضرراً 

ــر   - 48 ــلينيين في الشــــــــ ــ ير ال  ئين الفل ــــــــ وفي آذار/مارس، بدأ  ورالة األمم المتحدة إلشاثة وتشــــــــ
ور ح انتشــــــــــاره في  ميع أنحا  األر  الفل ــــــــــلينية  19-روفيد األدنى )األونروا( تدابير اــــــــــاملة للوقاية من

المحتلــة. فقــد أشلقــت الورــالــة  ميع مــدارمــــــــــــــهــا في األر  المحتلــة بــالتزامن مع إش   مــدارس ال ــــــــــــــللــة 
الفل لينية، بينما بدأ  شياداتها اللىية ال مر بنجاح بىروتوروط  صارمة لتقليص حجم الزيارا  لها من قِّىأر 

ط ت ــــتدعي حالتهم الرعاية ال ا لة أو الذين ي انون من أمرا  مزمنة، ب ــــىر منها التلىيا  المرضــــى الذين
عن ب د. وقامت الورالة في قلا  شزة، إضــافة إلى تدابير أ رأ، بإش   مراكز لتوزيع األشذية ي ــتفيد منها 

ولجأ  إلى عمليا  أكثر من مليون ن ـــــمة رر ث ثة أاـــــهر، طنلوااها على  لر نقر ال دوأ بشـــــ ر رىير، 
ــا في تلىية اطحتيا ا   ــّلم اللرود ال ذااية إلى المنازا. ولدأ  الورالة أيضـ ــتية صـــع ة التلىيح حتى تع ـ لو  ـ
ــنين، شير  ــلينيين، ولاأل ص للم ـ ــاعدة النقدية للفل ـ ــىا الحالة، بما في ذلك تقديم الم ـ ــتجدة ب ـ ــانية الم ـ اإلن ـ

ــوا على الخدما  اللىية  ــللا   القادرين على الحصــ ــيح مع ال ــ ــ اب مالية. وقامت األونروا، بالتن ــ ال زمة ألمــ
 على نحو رىير.  19- الفل لينية ولدعم من اررا  آ رين، بدعم الجهود الوقااية المىذولة لتفاد  انتشار روفيد 

ــمولة  - 49 ــديدة، حيث لم ي ن متوفرا، حتى نهاية الفترة المشـــــ ــ ولا  مالية اـــــ وط تزاا األونروا توا ه صـــــ
ــية. وأعلن األردن وال ـــويد، بالتشـــاور مع  ــامـ ــ يلية األمـ بالتقرير، تمويٌر لت لية أكثر من نصـــف ميزانيتها التشـ

حزيران/يونيه من أ ر حشـــــد  23األونروا، أنهما مـــــيتشـــــارران في راامـــــة م تمر وزار  إلع ن التىرعا  في  
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، والحصـــــــــوا على ت هدا  تمتد ل ـــــــــنتين إضـــــــــافيتين، واليجاد 2020أمواا ت لي احتيا ا  الورالة في عا  
 مصادر تموير أ رأ مىت رة.

حزيران/يونيه، ترأمـت النروي  باطاـتراف مع اطتحاد األورولي ا تماعا وزاريا على اإلنترنت   2وفي  - 50
ــاا المخصــــ  ــلينيخي ن، والمدير ال ا  للجنة اطتصــ ــارف في اط تما  رايس الوزرا  ووزير المالية الفل ــ ــة. واــ صــ

لوزارة  ـار ـية إمــــــــــــــرااـير، ووزرا   ـار ـية دواط مـانحـة راي ـــــــــــــــية ولـلدانط من المنلقـة، إلى  ـاـنا ممثلين عن 
الح ومة الفل ــــــلينية المتحدة والىنك الدولي وصــــــندو  النقد الدولي. وأكد  الدوا المانحة التزامها تجاه  األمم

ــيما األونروا، ودعمها الم ـــــــتمر للتوصـــــــر إلى حر  والشـــــــ ا الفل ـــــــليني، وتجاه األمم المتحدة رذلك، وط مـــــ
الدولتين عن  ريح التفاو  وتحقيح التنمية اطقتصادية الفل لينية. وأااروا إلى ت اون اللرفين في التصد  

دعوا إلى تجديد وتحديث ع قتهما اطقتصــادية، ومــللوا في األر  الفل ــلينية المحتلة، و  19-لجااحة روفيد
الضـــــــــو  على م ـــــــــألة النقص التمويلي ال ىير المرّ ح أن توا هه الح ومة الفل ـــــــــلينية ب ـــــــــىا هذه األزمة. 
وأعرـلت الجهـا  المـانحـة عن قلقهـا من ت ــــــــــــــىّـا اإل را ا  المتخـذة من  ـاـنا واحـد في آـثار مــــــــــــــلىـية على 

ااير اعتزامها ضــــــم أ زا  من الضــــــفة ال رلية المحتلة. ورما لوحل في المو ز مــــــيما إع ن إمــــــر  األر ، وط
أ  تحرف من هذا القىير مـــــيت ار ، في حاا نعفذ، مع ”الذ  أعده رايس لجنة اطتصـــــاا المخصـــــصـــــة، فإن 

ه و ود دولتين، ومـيقو  ال ـ   واألمن، ومـي ون   الم ـاعي الهادفة إلى تحقيح حّر له مقوما  ال قا  وأمـامـع
 .“نتهاكا للقانون الدوليا

  
الجهود المبذولة من األطراف والمجتمع الدولي للمضييييييييي قدما بعملية السيييييييي م  -  سادسا  

 والتطورات األخرى ذات الصلة 
تها ذا  الصــلة بين بجميع الدوا أن تمّيز في م ام  (2016) 2334أهاب مجلس األمن في قراره   - 51

ــي المحتلة منذ عا   ــرااير واألراضـــــــــــ . ولم تتخذ أ   لوا  من هذا القىير   ا الفترة 1967إقليم دولة إمـــــــــــ
 المشمولة بالتقرير.

وأهاب مجلس األمن، في القرار نف ه، بجميع األ را  أن تواصر، في مىير ت زيز ال    واألمن،  - 52
بد  مفاوضــــــا  ذا  مصــــــداسية بشــــــأن  ميع م ــــــاار الوضــــــع النهااي في بذا الجهود الجماشية الرامية إلى 

ــلة الدعم  ــريع وتيرة الجهود وأنشــ ــدد على ت ثي  وت ــ ــط، وحثخ في هذا الصــ ــ   في الشــــر  األومــ عملية ال ــ
الدبلومامـــية على الصـــ يدين الدولي واإلقليمي من أ ر تحقيح مـــ   اـــامر وعادا وداام في الشـــر  األومـــط 

أمـاس قرارا  األمم المتحدة ذا  الصـلة، ومر عيا  مدريد، بما في ذلك مىدأ األر  مقابر دون تأ ير على 
ال ـــ   وم ادرة ال ـــ   ال رلية و ريلة اللريح التي وضـــ تها المجموعة الرلاشية والنها  اطحت ا اإلمـــراايلي 

 رابع من حزيران/. وأكـد المجلس أيضــــــــــــــا أنـه لن ي تر  بـأ  ت ييرا  في  لو  ال1967الـذ  بـدأ في عـا  
 ، بما في ذلك ما يت لح بالقدس، موأ الت ييرا  التي يتفح عليها اللرفان من   ا المفاوضا . 1967 يونيه

أيار/مايو، عقد م  وثو المجموعة الرلاشية الم نية بالشــــر  األومــــط من اطتحاد الرومــــي   22وفي  - 53
م المتحدة م تمرًا لمناقشــــــــــــــة آفا  ال ــــــــــــــ   اإلمــــــــــــــراايلي والوطيا  المتحدة األمري ية واطتحاد األورولي واألم

الفل ــــــــــــــليني وآ ر التلورا  على األر . وأكد  األمم المتحدة من  ديد التزامها بتحقيح حّر الدولتين عن 
 ريح التفاو ، وفقًا لقرارا  األمم المتحدة ذا  الصـــــــــلة والقانون الدولي واطتفاقا  الثنااية، وررر  دعوتها  

يين إلى اطمتنــا  عن اتخــاذ أ  إ را  من  ــانــا واحــد يعقو  آفــا  إ را  مفــاوضـــــــــــــــا  مجــديـة  ميع الم ن 

https://undocs.org/ar/S/RES/2334(2016)
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ــأن   ــا  المجموعة الرلاشية بشـ ــا   اريٌة ب ف النحر عن الت اينا  ال ىيرة بين أعضـ ــ  . والمناقشـ وتحقيح ال ـ
 مىر المضي قدمًا.

  
 م حظات  -  سابعا  

 زا  من الضــفة ال رلية المحتلة قلقي الشــديد. ففي حاا يعثير إع ن ح ومة إمــرااير اعتزامها ضــم أ - 54
ــين ـــــــف حّر الدولتين   ــي ون أ لر انتهاف للقانون الدولي، بما في ذلك ميثا  األمم المتحدة. ومـــــ نعفذ ذلك، مـــــ
ويهدد الم ـــاعي الهادفة إلى إحراز تقد  على درب ال ـــ   في المنلقة وم ـــاعينا األعم لصـــون ال ـــلم واألمن 

تخو ع من الضـــــــّم وم ارضـــــــتعه ي ـــــــودان على نلا  وامـــــــع وتتشـــــــا رهما مختلف أنحا  المنلقة الدوليين. وال
والمجتمع الــدولي. إذ تحــذر ال ثير من الىلــدان والمنحمــا  الح وميــة الــدوليــة اإلقليميــة و مــاعــا  المجتمع 

يامــية واألمنية طتخاذ المدني ال ارزة والشــخصــيا  اإلمــراايلية والفل ــلينية المرموقة من ال واقا القانونية وال ــ 
 هذا اإل را  األحاد  الجانا. وأحث إمرااير على التخلي عن  للها للضّم.

ــلمية إلى إحقا  حقهم في تقرير   25وقد اعتقد الفل ـــــــلينيون على مدأ  - 55 عامًا أن ال ـــــــ ي بلر  مـــــ
متصـلة   رافيا لهم ت ون م ـتقلة و   ةفل ـليني مصـيرهم، من   ا مفاوضـا  مجدية، مـيفضـي إلى إقامة دولة 

وذا  مــــــــيادة تعيش  ن ًا إلى  نا مع إمــــــــرااير في مــــــــ   ضــــــــمن حدود آمنة وم تر  بها، وت ون القدس 
عاصــمة ل لتا الدولتين. وران هذا اعتقاد  دااما أنا أيضــا. شير أن م ادرة إمــرااير األحادية الجانا إلى ضــّم 

ف ليًا أما  امـتئنا  المفاوضـا  وتن ـف فرصـةأ   أ   ز  من الضـفة ال رلية المحتلة من اـأنها أن ت ـد اللريح
سيا  دولة فل ـــــــلينية لها مقوما  ال قا  وتقو  حرخ الدولتين. ومـــــــي ون ذلك رارثة على الفل ـــــــلينيين وعلى 
ــير في  ــّدد ع على الحا ة الملحة إلى الترا ع عن ال ــــ ــراايليين وعلى المنلقة. ولن أكون م ال ًا مهما اــــ اإلمــــ

 هذا الم ار الخلير.

وط يزاا ي اورني بالغ القلح من امتمرار األعماا اطمتيلانية في الضفة ال رلية المحتلة، بما فيها القدس   - 56
ــديد ألنه دلير  ــرسية أمٌر مثير للجز  الشــ ــتو نة هار حوما في القدس الشــ ــيع م ــ ــرسية. والموافقة على  لط تومــ الشــ

 ـــــــــتو نا  شير المشـــــــــروعة في المنلقة وعزا واضـــــــــح آ ر على أن ح ومة إمـــــــــرااير ت تز  ت زيز اتصـــــــــاا الم 
 الشرسية عن المجتم ا  الفل لينية األ رأ الواق ة  نولها في الضفة ال رلية المحتلة، مثر بيت لحم.  القدس 

وأكرر القوا إن الم ــتو نا  اإلمــراايلية في الضــفة ال رلية المحتلة، بما فيها القدس الشــرسية، ليس  - 57
القانون وهي تشـّ ر انتهاكا صـار ا للقانون الدولي. والقامة الم ـتو نا  وتومـي ها يزيدان  لها أ  اـرشية بح م 

من امـتيا  الفل ـلينيين ويأمـهم و ي ة أملهم، وهما عام ن راي ـيان ورا  انتهاكا  حقو  اإلن ـان، وي  جان 
اإلمـراايلي وين ـفان إم انية  بشـدة التوتر بين اإلمـراايليين والفل ـلينيين. رما أنهما يرمـخان اطحت ا ال  ـ ر  

ه و ود دولتين، بتقويضـــهما با راد إم انية إقامة دولة فل ـــلينية م ـــتقلة  تحقيح حّر له مقوما  ال قا  وأمـــامـــع
 متصلة   رافيا وذا  ميادة. وأحث ح ومة إمرااير على أن تتوقف فورًا عن دعم  ميع الخلط اطمتيلانية.

تي ت تز  ال ـــــــــللا  اإلمـــــــــراايلية الةيا  بها في الحر  اإلبراهيمي/كهف والتناز  حوا أعماا الىنا  ال - 58
ال لاررة في الخلير ينلو  على  لر تأ ي  التوتر في منلقة اـديدة الح ـامـية في الضـفة ال رلية المحتلة. 

 يتم  وأ  ت يير في التوازن الدقيح في األماكن المقدمـة ط يتفح عليه  ميع الم نيين يهدد اطمـتقرار ويجا أط
 بم ادرة من  انا واحد. وأحث اللرفين على حر هذه الم ألة بالحوار وللريقة من قة ي ودها اطحترا .
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وي ـــــاورني بالغ القلح إزا  امـــــتمرار أعماا هد  األبنية الفل ـــــلينية ومصـــــادرتها في الضـــــفة ال رلية   - 59
. وفي 19-ي  ضـم تفشـي  ااحة روفيدالمحتلة، بما فيها القدس الشـرسية، وهي أعماا ط تزاا م ـتمرة حتى ف

هذا ال ـيا ، فإن الزيادة ال ىيرة في ال دد اإل مالي ألعماا الهد    ا اـهر رمضـان الم ّحم لدأ الم ـلمين، 
مقارنة بال ـــــــنوا  ال ـــــــابقة، ت  ثع على القلح بو ه  ا . وأحث إمـــــــرااير على وقف أعماا هد  الممتل ا  

 ــــلينيين في الضــــفة ال رلية المحتلة، بما فيها القدس الشــــرسية، بت مير  الفل ــــلينية ومصــــادرتها وال ــــماح للفل
 مجتم اتهم المحلية، وفقا طلتزاماتها بمو ا القانون الدولي اإلن اني. 

وما زلت أاـ ر ب الغ القلح إزا  امـتمرار أعماا ال نف والهجما  اإلرهابية ضـد المدنيين والتحريف  - 60
 دا  الثقة بين اإلمـراايليين والفل ـلينيين ويع  دنا أكثر عن إيجاد ت ـوية مـلمية على ال نف، وهو ما يزيد من ان 

للنزا . وقد هالني مقتر  فر فل ــليني آ ر، أعصــيا في رأمــه برصــا  حي أ لقته قوا  األمن اإلمــراايلية، 
ــا قـترع قوا   في مخيم الفوار ل  ئين. فـاأل فـاا يجـا أط ي ونوا أـبدًا هـدفـا ألعمـاا عنف. ومن المرو  أيضــــــــــــ

ــابًا بمر  التوحد في الىلدة القديمة بالقدس. وأكرر مرة أ رأ أن  ــلينيا أعزا مصـ ــراايلية ر   فل ـ األمن اإلمـ
ــتخدا  القوة الفتاكة  ــى حد، وط يجوز لها امــــ ــ ط النفس إلى أقصــــ ــراايلية أن تمارس ضــــ على قوا  األمن اإلمــــ

واح. ويجا إ را  تحةيقا  مـري ة واـاملة وم ـتقلة في عندما ي ون امـتخدامها أمرا ط بد منه لحماية األر  إط
  ميع الحوادث.

ــفة ال رلية   - 61 ــتو نون في الضــــــ ــتمرار أعماا ال نف التي يرت ىها الم ــــــ ــاورني بالغ القلح إزا  امــــــ وي ــــــ
المحتلة، بما فيها القدس الشــــرسية، و اصــــة وقد تم ت ــــجير زيادة فيها   ا الفترة المشــــمولة بالتقرير. وأحث 

اير، بوصــــــفها ال ــــــللة القاامة باطحت ا، على رفالة مــــــ مة وأمن ال ــــــ ان الفل ــــــلينيين والتحقيح مع إمــــــرا
 مرت ىي الهجما  ومحامىتهم.

وأود أن أعاير مجددًا إلى أن مصير مدنيخي ن إمراايليأي ن و ثماني  نديأي ن من  يش الدفا  اإلمراايلي  - 62
اا اـــــــاش  إن ـــــــانيا بارزا. وأحث حماس على تقديم م لوما  محتجزين من  ر  حماس في قلا  شزة ط يز 

 كاملة عنهم على نحو ما يقتضيه القانون الدولي اإلن اني.

ــا إزا  امـــتمرار الممارمـــة اإلمـــراايلية المتمثلة في احتجاز  ثامين   - 63 وط يزاا ي ـــاورني بالغ القلح أيضـ
المحتجزة إلى أمــر أصــحابها، وفقا طلتزاماتها بمو ا  القتلى الفل ــلينيين، وأدعو إمــرااير إلى إعادة الجثامين

 القانون الدولي اإلن اني.

ــد  لجااحة روفيد - 64 ــلينية المحتلة  19-والتدابير التي اتخذتها األمم المتحدة للتصــــــ في األر  الفل ــــــ
بين  كانت مــــري ة وف الة ودعأمت  هود الح ومة الفل ــــلينية على نحو م ااــــر. و لة اطمــــتجابة المشــــتررة 

الوراط  الم ّدة من قِّىر الفريح القلر  لل مر اإلن ـــــاني، و لة امـــــتجابة المنحومة اإلنمااية الم ّدة من قِّىر 
ــتجابة الخاصــــة بالح ومة الفل ــــلينية تقتضــــي  ــدعر قري ا، و لط اطمــ فريح األمم المتحدة القلر  التي مــــتصــ

الت اون اإلمـراايلي الفل ـليني للتصـد  ألزمة تلّقي الدعم من الجها  المانحة على و ه ال ـرعة. وأثني على 
ــّا الترريز إلى حـد رىير في هـذا  19كوفـيد  في قلـا  شزة والضــــــــــــــفـة ال رلـية والتخوي  من و ـأتهـا. وانصــــــــــــ

ــمر اتخاذ  لوا   ــا إلى مجاط  أ رأ، حيث اـ ــاعدة اللىية، ل نه امتّد أيضـ ــير تقديم الم ـ الت اون على تي ـ
 ادية لألزمة.محددة للحد من التداشيا  اطقتص

ر الشــــــــــــــرو  تىلغ سيمـته  - 65 مليون دوطر  233وأرحـا ـباطتفـا  المىر  بين اللرفين لمنح قر  مي ــــــــــــــّ
وضـــمانته إيرادا ع المقاصـــة المقىلة التي تتولى إمـــرااير تحصـــيلها. والهد  من هذا القر  هو توفير اـــريان  
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من م الجة التداشيا  اط تماشية مالي بالغ األهمية لل ــــــــــــللة الفل ــــــــــــلينية يمّ نها على و ه الخصــــــــــــو  
. ل ن يت ين أن يقترن توفير هذا الشـــــــــــــريان بتدابير  ويلة األ ر، ولت يير  19-واطقتصـــــــــــــادية لجااحة روفيد

إمرااير اطمتراتيجية التي تنتهجها في ع قاتها اطقتصادية مع ال للة الفل لينية، ولةيا  الفل لينيين بجهود 
ال ـــــللة الفل ـــــلينية أيضـــــًا أن تقو ، بال مر مع اـــــررااها الدوليين، باعتماد  إصـــــ حية مجدية. ويت ين على 

 تدابير  اراة على ص يد الميزانية من أ ر التصد  للجااحة، وفقًا لألمس التي حددها الىنك الدولي.

رّط من  ميع اطتفاقا  والتفاهما  مع إمــــــــــــــرااير - 66  وأعلنت الةيادة الفل ــــــــــــــلينية أنها ت تىر أنها في حِّ
والوطيا  المتحدة. وأنا قلح من أن يت ــىا وضــع إع ن الةيادة الفل ــلينية موضــع اإلنفاذ في إحداث ت يرا  
في الحررية المحلية وأن ي د  إلى زعزعة اطمـــــــــــتقرار في األر  الفل ـــــــــــلينية المحتلة و ار ها. ومما يثير 

إمــرااير تحصــيلها بالنيابة عن ال ــللة  القلح بو ه  ا  قرارع التوقف عن قىوا إيرادا  المقاصــة التي تتولى
وانخفا  الدعم المقد  من  19-الفل ـــــلينية. ففي ظر عد  وضـــــوح اآلفا  اطقتصـــــادية ب ـــــىا  ااحة روفيد

يتأ ر  الجها  المانحة، ط يم ن أن يع هم هذا القرار إط في عنا  الش ا الفل ليني. ومن الضرور   دا أط
ية وشيرها من الم ــاعدا  نتيجة لهذه ال ــيامــا . وقد مــىح وأن اــهد النزا  أو يتوقف تقديم الم ــاعدة اإلن ــان 

اإلمــــــراايلي الفل ــــــليني فترا  من ال نف الشــــــديد، ول ن  لر التصــــــ يد لم يقترن في أ  وقت مضــــــى بأفح 
 ميامي بهذا الّتنااي، ولحالة اقتصادية بهذه الهشااة، ولم اناة المنلقة من تقل ا  بهذه الشدة.

لت أاـ ر ب الغ القلح إزا  الحالة الهشـة في قلا  شزة والم اناة الهاالة ل ـ انه. و لر حدوث وما ز  - 67
تصـــ يد رىير ط يزاا قااما. وأشتنم هذه الفرصـــة ألارد من  ديد أن الدعم اإلن ـــاني أو اطقتصـــاد ، أيا ران 

تتللـا في نهـاـية الملـا   مقـداره، لن ي ـال  في حـد ذاـته التحـدـيا  الملروحـة في قلـا  شزة. فهـذه التحـدـيا 
ــواشلها األمنية  ــرااير، آ ذًا في اطعت ار اــــــ ــية لل مر عليها. وأحث إمــــــ ــيامــــــ ــية ووع ود إرادة مــــــ ــيامــــــ حلوط مــــــ
المشـروعة، على أن تخفف القيود المفروضـة على حررة ال ـلع وتنقر األاـخا  إلى قلا  شزة ومنه، بهد  

األزمة اإلن انية على نحو م تدا  إط من   ا اإلنها  رف ها في نهاية الملا . وط يم ننا أن نأمر في حر  
. واإل    ال شـــوااي للصـــواري  (2009)  1860ال امر إل را ا  اإلش   الخانقة، وفقا لقرار مجلس األمن 

ــرااي  ــ انية المدنية اإلمـ ــاني، ويجا على وقذااف الهاون باتجاه المراكز ال ـ لية أمٌر يححره القانون الدولي اإلن ـ
 المقاتلين الفل لينيين أن يوقفوا هذه الممارمة فورا.

ــلينية. وفي حاا أع ريت هذه  - 68 ــأن إ را  اطنتخابا  ال امة الفل ــــــ ــا  بشــــــ ــلة المناقشــــــ وين  ي مواصــــــ
مــــــــ ــــــــا  الو نية. وين  ي  ، ومــــــــتعجدد اــــــــرشية الم  2006اطنتخابا ، ف ــــــــت ون األولى من نوعها منذ عا  

 للمجتمع الدولي أن يدعم هذه ال ملية بهد  التشجيع على الوحدة الو نية، ط على الفرقة.

ــاار  - 69 ــالحة بين الفصــــ ــر للمصــــ ــاعي المهمة التي تقودها مصــــ ــتمر الم ــــ ــرور   دا أن ت ــــ ومن الضــــ
ــاعي التي تىذله ــلينية. واألمم المتحدة باسية على تأييدها الثابت للم ــــ ــدد، وأدعو الفل ــــ ــر في هذا الصــــ ا مصــــ

 ميع الفصــــاار الفل ــــلينية إلى بذا  هود  ادة إلعادة توحيد قلا  شزة والضــــفة ال رلية المحتلة تحت سيادة 
ح ومة و نية ديمقرا ية واحدة. وقلا  شزة  ز  ط يتجزأ من أ  دولة فل ـلينية يم ن أن تنشـأ في الم ـتقىر 

 ر.في إ ار حر الدولتين، وه ذا يجا أن يح

وط تزاا الحـاـلة المـالـية لألونروا تثير ـبالغ القلح. فـالورـاـلة لي ــــــــــــــت اــــــــــــــرـيان حـياة لم يين ال  ئين  - 70
ــتقرار في المنلقة. ومن الضـــــرور  توفير  ــا أهمية حامـــــمة في حفل اطمـــ الفل ـــــلينيين فح ـــــا، بر لها أيضـــ

ــيد بالةيادة التي  ــتمرار. وأاـ ــد التموير ال افي حتى تتم ن الورالة من اطمـ ــويد في حشـ أبانت عنها األردن وال ـ
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ــتهما المشــــــتررة لم تمر آ ر إلع ن التىرعا  في   حزيران/يونيه. وأحث  23الدعم للورالة، بما في ذلك راامــــ
 الدوا األعضا  على أن تواصر دعمها للورالة وأن تت هد في الم تمر المقىر بت هدا  تمتد ل نوا  مت ددة.

على  -راايليين والفل ــلينيين ودوا المنلقة والمجتمع الدولي األومــع  اإلمــ  -وأحث  ميع الم نيين  - 71
التصــــــر  على نحو يمّ ن األ را  من اطبت اد عن حافة اطنزط  إلى الهاوية والشــــــرو  في عملية اطنخرا  

دمًا من  ديد في حوار من اـأنه أن يضـعأ حدًا طتخاذ إ را ا  أحادية الجانا ويشـحخ م ـارًا إيجابيًا للمضـي ق
ويحواأ دون اطنزط  إلى حـالـة من الفوضــــــــــــــى. ويجـا على  ميع األ را  أن تقو  بـدورهـا في األمــــــــــــــابيع  
ــدعم  ــًا بـ ــر ملتزمـ ــاو . وأظـ ــدولتين عن  ريح التفـ ــر الـ ــة تحقيح حـ ــانيـ ــاظ على إم ـ ــة للحفـ واألاــــــــــــــهر المقىلـ

ألمم المتحدة ذا  الصــــلة والقانون  الفل ــــلينيين واإلمــــراايليين إليجاد حر للنزا  والنها  اطحت ا وفقًا لقرارا  ا
ــىير تحقيح الراية القاامة على و ود دولتين  ــلينية  -الدولي واطتفاقا  الثنااية في مــــــــ ــرااير ودولة فل ــــــــ إمــــــــ

تعيشـان  ن ا إلى  نا في مـ   وأمن ضـمن حدود آمنة  -م ـتقلة وديمقرا ية ومتصـلة   رافيا وذا  مـيادة 
 ، وت ون القدس عاصمة ل لتا الدولتين.1967ا  وم تر  بها، على أماس حدود ما قىر ع

وأععرب عن تقدير  ال ميح لمن ـــــــــــقي الخا ، ني وط  م دينو ، ل مله المتميز في مـــــــــــيا ط ط يزاا   - 72
 حاف  بالتحديا . وأايد أيضا بجميع الموظفين الذين ي ملون في  دمة األمم المتحدة في ظر ظرو  صع ة. 

 


