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 موجز الرائسة  

األمر الواقع: ماذا خطر الضيييييييم حبكم ”منتدى األمم املتحدة املعين بقضيييييييية فلسيييييييطني ُعقد  
، حتت رع ية اللجنة املعنية مبم رساااااااااة ال اااااااااع  2019نيسااااااااا     ري   4يف نيويورك يف  “لفلسيييييييطني؟ بعد

نيسااااااااااااااا     ري ،  3الفلساااااااااااااااقيب ةقولت رف الق  لة للتىااااااااااااااارجن ،ليف  املنتد  الع  ، عقد  اللجنة، يف 
   ،مجيع  حن ء الع ملنممثلي منظم   اجملتمع املدين من فلسقني ،إسرائي م  ،را  مغلقة مع

،مجع املنتد  خرباء فلسااااااقينيني ،إساااااارائيليني ،ع،ليني ،ممثلني عن الساااااالع الد لوم سااااااي ،اجملتمع  
املدين لتن ،ل مسااااااحلة اوستال ،سااااااي ساااااا   ،ادا ف الياااااام يف األري الفلسااااااقينية ا تلة، مب  في   القد  

ف ق التوصااااااااااا  إي اساااااااااااوية سااااااااااالمية للقياااااااااااية ال ااااااااااارلية، ،ابفي  علب ل  لية اقيفيني س  الد،لتني ،علب  
الفلسااقينيةن ، ى ب املتح ،ر،  الوعي  تدا ف الياام ائساارائيلية التدراية يف الياافة الغر ية، مب  في   القد  
ال اااااارلية ،م  سول ، ،ساااااالقوا اليااااااوء علب اوسااااااةاايجي   العملية ،الق  لة للتقيفيني لو ااااااع سد ل ن ،،فر 

تمع املدين منربا ليم  للدعوة  غية إرشااااااا ع الساااااااي سااااااا   ،العم  الد لوم ساااااااي املنتد  للخرباء ،منظم   اجمل
   ح  ليية فلسقنين

 -األمني العام املسييا د لد م بناا السييأمس أرسييكاد فر ندي  ،يف اجللسااة اوفتت سية،  شاا ر  
مهتااا  املنظماااة ، الااامث مثاااني  األمني العااا    نقونيو روافيب، إي     عت القرارا  األ،ي ال  ا ااااتدانكو

الفلسااقيب، ،ى ر    امل ااتلة ادخ  يف صااميم ميث ق األمم املتحدة،  - هتدج إي س  النزاع ائساارائيلي
المث يقيااي     اام  ري ع،لة  خر   مر رف مقيفولن ،  اا ج    الفلسااقينيني لد ع نوا من اوستال 

ألمنية ،اوسااااااتفزاتا  يف اىااااااعيد المث ط ل  مده ،   عملية السااااااا  لد اولفت، مع اسااااااتمرار اةواع  ا
الو ع يف رزة ،اليفة الغر ية، مب  في   القد  ال رليةن ،ل ل إ  ن وب نزاع جديد سيتو  مدمرا ابلنسيفة 
لل ااااااااااااع  الفلسااااااااااااقيب، ماسظ  األتمة ائنساااااااااااا نية يف رزة ،التعيف ة العسااااااااااااترية من ج ن      ،رفي  

 اجلم ع   املسلحةن من
سااااقينية  مر  ساااا سااااي لتتو  فلسااااقني مسااااتقرة سااااي سااااي  ،التىاااا ع ، ،شاااادع علب    الوسدة الفل 

فرس  ابجل وع الدؤ، ة ال  ايفمل  مىاااااااار  غية مواصاااااااالة اةوار مع الفىاااااااا ئ  الفلسااااااااقينية ،س   إساااااااارائي  
رفع القيوع املفر، ااااة علب سر ة األشااااخ ئ ،اليفياااا ئعن ، شاااا ر إي     ن ء املسااااتوطن   ائساااارائيلية،  علب
نية ا تلة، ميياااااااي  ا يواعة، م ااااااادعا علب    املساااااااتوطن   اعد رف ل نونية مبوج  األري الفلساااااااقي يف

ف و  -القا نو  الد،.ن ،ل ل إ  القرفني ا     يتفا ع  ائجراءا  اونفراعية ال  اقوي س  الد،لتني 
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رائي ن السااايفي  الوسيد ئعم ل سقوق ال اااع  الفلساااقيب رف الق  لة للتىااارج ،حتقيني الساااا  الدائم ئسااا
، ملع  ،،   طريف النزاع مدين   ملواطني م  “ليس ين ك خقة  ديلة”،اسااااات ااااا د ابألمني الع   فح د  نت 

 لألجي ل املقيفلة من ائسرائيليني ،الفلسقينيني  تسر سلقة العنفن
، إ  ان مي املستوطن   ائسرائيلية لد عمنيني دئي  اللجنةس السفري شيخ نيانغ )السنغال(،ل ل  
  ثر صعو ةن ،   ج  1967ري الفلسقينية ،جع  حتقيني س  الد،لتني علب  س   سد،ع ع   جتزؤ األ

لد عع  إي ،لف  ن ء املسااتوطن   يف األري الفلسااقينية  (2016) 2334 نت، مع    لرار جملس األمن 
، ىلع ،سدة سااااااتنية يف املنققة جيم ابلياااااافة الغر يةن ، ن ء علب 3 000ا تلة، فقد اقرنير  ن ء   ثر من 

إسااااااارائي  إي ،لف  ن ء املساااااااتوطن   رف الق نونية ،،لف عملي   يد  امليف ين الفلساااااااقينيةن ،فياااااااا  عع 
،يي مدينة  -ث حتر     س عية لتغيف الق  ع السااااااااي سااااااااي ،الديب ،الثق يف للقد  ىلع، وسظ      عن

 من شحنت    يير  قيية السا  ،اوستقرار يف ال رق األ،سطن -مقدسة لألع   الثابة 
،شدع علب    مجيع يمه املس ئ  املعلقة و ينيفغي ان ،ل  إو يف إط ر مف ،    الو ع الن  ئي،  
نواصاااااااااا  الدف ع عن يمه األيداج سك اتو  ين ك ع،لة فلسااااااااااقينية، جنيف  إي جن   نن  ساااااااااا”مياااااااااايف  

 ءة يف عملية  م  عع  الق عة الفلسااقينيني إي امل اا ر ة اليفنني ن  “إساارائي ،  اامن سد،ع  منة ،معةج    مع
المث مولف املتفرج ”املىاا ةة ،س  املحتق السااي سااي اة .ن ،  د    اجملتمع الد،. ا     يتخلب عن 

،ا  علب الد،ل األعياااااا ء ن “يغت القرج عن وميف وة إساااااارائي  جت ه مساااااا ئ  السااااااا  األ،سااااااع نق ل 
 حُتمنيِّ  إسرائي  املسؤ،لية عن  فع ل ، ،ىلع  تنفيم لرارا  األمم املتحدة ،الق نو  الد،.ن   

ث ، ائسيف ط ال ئ  الماملراقب الدائم  ن درلة فلسييييييطنيس السييييييفري د   من ييييييود،،صااااااااف  
يعي ت ال ع  الفلسقيب ،القي عة الفلسقينية  سيف  املحتق الد لوم سي ،اونت      ائسرائيلية املستمرةن 
،ل ل إ  استال إسااااااارائي  رف امل ااااااار،ع لألري الفلساااااااقينية المث ط ل  مده ،لي م    يفن ء املساااااااتوطن   

من ج ن  إسااااااااااااااارائي  يف عملية الق نونية ا     ينت ي ، معراب عن األساااااااااااااااف إتاء عد  إسرات اقد   رف
الساااااااااااا ن ، رر املقةس   الفلساااااااااااقينية الداعية إي عملية مج عية  قي عة جملس األمن ،عع  اجملتمع الد،. 

س د ائراعة السي سية الاتمة لتنفيم اوافني  رائت الع ملي   ح  س  الد،لتني ،فق  لقرارا  جملس األمن  إي
 ،اجلمعية الع مةن

الفلساااقيب  -   اااح  س  النزاع ائسااارائيلي “خقة  رب ”عيااا ء عد  انتظ ر ، ي ب ابلد،ل األ 
،عع  إي إا ع ساااااااااايف  عملية لتنفيم إراعة اجملتمع الد،.ن ،ى ر    يمه اةلول ميتن    ا اااااااااام  ا ي را  

هت  الق نونية يف ا تمة اجلن ئية الد،لية  ، علب الىاااااااااااااااعيد الوطب،  غية إرر   إسااااااااااااااارائي  علب ليفول التزام 
مبوج  الق نو  الد،.ن ،اقع علب ع اني الفلساااااقينيني  ييااااا  التزام  ، ا ااااام  إي ء اونقسااااا   الساااااي سااااي 

لق ع رزة ،الياااااافة الغر يةن ، عرب، يف يما الىاااااادع، عن اومتن   ملىاااااار علب مساااااا عدهت ن ،اسااااااتدرك   ني
  الفلساااااااقيب الرا   فلن يرفع ال اااااااع”ابلت اااااااديد علب  نت، عندم  يتعلني األمر ابوستال ائسااااااارائيلي، 

 ن“اليفيت، ،لن يستسلم   دا
، فحشاااااا ر  رزيرة خادجية إندرنيسيييييياس ديتنو مادسيييييود ،اتلمت يف اجللسااااااة اوفتت سية  يياااااا   

التدا ف األس عية رف املساااااااااااااايفولة ال  ا مهت  مؤخرا الساااااااااااااالقة الق ئمة ابوستال، مب  يف ىلع استج ت  إي
مثنية  م  ادراي  ”توسيع املستمر للمستوطن   رف الق نونيةن ،ل لت إ  ائيراعا  اليرييفية الفلسقينية ،ال

ف  م    عينن  ، ميااااايفة    للد،ل األعيااااا ء ع،را ابلر األ ية نظرا “رف إنسااااا ين ألتم األمر الوالع يتت اااااني
إي    ال ااق ق لد شاا ني جملس األمنن ،ى ر     القيااية الفلسااقينية اندرج يف صااميم السااي سااة ا  رجية 
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لدي  ،   إند،نيسي  ستستمر يف إاثرة يمه املسحلة، مب  يف ىلع  بن ء رائست   للمجلس يف ش ر   ر م يو ليف
   ح  املستوطن  ن “ ىيغة  ر ”عندم  انظم اجتم ع   2019

،انتقلت إي ان ،ل اة لة ائنسا نية يف األري ا تلة، فحشا ر  إي    ،  لة األمم املتحدة ئر بة  
ج ني الفلساااااااااقينيني يف ال ااااااااارق األعم )األ،نر،ا( اواجت مرة  خر  سااااااااانة س فلة ابلتحد   ،ا اااااااااغي  الا

، علنت    إند،نيساااااااي  ساااااااتيااااااا عف مسااااااا  ت   السااااااانوية يف امليزانية األسااااااا ساااااااية لأل،نر،ان  2019 ع   يف
 ،ععت إي اوعةاج  فلساااقني ،،وسظت    م مة مسااا عدة الفلساااقينيني اقع علب ع اني اجملتمع الد،.

  د،لة عيو يف األمم املتحدةن
الوالع يف األري الفلسااااااااقينية  -من اوستال إي الياااااااام ”،خال سلقة النق ش األ،ي،  عنوا   

، ،صااااااف  عت املتتلمني الساااااايف  ،الوساااااا ئ  ال  اتيفع   إساااااارائي  يف انفيم سااااااي سااااااة األمر الوالع، “ا تلة
يتن ألتم الق نو ، يف  اااااااااام األري الفلسااااااااااقينية ا تلة  سااااااااااري ن ،ي اااااااااام  ىلع ادا ف إ ق ء رزة  مل إ 

 -خبلني  تمة إنساااااا نية من صاااااانع ائنساااااا   من خال سىاااااا ر إساااااارائي  ل   -منفىاااااالة عن الياااااافة الغر ية 
انني علب القد  ال ارلية، ،ارسايو ،اوسايع املساتوطن   ائسارائيلية يف اليافة الغر ية، ،سان لو  “هتويد” ،

 ن“الفى  العنىرث”ررار لوانني 
 “اةر،ب الدف عية”،علب الىعيد الد،.، ادفع اةتومة ائسرائيلية  فترة    األري ا تلة يف  

اعوع إي املنتىاار، يف انت  ك صاا رق للق نو  الد،. املنقيفني ،القواعد الد،لية املنقيفقة، من ليفي  ميث ق األمم 
يااااااا عن لرارا  جملس األمن الت  ع لألمم املتحدةن ،ررم    إساااااارائي  اعرب املتحدة ،ااف لي   جنيف، ف

علن  عن اسااتعداعي  للتف ،ي   ااح  مسااتقيف  الياافة الغر ية، فقد ا م  خقوا  عديدة ئبيف   املق ليفة 
ابلسااااااي عة، مث  الساااااايقرة علب املي ه ،إع عة ا ااااااتي  طرق النق  لف ئدة ساااااات   املسااااااتوطن   ائساااااارائيلية 

  ب الست   الفلسقينيني ،اولتى ع الفلسقيبنسس علب
،ىُ ر    القي عة ائساااااااارائيلية اة لية لد  ،جد ، عن طريني إجراءاهت  خال العقد امل  ااااااااي، إراث  

يف  فياااا  األسوال،  “اونفىاااا ل ،انعدا  املساااا ،اة”موج    ااااد س  الد،لتني ،إن اااا ء ، ااااع يتساااام  ااااااااااااااااااا 
ت خمتلفة، صاااااعو ة يف التغل  عليتن ،علب سااااايفي  املث ل، ساااااتواجت  ث لي عة ساااااي ساااااية، سك إ    ن سي 
اقوير امل  ريع األبرية ،املوالع السي سية يف األري ا تلة مُينح ملنظم   إسرائيلية متقرفة، استيفعد  ظ  فقد

 الفلسقينيني علب حنو من جي ،اقرح سرعا لومي  ي وع  صرف ن
س  الد،لتني رمب  يتو  لد  سااااااافر عن س لة ،ابلنسااااااايفة للفلساااااااقينيني، ففي سني    الة يز علب  

 -التن ساااااااي ال  يعي اااااااوي  س لي ، فد  س  ع،لة ،اسدة سقيقية يتمتع في   مجيع سااااااات ي  ابةقوق املدنية 
ليس خي را، أل  إساااااااااارائي  لن اقيف   -علب النحو المث   نت ارا يت منظمة التحرير الفلسااااااااااقينية  صااااااااااا 

الي وعث سي سي  ،التى ع ، ،من املاااُارجنيح    ُيىو ر س  ع،لة ،اسدة نتيجة و ايمن استمرار التفوق   ث
  حنت ععوة إي ادمف إسرائي ن

، فقد س   الولت ئع عة التفتف “ ااااااام-استا”،مع حتول اوستال إي  ااااااام لألرا اااااااي،  ،  
ن ،ييفد، (2016) 2334افةاي    اوستال املسااتمر رف مسااتدا  ألساايفم  ،رع يف لرار جملس األمن  يف
األرا ي  اليمني ائسرائيلي املتن مي مراتح للح لة الراينة، مع إنت ر اةقوق الفلسقينية ،اوستياء علب   

ال قرنج ”يفة  ينم  مت ر  إسرائي  لع “الدام  الد لوم سية”الفلسقينيةن ،م  تال اجملتمع الد،. مي ر  لعيفة 
 ن“الد لوم سي
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،اساااا ءل اليفعت عن ائجراءا  ال  ميتن    اتخمي  الد،ل األعياااا ء ،القق ع ا  ئ ،املواطنة  
ة ،ععوااات لاا  إي    متيز يف معاا ماهتاا  ىا  الىاااااااااااااالاا (2016) 2334العاا مليااة لتنفياام لرار جملس األمن 

، فُحشاااااف إي مم رساااااة راساااااخة يف الق نو  الد،. اقياااااي 1967إلليم إسااااارائي  ،األري ا تلة منم ع     ني
 عد  م ااااااااا ر ة األطراج الث لثة للسااااااااالق   الق ئمة ابوستال يف اجلوان  اولتىااااااااا عية ، يااااااااار،رة التح يد 

،ااف لي   جنيفن ،ىي   خر،  يمه املرسلة علب ،اج  الد،ل الث لثة يف انفيم لرارا  جملس األمن  يف
إساارائي  لوية جدا، من الن سية التتنولوجية ،اولتىاا عية، مم  اعل   رف متحبرة  ث شاايء من ليفي   إي   

املق طعة الع ملية، سك ملساااااااتوطن هت ن ،ىُ ر، فياااااااا عن ىلع،     ث مق طعة شااااااا ملة ئسااااااارائي  ساااااااُة ط 
لوانني متييزية يف  مل ني  الن تية، ،سااااُتسااااتخد  ة ااااد ساااات     ساااا ولة مبع عاة الساااا مية ،م  يتىاااا   ملع من

 إسرائي  ،سلف ئ  ن
ا  ى اجملتمع الد،. خقوا  عملية ،ل  لة للتنفيم من  ج  ”،نظر  سلقة النق ش الث نية،   ح   

ل  ، يف خمتلف ا قوا  العملية ،الق  لة للتنفيم الق ئمة علب القواعد الق نونية الد،لية ،ا“،لف اليااااااااااااااام
 ميتن    اس عد يف ،لف اليم التدراي لألرا ي الفلسقينية ،ائس    يف إي ء اوستال ائسرائيلين

،شاااااااااااااااادع املتتلمو  علب  ناات ااا     اتو  يناا ك عوالاا  اةاااني  علب خرق القاا نو  الااد،.ن  
م ار،ع ل نو    نت األن اقة التج رية رف منفىالة عن األبر الساي ساي، فقد لد  م ارعو   يرلنديو   ،مل 
الربمل   يساااااااااعب إي سظر اساااااااااتفاع ، يع السااااااااالع املنتجة يف املساااااااااتوطن   ائسااااااااارائيلية ابألري ا تلة،  يف

  ،ل ميف عرة من نوع   يف اوحت ع األ،ر،يبن ،يي
، ما الت ااااريع، اسااااعب  يرلندا إي إعم ل القواعد األساااا سااااية للق نو  الد،. علب حنو جمد  ،الوف ء  
وج  الق نو  الد،. الق ئمن ،سااااعب م اااار،ع الق نو  إي مع جلة اونفىاااا ل اجلويرث  ني اجمل لني ابلتزام هت  مب

الوطب ،الد،.، سي   ُعينت املساااااااااتوطن   مرارا ابعتيف ري  رف ل نونية، ،لتن مع التغ  اااااااااي عن اساااااااااتمرار 
ىلع إي اسااااااتفاع التتلة ساااااالع  اقدمي الدعم امل . ،حتقيني األرابح ل ن ،يف س لة اوحت ع األ،ر،يب، فقد  ع  

 ااعف  مق رنة مب  ُيسااتورع من ع،لة فلسااقنين ، غت النظر  15من املسااتوطن   ائساارائيلية  قيمة ازيد علب 
عن ائشااا رة الساااي ساااية الساااي ة ال  يرسااال   يما األمر، فد  لت  ييااا  ابفا ملموسااا  علب لدرة ع،لة فلساااقني 

  األيرلندث من مث إي إا ع اع د ملز  يف جم . األعم ل التج رية علب اقوير التىااا ع ف ع ن ،يساااعب الربمل 
،سقوق ائنساااااااااا  ن ،علب الررم من    اةتومة األيرلندية لدي   شااااااااااوار    ااااااااااح  مد  اوافني يما الق نو  

ن فِّساااة  مع الق نو  التج رث لاحت ع األ،ر،يب، فد  من لدموا م ااار،ع الق نو  ،ابقو  من    اولتزام   املااااااااااااااااااُ
 نقوق ائنس   لد  الد،ل األعي ء يف اوحت ع األ،ر،يب ستتغل  علب  ث عقيف   حمتملة من يما القيفي أل

،جر  الت ااااااااااااااااديد علب    امليف عرة اة لية يف  رمل    يرلندا ميتن، ،ينيفغي،    اتمل   ميف عرا   
لد،ل األعيااااااا ء ال  عديدة  خر ، ،ىلع علب سااااااايفي  املث ل يف الع مل العريب ،يف  فريقي ،  ث يف  ،سااااااا ط ا

 ادعم علن  سقوق ال ع  الفلسقيبن
،شاااادع املتتلمو   يياااا  علب  اااار،رة التحلي ابليقظة إتاء  ث إشاااا را  ادل علب ادا ف ،مم رساااا    

،متث  ن “ساااااااااااااايتو  األ،ا  لد ف  ”الياااااااااااااام اجل ريةجمل فدىا انتظر اجملتمع الد،. الياااااااااااااام الر ي ألتم الق نو  
إسارائي  يف األري الفلساقينية ا تلة ،ت عة سايقرهت  علب سي ة الفلساقينيني خقوة ملواصالة ارسايو ،جوع    

نققة انقاق علب طريني اليااااامن ،لد ظ  طول  مد اوستال ائسااااارائيلي يتجساااااد ع،م  يف لدرات علب القي   
 ن تغيفا  ادراية طفيفة متيي ع،     يلحظ    سد ،اراتز علب إجراءا  ل نونية معقدة
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 -   م ائساااااااارائيلية ميتن    يتو  س    لولف الياااااااام ،إجيف ر النظ   السااااااااي سااااااااي،إشااااااااراك ا  
العسااااااااترث علب مواج ة التن لياااااااا   املتحصاااااااالة فيتن  م  ُععي، يف الولت نفساااااااات، إي إشااااااااراك ع،ل اثلثة 

،. اجل وع الق نونية ،الد لوم سااااااااية الرامية لتم ف إساااااااارائي  ألد،ع الق نو  الد،. ائنساااااااا ين ،الق نو  الد يف
‘ ا قوط اةمراء’ةقوق ائنسااا  ن ،يمه ائجراءا  من شاااحي     ايفع  إشااا رة ي مة إي إسااارائي    اااح  

 للمجتمع الد،. عندم  يتعلني األمر ابليم ،انت      سقوق ائنس  ن
،متث  ،سااا ئط ائعا   ييااا   عاة لوية، أل  القيفقة الساااي ساااية ،العساااترية يف إسااارائي  اساااتجي   

   منظور عري سااي ساا هت   غيتن ،اليفقب املتواصاا  ،اةدي  الع د  صااوا  اجملتمع املدين عندم  يثيفت 
يف  -ال  اسااااالط الياااااوء علب اونت      ائسااااارائيلية ةقوق ائنسااااا   ،ادعو إي ا  ى إجراءا  لولف   

 يعد عليا علب    يمه املن ل اااااااااا   لد  صاااااااااايفحت خقفة ، خم  اؤبر علب لدرة -إساااااااااارائي  ،خ رج   
إسااااااارائي  علب التىااااااارج مع ائفا  من العق بن ،لد     ملنظم   سقوق ائنسااااااا   يف إسااااااارائي  ابف 

عند ائشااااا رة  “لوانني املىااااا عرة”التىاااااور الع   لاستال، من خال اساااااتخدا  لغة   ثر علة )مث   علب
 لوانني التنظيم(ن إي

   ينقوث علب خقر يتمثاا  ،يف سني    اساااااااااااااااتخاادا  ا اا  م ائسااااااااااااااارائيليااة ملتاا فحااة اونت اا  اا 
إرساااا ء سااااوا ني سااااي ة ،مواصاااالة ارساااايو السااااي ساااا   الياااا رة، ، ملع إ ااااف ء ال اااارعية علب نظ   ل نوين  يف
يقد  رق ء لسااي ساا   اوستال، فيمتن رفع لياا   منتق ة  عن ية ، ىااورة اسااةاايجية ئجيف ر الد،لة  ظ 

انت      الق نو  الد،.ن ،علب يما النحو، ائساااااااااارائيلية علب   ااااااااااف سااااااااااي ساااااااااا هت  ،الرع علب اعع ءا  
 يما ا ي ر يوفر  عاة للمجتمع الد،. لتي ييفلور اسةاايجي    خر  ملت فحة الع السي س  ن فد 

،ينيفغي ام ف إسرائي  ابولتزام   ال  لقعت   يي نفس   مبوج  ااف ل    ،سلو، ،ال  و ازال  
لتحقيني ىلع، ميتن لإلجراءا  اولتىاا عية ال  يتخمي  اجملتمع الد،. ابلغة األ ية، ،إلزام   ابسةام  ن ، 

   اساااافر عن نت ئج يف يما الىاااادعن ،يف الولت الراين، فد  إساااارائي  يي املسااااتفيدة من اوستال ،ليس 
ين ك م  يدعوي  إي مغ عرة األري الفلساااااااااااااااقينية ا تلةن ،لن ا اااااااااااااااعر  ع ء اوستال م  مل اتن ين ك 

عاخا  األري ا تلااة مقةناة مبقاا طعااة ع،ليااة للمساااااااااااااااتوطناا  ن ،استج اليفعت    ياما ائجراء مقاا ،ماة من 
 األخف ميتن، إىا ععت الير،رة،    ُيىع د إي مق طعة   ملة ئسرائي ن

،يف يما السااي ق، ساايتو  ع،ر جملس األمن مو ااع اساا ؤل خقفن ،إىا مل اتمتن األمم املتحدة  
      اىيفح  ا معىننمن التىرج، فمن شح  لراراهت

 
* * * 

  
ماسظة: ميث  يما املوجز حم ،و  لتقدمي صااااااورة شاااااا ملة عن مدا،و  املنتد ن ،سااااااتن اااااار شااااااعيفة * * * 

سقوق الفلسقينيني يف الولت املن س  اقريرا مفىا، مب  يف ىلع األس لة ا دعة ال  جر  ان ،ل  خال 
 ناملن ل    التف علية

 


