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 كواال المبور 

   
دعم جنوب شيييييييرل قوييييييييا ل قول ال يييييييع  ”المؤتمر الدولي المعني بقضيييييييية فلسيييييييطين  عقد  

تحه  رعها هل الل نهل المعنيهل سممهارسههههههههههههههل  2019حزيران/يونيه   28و  27في كوااللمبور يومي   “الفلسيييييييييطيني
الشعب الفلسطيني لحقوق  غير القابلل للتصرف، سالتعاون مع حكومل ماليزيا ومؤسسل بيردانا للسالم العالمي. 

 السيد مهاتير محمد.وقبل ال لسل االفتتاحيل، عقد وفد الل نل اجتماعا ثنائيا مع رئيس وزراء ماليزيا، 

وضهههههم المؤتمر  براء فلسهههههطينييف ودولييف ف هههههال عف جهات فاعلل مف الم تمع المدني في جنوب  
شهههرق آسهههيا كمسهههابمل في تعب ل ال هود لدعم قعماش حقوق الشهههعب الفلسهههطيني غير القابلل للتصهههرف. وعال  

سههههههرائيلي، وورد ضههههههرور  ت ههههههافر المؤتمر ما  كابده الفلسههههههطينيون مف مشههههههاق في حياتهم سسههههههبب االحتالش اإ
ال هود مف وجل وقف االت ابات السهههههلبيل في ورا الواقع وتشههههه يع التوشهههههل قل  حل شهههههامل وعادش مرت ز 

 عل  قيام دولتيف وبو الحل الذي حظي بتأييد الم تمع الدولي منذ ومد طويل.

المبدئي الطويل   سالدعم”،  رئيس اللجنة، السيييفير ال ييييغ )يا)ن االسييين ا  وفي االفتتاح، اعترف  
األمد الذي وسههههدت  شههههعوب جنوب شههههرق آسههههيا للشههههعب الفلسههههطيني في مسههههعاه قل  التحرر مف االضههههطهاد 

قسهههههههههههههرائيل  -. وقاش قن الطريق قل  التوشهههههههههههههل قل  حل عادش واضههههههههههههه ، وال وبو ققامل دولتيف “واالحتالش
عل  النحو المبيف ، وت ون القدد الشهههرقيل عاشهههمل لفلسهههطيف،  1967عل  وسهههاد حدود عام  -وفلسهههطيف  

في قرارات األمم المتحد  ذات الصههههههلل سالموضههههههون وطاقا للقانون الدولي. لقد حاش االحتالش دون التوشههههههل 
وا نظام االسههههههههتضالش ونزن المل يل وضههههههههم وراضههههههههي  قل  حل عادش ألن  اسههههههههتفاد مف  لم واقع اليوم، مرسههههههههل 

ر ال نيرون الصههران اإسههرائيلي   ني عل  ون  شههران عرقي وو ديني. غير ون  الفلسههطي -الفلسههطينييف. ويصههول 
شهههههههران بيف مف  قفون قل  جانب الحليقل والعدالل وييف مف  سهههههههتفيدون مف الروا ات ال اذسل واالضهههههههطهاد. 
 وبناك مف اإسرائيلييف مف  سعون و  ا قل  ق  اد حل عادش  كفل الحريل وال رامل لل ميع. فهم حلفاء. 

، الذي منلل السييد ويفيفاب يرنسينيرمليم لألمم المتحد  في ماليزيا، وفي البيان االفتتاحي للمنسههق ال 
األميف العام ونطونيو غوتيريش، كرر المنسهههق المليم تأريد التزام األمم المتحد  سمسهههاعد  طرفي الصهههران عل  
التضلههب عل  المههأزق الحههالي والعود  قل  قجراء مفههاوضهههههههههههههههات م ههد ههل مف وجههل قنهههاء االحتالش وتحقيق حههل 

تيف. ووشههههار قل  ون الل نل عقدت مؤتمربا في وق  تشههههوي  مظابر التوتر في الشههههرق األوسهههه ، وورد ون الدول
ثمل حاجل ورنر مف وي وق  م ههه  قل  ق  اد حل سهههياسهههي. وم ههه  في كالم  مؤكدا موقف األمم المتحد  

را منافيا للقانون الذي  عتبر ون ضهم األراضهي الفلسهطينيل في ال هفل الضرييل المحتلل، قن حصهل، لف  كون وم
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الدولي فحسههب، ومنما مف شههأن  و  هها ون يوشههد الااب دون المفاوضههات وينسههف قمكانيل ق  اد حل م د لليام 
دولتيف. وسهههيكون ل  و  ههها عواقب و يمل في جميع ونحاء المنطقل وسهههيقوا فرس قحالش السهههالم. وقاش قن 

رشههههههل للتمسهههههها سليم الميناق مف وجل قعماش الذكرى السههههههنويل الوامسههههههل والسههههههاعيف للمنظمل بذا العام بي ف”
 .“الحقوق غير القابلل للتصرف للشعب الفلسطيني

المراق  الدائم عن دولة فلسيييييييطين لدا اتمم المف دو في )يونور ، وولق  ممنل دولل فلسهههههههههههطيف،   
ده ، ال هههههههوء عل  العالقل التاريويل المتينل بيف فلسهههههههطيف وماليزيا. ووعرب عف انتقاالسيييييفير رناو من يييييور

الشههههديد للمقترحات التي قدمها رئيس الوال ات المتحد  دونالد ترامب، والتي وشههههفها سكونها اسههههتمرار لسههههياسههههل 
شههههدت سالفعل االعتراف سالقدد عاشهههمل سهههياد ل إسهههرائيل، ولنقل سهههفار  الوال ات المتحد  قل  المدينل. فتلا 

ات م لس األمف. وقهاش قن ثمهل مسههههههههههههههؤوليهل األعمهاش تنطوي عل  انتههارهات للقهانون الهدولي وتتعهارا مع قرار 
في ماليزيا ون  قهدموا   “األشههههههههههههههقهاء والشههههههههههههههليقهات” جمهاييهل تقع عل  عاتق ال هافل سالدفان عف القهدد، وناشههههههههههههههد

وقاش  مسهاعدتهم. فليس بناك وي فلسهطيني  قبل تلا المقترحات التي مف شهأنها ون تقسهم األرا الفلسهطينيل. 
ما نحتاج قلي  ليس  طل جديد  ول ف آليل لتنفيذ االتفاقات القائمل ” ون م هههههههههيفا  “ قننا ال ناحث عف  طل جديد  ” 

علينا ون ننظم ” وقرارات األمم المتحد “. وم هه  في كالم  موضههحا ضههرور  تحقيق الوحد  الفلسههطينيل. وقاش قن 
 رقيل. بيتنا“، داييا قل  قجراء انتواسات في جميع ونحاء األرا الفلسطينيل المحتلل، سما فيها القدد الش 

، ذكر رئيس الوزراء ون الدوش القويل لرئيس وزراء ماليزنا السييد مااتير م مدوفي ال لمل الرئيسهيل  
ومف نصههههبوا ونفسهههههم مدافعيف عف العدالل والحريل والد مقراطيل قما ونهم يلزمون الصههههم  ت اه معانا  الشههههعب 

الفلسههههطينييف، وبذا ودب  وومر. وقاش قن الفلسههههطيني ومما بم وطراف في مظابر الظلم والقسههههو  المقترفل سحق 
دعم جنوب شههرق آسههيا لحقوق الشههعب الفلسههطيني“، يبرز بدقل الرسههالل الرئيسههيل سشههأن ”موضههون المؤتمر وبو 

حقوق الشهههعب الفلسهههطيني“ سما يتسهههق وينسههه م مع ما تدافع عن  األمم المتحد . ووج  االنتااه قل  اإن ازات ”
ي آسههيا، وحث الدوش األع ههاء في ال تلل عل  مواشههلل تعاونها مع الشههعب الملحو ل لراسطل ومم جنوب شههرق

الفلسهطيني ليس في الشهؤون السهياسهيل واالقتصهاد ل فحسهب، ومنما و  ها في السهعي قل  تحقيق العدالل والسهالم 
ن جبهل موحد  في دعم حقوق  ”لفائدت . وقاش  الفلسههطينييف. فهذا بو قن شههوتنا ال ماعي يناضي و  هها ون  كول

 الضرا الرئيسي مف مؤتمر السالم بذا“.

وانتقل قل  اقتراحات الوال ات المتحد ، فقاش قنها تؤيد قسههههههههههههههرائيل وتحرضههههههههههههههها عل  موقفها دون وي  
محاوالت للحوار وو التفاوا مع الفلسهههههههههطينييف، ال مف ال هههههههههفل الضرييل وال مف غز . فهي تسهههههههههتهز  سال هود 

الفلسههههطينيل المسههههتمر ، وتتعارا مع الحل القائم عل  وجود -  ق  اد حل لألزمل اإسههههرائيليلالدوليل الراميل قل
دولتيف، وال تحترم االتفاقات وااللتزامات التي سههههبق توقيعها. ومذا ما نفذت تلا االقتراحات، فسههههيصهههها  بوسههههع 

جميع ونحاء ال هههههههفل قسهههههههرائيل ون ت هههههههم جميع المسهههههههتوطنات غير القانونيل التي شهههههههيدتها وغدت ا ن تلول   
الضرييل، وكذلا الحوا الزراعي الشهههاسهههع لضور األردن. وقاش قن ماليزيا تتشهههبث سموقفها في دعم قنشهههاء دولل 

، وكون القدد 1967فلسهههههطينيل مسهههههتقلل عف طريق الحل القائم عل  وجود دولتيف اسهههههتنادا قل  حدود ما قبل 
 الشرقيل عاشمل لفلسطيف.

“، الحالل في األرا الفلسههههههههههههطينيل المحتلل”التي دارت حوش موضههههههههههههون  و الش حلقل النقاش األول    
نهاقش المت لمون تهأثير قعالن اقتراح الوال هات المتحهد  في الوضههههههههههههههع عل  ورا الواقع وال هود الهدوليهل الراميهل 

فمف  في المائل مف الفلسهههههههطينييف الوطل ألنها ال تلبي الحد األدن  مف توقعاتهم. 94قل  حل النزان. ويرفض 
أن تنفيذبا ون  حرم الفلسهطينييف مف حقوقهم األسهاسهيل ويؤدي قل  مصهادر  المزيد مف األراضهي الفلسهطينيل شه 
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ومل   دمل مصههال  قسههرائيل في نها ل المطاف. فالوطل في جوبربا ليسهه  اتفاقا بيف قسههرائيل والفلسههطينييف، 
 ات المتحد  تول  عف دوربا كوسههههي . بل بي اتفاق بيف قسههههرائيل والوال ات المتحد . وبذا دليل عل  ون الوال

وذكر المشهاركون ون المطلوب مع ذلا ليس بو فحسهب فهم م همون اقتراح الوال ات المتحد  الذي يريو عدد 
 شفحل، ومنما بو و  ا اإتيان سوطل بديلل مفصلل.  180شفحات  عل  

إسههههرائيل دائما ون تعوش  ففي الوال ات المتحد ، ودت الوطل قل  نسههههف الوضههههع الرابف الذي كان يتي   
عل  دعم الحزييف. وما ا ن، ف ميع الد مقراطييف المتنافسههههيف عل  الرئاسههههل  عارضههههون اقتراح الوال ات المتحد ، 
ويشههههددون عل  دعم الحل القائم عل  وجود دولتيف، وبو حل سههههتف ههههي الوطل قل  تدميره سالفعل. ومف ثم، ف ن  

 . 2020  ت اه الق يل الفلسطينيل يرتهنان بنتائ  انتواسات عام مستقبل الوطل وسياسل الوال ات المتحد 

ومف المهم في قطار الم تمع الدولي التركيز عل  مااد  القانون الدولي. فعل  سبيل المناش، قدم   
ل نههل القههانون الههدولي منههاال واحههدا فق  عل  نون األعمههاش التي يناضي ون تمتنع عنههها الههدوش، وبو االعتراف 

محاولل ارتسههاب السههياد  عل  األرا س ن ار حق الشههعوب في تقرير ”يل وو غير رسههميل سشههرييل  سصههور  رسههم
المصههير“. ومف الصههعب اإتيان سما بو ونسههب مف بذا الوشههف ألعماش قسههرائيل في ال ههفل الضرييل، ويناضي 

الم تمع  ألنصهههههههههههار حل الدولتيف ون  سهههههههههههتودموا منل بذه الح  . ودعا مت لمون آ رون قل  تعزيز ماادرات
المدني منل المقاطعل وسههحب االسههتنمارات كت ملل للعمل ال ماعي الذي تقوم س  الحكومات، والذي يناضي ون 

  شمل و  ا فرا عقويات عل  قسرائيل.

وشههكل  حالل األونروا محورا آ ر تركزت علي  المناقشههل. فقد فوج   الوكالل سقرار الوال ات المتحد   
 وقعها اتفهاقها سشههههههههههههههأن اسههههههههههههههتمرار التمويهل. وفي كهانون األوش/ 2017كهانها في عهام  وقف تمويلهها، ألن الطرفيف

، تم ت ديد وال ل األونروا لمد  ثال  سهنوات و رى، ول ف كان بنالا قلق مف محاوالت قحدا  2019د سهمبر 
 .2022تضييرات جوبريل في الوال ل مع اقتراب فتر  الت ديد ال ديد  في عام 

عمهل الم تمع المهدني“، تحهد  المت لمون قجمهاال ”يهل التي تنهاوله  موضههههههههههههههون وفي حلقهل النقهاش النهان  
عف موتلف الحمالت المناب هههههههههههل لالحتالش في األرا الفلسهههههههههههطينيل. ومف ضهههههههههههمف تلا الحمالت المقاومل 
الشههههههههههههههعبيل غير العنيفل الراميل قل  توييل العالم س جراءات الفصههههههههههههههل التي   يش الفلسههههههههههههههطينيون تح  نيربا،  

ميل قل  تدريب الفلسهههههطينييف عل  كيويل توثيق ال رائم التي ترت بها القوات اإسهههههرائيليل ونشهههههربا والحمالت الرا
ال نود والمسههههتوطنيف الذيف ين رون انتهاراتهم، والمشههههاريع الراميل ض  حلدعل  وسههههائ  التواشههههل االجتماعي 

سطينيل قل  استمرار التواشل قل  المحافظل عل  سساتيف الزيتون. ويتطلع ممنلو المنظمات غير الحكوميل الفل
 مع نظرائهم في جنوب شرق آسيا.

ووباب المت لمون الفلسهههطينيون سالم تمع الدولي قل  المسهههاعد  في قنهاء قفالت قسهههرائيل مف العقاب  
وتطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالل والمسههاعد  في قعماش حقهم في تقرير المصههير والم ابر  برفض  طل 

قذا كنها ال نطلهب مف حقوق اإنسههههههههههههههان ورنر ممها  طلاه  غيرنها منهها، فه ننها ال نقبهل سهأقهل ”حهدبم ترامهب. وقهاش و
  قبل  غيرنا منها“. ما

ووعري  مت لمل و رى عف ت ريتها في تقد م الدعم اإنسهههههاني قل  الشهههههعب الفلسهههههطيني  الش العقود  
كطبيال متوصهصهل في جراحل العظام  األريعل الماضهيل، بدءا مف العمل مع جم يل الهالش األحمر الفلسهطيني
 تساعد الفلسطينييف في لبنان قل  تنظيم ونشطل اإغاثل في قطان غز .
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ووقر المت لمون سأن االنقسههههامات بيف الفصههههائل الفلسههههطينيل وفصههههل قطان غز  عف ال ههههفل الضرييل،  
عالو  عل  ذلا قل   ومور ت عل مف الصهههههههعب عل  منظمات الم تمع المدني الليام بتعب ل الموارد. ووشهههههههاروا

ون قسههههرائيل تسههههتفيد مف االحتالش في حيف  عاني االقتصههههاد الفلسههههطيني مف االحتالش. وفيما يتعلق سالويارات 
المتاحل للدعم في جنوب شههههههههرق آسههههههههيا، بينما  صههههههههعب عل  منظمات الم تمع المدني الماليزيل ون تأتي قل  

ضهل في  ل االحتالش، فبوسهعها ون توعلي ال مهور العام الفلسهطينييف وتقدم لهم المسهاعد  سسهبب القيود المفرو 
 في بلدبا والمنطقل سشأن ق يل فلسطيف.

الدعم اإقليمي لحقوق الفلسههطينييف“ للدور الذي تقوم س  ”وتطرق  حلقل النقاش النالنل عف موضههون  
عم نشههههه  في حكومات المنطقل عموما في دعم الق هههههيل الفلسهههههطينيل. فعل  شهههههعيد الم تمع المدني، بناك د

سعض البلدان كما بناك عل  األقل دعم غير مااشههههر في بلدان و رى. ومنذ فتر  السههههتينيات والسههههاعينيات مف 
القرن الماضهههههههي التي بلد فيها دعم بلدان ال نوب للشهههههههعب الفلسهههههههطيني ووج ، اسهههههههتطاع  قسهههههههرائيل ون تعزز 

 جنوب شرق آسيا للفلسطينييف.سلطتها مف  الش ارتااطها ساالزدبار الروسمالي، بينما انوفض دعم 

وقام  منظمات محليل، مف قبيل مؤسهسهل بيردانا للسهالم العالمي، سمناشهر  الق هيل الفلسهطينيل عف  
طريق عقد منتد ات واسههتودام وسههائ  اإعالم، ف ههال عف دعم المشههاريع في األرا الفلسههطينيل المحتلل سما 

ومنشهههاء معامل الحاسهههوب في ال امعات. كما قام   في ذلا تركيب ونابيب الصهههرف الصهههحي، وتحليل المياه،
مسير  العود  ”ببناء رياا األطفاش وونشأت مركزا إعاد  تأبيل الفلسطينييف المصابيف س روح في احت اجات  

 ال برى“ في غز .

وبنهاك العهديهد مف الماهادرات التي  مكف ون   ههههههههههههههطلع بهها الم تمع المهدني، تشههههههههههههههمهل اتوهاذ تهدابير   
المتمنلهل في تهدمير الهذارر  الفرد هل وال مهاييهل في  -قسهاد  الهذارر “ التي تقوم بهها قسههههههههههههههرائيهل ”لمكهافحهل وعمهاش 

ف هههههههههال عف مكافحل قفالت قسهههههههههرائيل مف العقاب  -محاولل منها إعفاء وثر الح هههههههههار  والهويل الفلسهههههههههطينيل  
يل عل  اتواذ مؤسهههههههههههههسهههههههههههههيا مف  الش ققامل المحارم، وبو ما  مكف ون  شهههههههههههههكل حافزا للمحكمل ال نائيل الدول

اإجراءات الالزمل. ويمكف لل هود ال ماييل ون تسههفر عف نتائ  ت ون ذات وثر في التوشههل قل  حل سههلمي 
الفلسهطيني. وقاش المت لمون قن ثمل ال نير مما  مكف تعلم  مف النظراء األورويييف، سما  -  للصهران اإسهرائيلي

 ويات.في ذلا سشأن حركل المقاطعل وسحب االستنمارات والعق

وتنورط م موعات و رى، مف قبيل الشههاكل األسههتراليل الفلسههطينيل ألنشههطل الدعو ، في ونشههطل بناء  
القدرات ومقامل تحالفات وطنيل ومقليميل. فهذه األنشههطل تسههاعد في  لق  طاب جديد وت ههطلع بدور جيد في 

الفلسهههطيني في وسهههتراليا ونيوزيلندا، حيث عقدت توضهههي  المشهههارل القائمل. ويدوت المنظمل العمل مع الشهههااب  
حلقات دراسههيل مااشههر  عل  االنترن  ومويمات تدريبيل، ونظم  و  هها زيار  ألع ههاء البرلمان األسههترالي قل  
فلسههطيف. ويحث المشههاركون في حلقل النقاش و  هها التدابير التي  مكف لمنظمات الم تمع المدني ون تتوذبا 

 الحكوميل ت اه فلسطيف.للتأثير عل  السياسات 

( قن دولل فلسهههطيف تتطلع قل  مزيد وفي الجلسيية الافامية، قا  السييفير رناو من ييور افلسييطين 
مف تاادش ا راء عل  المسههههههههههههههتوى الرفيع مع ماليزيا. وحث الدوش عل  تحمل المسههههههههههههههؤوليل في دحر اقتراحات 

. وقاش 1967حتالش، اسهههههههههتنادا قل  حدود ما قبل  الوال ات المتحد  الحاليل ودعم توافق ا راء الدولي إنهاء اال
قنهه  عل  غرار مهها كرره األميف العههام لألمم المتحههد  دائمهها، ليس بنههاك  طههل بههديلههل للحههل القههائم عل  وجود 

 دولتيف. فمف المسؤوليل ال ماييل التي تتحملها ال افل، الفلسطينيون وغيربم، ون تنفَّذ الوطل العالميل.
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عف األمههل في ون  اتمين العيا  في وزارو ايارجيية مياليزنيا السيييييييييييدو )يا رو ع مياب)يائبية ووعريهه   
يتوشههههههل الم تمع الدولي قل  حل دائم قائم عل  وجود دولتيف، مف شههههههأن  ون يتي  ل ال ال انبيف ال يش جناا 

تي قل  جنب في سههههههالم. ووعري  عف ترحيبها سقائمل الشههههههركات التي تليم ونشههههههطل ت اريل في المسههههههتوطنات ال
نشههههرتها مفوضههههيل األمم المتحد  لحقوق اإنسههههان، وحن  جميع البلدان عل  النظر عف كنب في تلا القائمل. 
وقال  قن المسهههههتوطنات بي منشهههههوت غير قانونيل سموجب القانون الدولي. ووشهههههارت قل  ون المحكمل ال نائيل 

ائيل. وال  سهههههههع الم تمع الدولي ون الدوليل مسهههههههتعد  لفت  تحقيق في ادعاءات جرائم الحرب التي ترت بها قسهههههههر 
 قف موقف المتفرج مف الفلسهههههههطينييف وبم  وقتلون وورضههههههههم تتعرا للمصهههههههادر ل فمف واجا  ون  عب  ال هود 

 وي مف ون تظل الق يل الفلسطينيل في شدار  جدوش وعماش األمم المتحد .

 
* * * 

 
ر شههههههههههه الو حقوق   مؤتمر. مالحظل:  حاوش بذا الموجز تقد م شهههههههههههور  عامل عف مداوالت ال  ***  وسهههههههههههتصهههههههههههد 

الفلسطينييف في الوق  المناسب تقريرا مفصال  شمل المسائل المحدد  التي جرى تناولها  الش المناقشات 
 التحاوريل. 

 


