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أوال، أود أن أهنئ ألمانيا على إدارتها المقتدرة لرئاسةةا المسله ه ا الرةةهر ذه ه ظ ال روج السديدة  
الته يسري ذيهةةا اللمةة  عي  رين اننترنةةكر ونرةةةةةةةةةةةةةير المنقةةةةةةةةةةةةةن ال ةةا    دينوج و قةةد ه  ان ةةا تيي، 

 خلي  الرقاقه والقيد دانيال ليفه، على عروضهم المهما الته جاءت ذه أوانهار القيد

، ذإن الرةةةةةةلس الفلقةةةةةة ينه 19-وذه  يي  ا زال اللالم قا با يياذح اسةةةةةةتمرار تفرةةةةةةه جائ ا  وذيد 
الرازخ ت ك اال ت ل ال يواجه  لضةةةةةةةةةلا الفيرون ذ قةةةةةةةةةس ومنما يواجه أيضةةةةةةةةةا أز ا أدهى هه أز ا ال    

  بيا ب يم القانونروالتدابير الته ات  تها ال يو ا انسرائيليا للرروع ذه ضم المزيد  ي أجزاء الضفا الغر 

وعلينا أال ن  ئ، ذالضةةةةةةةةةةم الزا   على ايري الفلقةةةةةةةةةة ينيا الم تلا، بما ذيها القدن الرةةةةةةةةةةر يا،  
 قةةةةةةتمر  ن  أ خر  ي خمقةةةةةةا عقود، وقد أرةةةةةةبح أ خر تس را على ا تداد القةةةةةةنيير إن  رةةةةةةروع االسةةةةةةتي ان 

إ ارظ واينر ا االجتماعيا واالقتصاديا ون ام انسرائيله غير القانونه، بربيا ال رق المنفصلا المقا ا ذه 
التصاريح وهدم المنازل والمبانه وقرارات ال رد الته ترم  أسرا ذلق ينيا بر تها وأعمال اللن  الته يرتكبها 
المقةةةةةةةةتو نون وغارات قوات اي ي انسةةةةةةةةرائيليا،    ال  قد أ ر ذه  ياة أجيال بنسةةةةةةةةرها  ي الفلقةةةةةةةة ينييير 

عا ا ييابد  صةةةةةةارا إسةةةةةةرائيليا غير قانونه  13لزوال عي بقيا ايري الفلقةةةةةة ينيا لمدة ظ  ق اع غزة   وقد
ي نن  ياة  ليونيي  ي الفلقةةةةةةةة ينييي ويقةةةةةةةةد عليهم أبوال الرزق ذه ه ظ المن قا القةةةةةةةةا ليا، وهو  صةةةةةةةةار 

 رذلهر  يسس

ى لقد أضةةةةة ى هدج رسيا إسةةةةةرائي  وذلقةةةةة يي  دولتيي تجيرةةةةةان جنبا إلى جنس ذه سةةةةة م وأ ي عل 
ذه خ ر أدهى  نه ذه ، الفلق ينيا ون القدن الرر يا عارما للدولا   ع ،1967 ول  دود  ا قب  عام 

 زيران/يونيه، ن ي نجيش  24أي وقك  ضةةىر و ما ا ر اي يي اللام ذه جلقةةا  سله اي ي الملقودة ذه 
م المت دة، ذإن أي ضةةةةةم، وماا  ان   ر  يازة ايراضةةةةةه بالقوة   را   لقا ذه  يخاق اي “ر ل  ا ذارةةةةةلا”

أيار/ ايو،  5بغض الن ر عي ن اقه، يرةةي  انتها ا جقةةيما للقانون الدولهر وعلى غرار  ا ا رته اللسنا ذه 
 ذالضم يمخ  تهديدا خ يرا ل   الدولتيي ويلري الق م واي ي اللالمييي لل  رر

الدولتيي وم يانيا وماا توارةةةةةةةلك عمليا ضةةةةةةةم ايراضةةةةةةةه ب يم القانون، ذهه لي تقضةةةةةةةه على     
التورةة  إلى    تفاوضةةه، ب  سةةتلري أيضةةا لل  ر جوهر  بادن القانون الدوله والهيي  القانونه الكا   
ال ي شةةةةةةةةةةيدظ المستمع الدوله على  دج عقودر ويسس أن ييون ا ترام اتفا يات جنيا وقرارات اي م المت دة 

 ، هو الرغ  الراغ  لمستمع اي مروضمان المقاءلا عي انتها ات القانون الدوله،  خ  الضم

لقد عاري  ل م أعضةةةةةاء  سله اي ي خ   الضةةةةةم انسةةةةةرائيليا  لارضةةةةةا رةةةةةري ا ذه جلقةةةةةا  
 زيران/يونيه، وعارضةةها أيضةةا رةةرا ا شةةر اء لسنتنا ذه االت اد ايذريقه واالت اد  24المسله الملقودة ذه 

والمقررون ال ارةةةةةةةةةةةةةون لخ م المت دة وخبراء  ايوروبه وجا لا الدول اللربيا و ن ما التلاون انسةةةةةةةةةةةةة  ه
قانونيون  ر وقون وشةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةيات بارزة، و ي بيي هتالء  سله ال يماء والمستمع المدنه وأنان  ي جميع 
 رةةةةةةةةةةةةةةارل ال يةةاةر وقةةد  ةة ر عةةاهةة  ايردن الملةة  عبةةد ن الخةةانه،  ي بيي  خريي،  ي أن ات ةةاا أي إجراء 

الغربيا أ ٌر يلري اسةةتقرار المن قا لل  رر وتضةةم اللسنا رةةوتها إسةةرائيله انفرادي لضةةم أراي ذه الضةةفا 
إلى أرةةةةوات جميع  ي أ دوا أن المستمع الدوله لي يلترج برةةةةرعيا ضةةةةم ايري الفلقةةةة ينيا الم تلا ال ي 

 ستترتس عليه أيضا عواقس ويل ن أضرارا بميانا إسرائي  الدبلو اسيا ال يميي إر  هار 

ريح عي ت له إسةةةةةةرائي  عي تل  ال     ن  انقضةةةةةةاء الموعد النهائه وما  لم ُيقةةةةةةمع أي تلبير رةةةةةة 
 تموز/يوليه، ذإننا نن   ونناشد ال يو ا انسرائيليا أن تت لى ذورا عي ه ظ ال  ا غير القانونيار  1للضم ذه 
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ويو ه إع ن القيادة الفلقةةةةةةةةةة ينيا  ون ها لم تلد  لز ا باالتفاقات والتفاهمات المبر ا  ع إسةةةةةةةةةةرائي   
الواليات المت دة، بما ذه ال  التلاون اي نه، بنن الوضةةةةةةةع قد يت ول إلى وضةةةةةةةع ال ي اق إن ُنف  الضةةةةةةةمر و 

وسةةييون لوق  جميع االتصةةاالت الخنائيا أ ر سةةلبه بالج على جميع جوانس ال ياة الفلقةة ينيا، وسةةيتدي إلى 
  نتائج  زعزعا ل ستقرارر

ولياتها الته أو لها إليها  سله اي ي لللم   ع وندعو المسموعا الرباعيا إلى االضةةةةةةة  ع بمقةةةةةةةت  
ال رذيي ن ياء عمليا القةةةةةة م الته تمه ال اجا إليها ضةةةةةةمي إ ار دوله يقوم على الملايير الملروذا الته 

 ت  ى بتنييد دوله، بما ذه ال   بادرة الق م اللربيار

لموضةةةةةةةةةةوع، و نها قرار  سله ونكرر دعوتنا إلى تنفي  جميع قرارات اي م المت دة اات الصةةةةةةةةةةلا با 
الته تدعو الدول ايعضةةاء إلى التمييز ذه  لا  تها بيي إسةةرائي   5، وال سةةيما الفقرة (2016) 2334اي ي 

انيا انسرائيليا الته هه وايري الفلق ينيا الم تلا، بما ذيها القدن الرر يا، وفيما يتللن باينر ا االستي 
أنرةةةةة ا غير قانونيا بموجس القانون الدولهر ون ل الفلقةةةةة ينييي على  وارةةةةةلا جهودهم لت قين المصةةةةةال ا 
 فيما بينهم، ون ي  علما بالل  ات المرسلا الته تسقدت ذه الدعوة ايخيرة إلى الو دة بيي ذتح و مانر 

ا لفةةةةائةةةةدة ايونروا ذه المتتمر المنلقةةةةد ذه ونر ةةةةس بةةةةالتلهةةةةدات الته أعلنتهةةةةا السهةةةةات المةةةةان ةةةة 
 ليونةةةا  ي دوالرات الواليةةةات المت ةةةدةر وهةةة ا الةةةدعم ومن  ةةةان اا أهميةةةا  130 زيران/يونيو، والته تبلج  23

 اسةةةةما بالنقةةةةبا للرةةةةلس الفلقةةةة ينه، إال أنه قارةةةةر عي تلبيا اال تياجات الفلليا،  ما يضةةةة رنا إلى تسديد 
وار ويسس على المستمع الدوله أن يوارةةةةةةةةةة  ب ل غايا السهد لضةةةةةةةةةةمان تموي  قوي ندائنا لتقديم الدعم لخونر 

يميي التنبت به للو الا ذه وقك ييابد فيه ال جئون الفلقةةةةةةةةةة ينيون و ن قا الرةةةةةةةةةةرق ايوسةةةةةةةةةة  عوا   التقلس 
 والق ق  والهراشا الرديدةر

لضةةةةم بقةةةةبس تفرةةةةه جائ ا وقد تفاقمك ذه ال رج الراهي   ار اال ت ل المقةةةةتمر والتهديد بزيادة ا 
ذيرون  ورونا ال ي بلج عدد  االت انرابا به اآلالج ال ذه دولا ذلق يي و قس، وهو  ا ي رح ت ديات 
خ يرة فيما يتللن بتوذير ال د ات الصةةةةةة يا واالجتماعيا ايسةةةةةةاسةةةةةةيا للقةةةةةةيان، بمي ذيهم النقةةةةةةاء والفتيات، 

وسةةةة  تهمر وسةةةةتكون للصةةةةد ا القةةةةلبيا   ار عميقا ذه االقتصةةةةاد هو يهدد أيضةةةةا رةةةة ا انسةةةةرائيلييي  ومنما
الفلق ينه والرذاظ اللام واللمالا والتماس  االجتماعه واالستقرار الماله والمتسقهر ونردد على أن قوة دعم 

زة سييونان  اسميي على درل التلاذهر  السهات المان ا الدوليا والمقاعدة التقنيا المر َّ

ال يميي أن ييون هدذا ليقك نتيسته سوج اللودة إلى  ا أربح يت ول بقرعا على أن وق  الضم  
إلى واقع ا ت ل قائم على وجود دولا وا دةر إن الرضةةةةةةا بالبقاء على شةةةةةةفا الهاويا  ع  وارةةةةةةلا الت دين ذه 

ولنت    غورها ال يميي أن ييون  افيار ذلنراع ن رات ايجيال الضةةةةةةائلا  ي الفلقةةةةةة ينييي وانسةةةةةةرائيلييي إلينا
إجراءات  اسةةةةةةةما يجلهم وُنن هل اال ت ل ون قن    الدولتيي بورةةةةةةةفه الر ي ال ي ال يت قن القةةةةةةة م واي ي 

 اللادالن والدائمان ذه المن قا إال على أساسهر

 
 وشيرار  
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