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 وعقبة قانونية غير ألمم املتحدة تعتبر املستعمرات اإلسرائيليةا

  السالم أمام رئيسية

  

  .2017/  3/  24، نيويورك

  

 أن األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق مالدينوف نيكوالي أكد

 الدويل، القانون وفق انونيةق غير االستيطانية األنشطة جميع تعتبر املتحدة األمم

 .السالم أمام الرئيسية العقبات وأحد
 تطبيق على الدويل األمن جمللس قدمها التي الدورية اإلحاطة مالدينوف وركز

 االستيطانية األنشطة جميع بوقف إسرائيل مطالبة كرر الذي 2334 رقم اجمللس قرار

 .وكامل فوري بشكل احملتلة الفلسطينية األرض يف
 عن منفصلة تكون أن يمكن ال األرض على التطورات أن مالدينوف وذكر

 إجراء وعدم السالم عملية لتعطّ وبالتحديد إطاره، يف حتدث التي األوسع السياق

 .التشدد وزيادة احلوار
 :القضية هذه حول العام لألمين األول للتقرير استعراضه يف وأضاف

                                                            

 ملتحدة، يف الرابط اإللكتروين التايلمركز أنباء األمم ا :املصدر:  
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=28476#.WTZno5KGMdU 



  213، ص )2017صيف ( 111، العدد 28المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلودوثائق 

 

2 
 

 يف االستيطانية األنشطة ميعج لوقف خطوات باتخاذ إسرائيل القرار يطالب"

 اخلطوات هذه مثل تخذتُ مل. الشرقية القدس ذلك يف بما احملتلة الفلسطينية األرض

 عن إعالنان هناك كان الثاين كانون / يناير يف. التقرير يغطيها التي الفترة خالل

. احملتلة الغربية بالضفة جيم باملنطقة مستوطنات يف سكنية وحدة 5500 بناء

 عملية من خمتلفة مراحل إىل سكنية وحدة 3000 نحو تقدمت أسابيع الثةث خالل

 ."األخيرة املوافقة مرحلة إىل وحدة 240 ووصلت التخطيط،

 لألنشطة مرتفعاً  معدالً املاضية الثالثة األشهر شهدت عام وبشكل

 .2016 بعام باملقارنة خاصة االستيطانية،

 ملبانٍ واسع نطاق على تدمير أعمال أيضاً التقرير يغطيها التي الفترة وشهدت

 القدس ويف الغربية بالضفة جيم باملنطقة البدوية اجملتمعات ويف فلسطينية

 حصول عدّيُ والتي ،للبناء اإلسرائيلية التصاريح صدور عدم بسبب الشرقية،

 .مستحيل شبه عليها الفلسطينيين
 يف القتلى قوعو إىل املؤدي العنف استمرار إزاء القلق عن مالدينوف وأعرب

 .املاضية الثالثة األشهر خالل احملتلة الفلسطينية واألرض إسرائيل
 وقال إسرائيل، باجتاه غزة من الصواريخ إطالق زيادة بشأن أيضاً القلق وأبدى

 .مدمر بتصعيد وتهدد خطيرة قتلى، وقوع عن تسفر قد التي االستفزازات هذه مثل إن
 :األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص املنسق وقال

 املاضية، الثالثة األشهر خالل السالم، عملية إحياء بشأن الدويل االنخراط"

 التطلعات لتحقيق الوحيد السبيل هو الدولتين حل أن على التوافق على التأكيد جدد

 املاضي، العام خالل بناؤه تم الذي الزخم استمرار املهم من. للشعبين الوطنية

 ."أوسع بشكل والصراع االحتالل إلنهاء ملموسة رؤية ليصبح وتطويره
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 خطوات تصاحبها أن يجب الدولية اجلهود إن القول إىل مالدينوف وخلص

 ودائم عادل حل إليجاد واملعنيين األطراف قبل من األرض على تخذتُ جدوى ذات

  .األمن جملس قرارات على بناء اإلسرائيلي ـ الفلسطيني للصراع وشامل

  


