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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول األعمال٣٧ و ٣٦البندان 
      احلالة يف الشرق األوسط 

            قضية فلسطني
  تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية    

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
الــيت  ردودالــ يتــضمن وهــو. ٦٦/١٧العامــة  معيــةاجل بقــرار عمــال التقريــر هــذا يقــدم  

 الطلـب  علـى  بنـاء  العام األمني أرسلها اليت الشفوية املعنية على املذكرات   األطرافوردت من   
 احلالـة  علـى  العـام  األمـني  أيـضا مالحظـات     التقريـر   ويتـضمن  .من القـرار   ٢٥ الفقرة يف الوارد
 قـدما  الـسالم  عملية لدفعاملبذولة   الدولية هوداجل وعلى الفلسطيين - اإلسرائيليللرتاع   الراهنة

ــرض التوصــل  ــسوية إىل بغ ــلمية ت ــر ويغطــي .س ــرة التقري ــن الفت ــول م ــبتمرب/أيل  إىل ٢٠١١ س
  .٢٠١٢ أغسطس/آب
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  مقدمة  -أوال   
  .٦٦/١٧عمال بقرار اجلمعية العامة يقدم هذا التقرير   - ١
مـن، بنـاء علـى الطلـب الـوارد      ، وجهُت إىل رئيس جملـس األ      ٢٠١١يوليه  / متوز ١يف  و  - ٢

  : من القرار اآلنف الذكر، الرسالة التالية٢٥يف الفقرة 
ــرار  ”     ــشرفين أن أشـــري إىل القـ ــة يف  ٦٦/١٧يـ ــة العامـ ــه اجلمعيـ ، الـــذي اختذتـ

 والـستني، يف إطـار بنـد جـدول         الـسادسة   دورهتا  يف ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠
  .‘قضية فلسطني’األعمال، املعنون 

 من القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام أو يواصـل       ٢٥ الفقرة   ويف”    
 مع األطراف املعنية، وبالتـشاور مـع جملـس األمـن، مـن أجـل التوصـل إىل                  بذل اجلهود 

تــسوية ســلمية لقــضية فلــسطني وتعزيــز الــسالم يف املنطقــة، وأن يقــدم إىل اجلمعيــة يف  
جلهـود وعـن التطـورات املـستجدة يف هـذه       دورهتا الـسابعة والـستني تقريـرا عـن هـذه ا           

  . املسألة
وبغية االضطالع مبسؤولييت عـن تقـدمي التقريـر مبوجـب هـذا القـرار، أكـون                 ”    

  . ٢٠١٢يوليه / متوز٣١ممتنا لو تفضلتم مبوافايت بآراء جملس األمن حبلول 
 وإذ أذكّر بالتزام األمانة العامة مراعاة احلد املقـرر لعـدد صـفحات تقاريرهـا              ”    

، أود أن أشـجع جملـس األمـن علـى أال يتجـاوز              ٥٢/٢١٤عمالً بقرار اجلمعيـة العامـة       
  . “ كلمة١ ٥٠٠تقريره 

  .، مل يكن قد ورد أي رد على هذا الطلبسبتمرب/أيلول ١٢وحىت   - ٣
ــذكرة شــفوية مؤرخــة     - ٤ ــار١٧ويف م ــايو / أي ــة،   ٢٠١٢م ــة إىل األطــراف املعني ، موجه

ائيل واجلمهورية العربية السورية ولبنـان ومـصر، فـضال عـن            طلبُت إىل حكومات األردن وإسر    
قفها بـشأن أي خطـوات اختـذهتا لتنفيـذ األحكـام            امنظمة التحرير الفلسطينية، إطالعي على مو     

 أغــسطس، كــان قــد ورد رد مــن كــل مــن إســرائيل  / آب٣١ ىتوحــ. ذات الــصلة مــن القــرار 
 / متــوز٢٦رة الــشفوية املؤرخــة ويف مــا يلــي نــص املــذك.  ومنظمــة التحريــر الفلــسطينيةومــصر
  :  لدى األمم املتحدةملصر املوجهة من البعثة الدائمة ٢٠١٢ يوليه

يتمثل هدف مصر الرئيسي يف دعم احلل القـائم علـى وجـود دولـتني املتفـق                 ”    
 / حزيــران٤عليــه دوليــا وإنــشاء دولــة فلــسطينية مــستقلة وذات ســيادة ضــمن حــدود  

وبالتـايل، تؤيـد مـصر الطلـب الـذي      .  الـشرقية ، تكـون عاصـمتها القـدس     ١٩٦٧يونيه  
ــدة،     ــم املتحـ ــة يف األمـ ــسلطة الفلـــسطينية للحـــصول علـــى العـــضوية الكاملـ ــه الـ قدمتـ
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ــا ــة       مثلم ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــسطني إىل منظم ــضمام فل ــدت ان . أي
ف فيما يتعلق بعملية السالم، فقـد شـجعت مـصر مجيـع اجلهـود الراميـة إىل اسـتئنا                    أما

املفاوضــات، وكانــت آخرهــا احملادثــات االستكــشافية الــيت متــت حتــت رعايــة األردن    
، وأثنـت، يف هـذا      ٢٠١١سـبتمرب   /عمال بالبيان الصادر عن اجملموعة الرباعية يف أيلول       

ــار       ــا يف أي ــيت وجهه ــاس يف الرســالة ال ــرئيس عب ــا ال ــيت أثاره ــى النقــاط ال ــصدد، عل  /ال
  .و إىل رئيس الوزراء نتنياه٢٠١٢ مايو

ي جهــود يــوتــسعى مــصر إىل إجيــاد موقــف فلــسطيين قــوي مــن شــأنه أن حي ”    
 بــإجراء حــوار ٢٠٠٩فربايــر /وحتقيقــا هلــذا الغــرض، بــادرت مــصر يف شــباط. الــسالم

مكثف وشامل يهدف إىل وضع حد لالنقسام القائم بـني الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة            
 ٢٠١١مـايو   / يف أيـار   وتكللت تلك اجلهـود بالنجـاح     . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٦منذ  

عت مجيع األطـراف علـى مـستوى القيـادة علـى اتفـاق املـصاحلة الفلـسطينية،           عندما وقَّ 
عـالوة علـى ذلـك،      . واتفق على إنشاء عدد من اللجـان جلعـل املـصاحلة حقيقـة واقعـة              

ــباط   وستستــــضيف يف  ٢٠١٢فربايــــر /أيــــدت مــــصر اتفــــاق الدوحــــة املــــربم يف شــ
ن تـشكيل حكومـة الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية            مشاورات بـشأ   ٢٠١٢يونيه  /حزيران
  .اجلديدة

 أنــه مت التوســط ٢٠١٢مــارس /ويف ســياق ذي صــلة، أعلنــت مــصر يف آذار”    
لتحقيـــق هدنـــة شـــاملة بـــني اجلـــانبني الفلـــسطيين واإلســـرائيلي انطـــوت علـــى وقـــف   
لالغتيــاالت، وذلــك يف إطــار اجلهــود املــصرية املتواصــلة لوقــف العمليــات العــسكرية    

 اجلـانبني ومـا يترتـب علـى         ائيلية ضد قطاع غزة ووضع حد لتصاعد العنـف بـني          اإلسر
  .ثر على املنطقة ككل وعلى أي حترك حنو إقامة عملية تفاوض حقيقية أذلك من

، متكنـت مـصر، يف إطـار جهودهـا الراميـة إىل وضـع               ٢٠١٢مـايو   /ويف أيار ”    
 اتفـــاق مـــع اجلانـــب حـــد للتـــوتر بـــني الفلـــسطينيني واإلســـرائيليني، مـــن التوصـــل إىل

الــيت متثلــت  اإلســرائيلي تــضمن اســتجابة للمطالــب املــشروعة للــسجناء الفلــسطينيني،  
أمهها يف وضع حد ملمارسة احلبس االنفرادي، علما بـأن بعـض الـسجناء احتجـزوا يف           

 سـنوات، واسـتخدام الـسجون اخلاصـة والـسماح         ١٠احلبس االنفـرادي ملـا يزيـد عـن          
غربيـة وقطـاع غـزة بزيـارة أقـارهبم يف الـسجون اإلسـرائيلية               ألسر السجناء يف الـضفة ال     

بعد أن كانوا قد منعوا ملـا يزيـد عـن مخـس سـنوات مـن إقامـة أي نـوع مـن االتـصال                          
واتــصلت مطالــب أخــرى بــسري األمــور  . هبــم، ســواء عــن طريــق اهلــاتف أو شخــصيا  

شـرفت  ، أ ٢٠١١أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . الروتيين والظروف املعيشية يف السجون    
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 سـجينا مقابـل اإلفـراج عـن جلعـاد شـاليط يف              ١ ٠٢٧مصر على عملية اإلفـراج عـن        
  .“كربأإطار عملية هتدئة الوضع ومتكني اجلانبني من التوصل إىل تفاهم 

 املوجهـة مـن البعثـة    ٢٠١٢يوليـه  / متـوز ١٧ويف ما يلي نص املذكرة الشفوية املؤرخـة         - ٥
  :الدائمة إلسرائيل لدى األمم املتحدة

صوتت إسرائيل ضـد هـذا القـرار، مثلمـا فعلـت لـدى اختـاذ اجلمعيـة العامـة                    ”    
وتود البعثة الدائمة إلسرائيل أن تعيد تأكيد االعتبارات الـيت          . قرارات مماثلة يف املاضي   

  .تسترشد هبا يف هذه الطريقة يف التصويت
فقد برهنت إسـرائيل مـرارا وتكـرارا علـى اسـتعدادها للقبـول حبلـول وسـط           ”    

ويدها ال تزال ممدودة للتوصل حلل قائم علـى         . ملة من أجل كفالة حتقيق سالم دائم      مؤ
إذ ينبغـي للفلـسطينيني أن يعيـشوا يف دولتـهم إىل جانـب دولـة                . وجود دولتني لشعبني  

  .والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خالل املفاوضات الثنائية. إسرائيل اليهودية
 الفلسطينيني العـودة إىل طاولـة املفاوضـات،         فطاملا ناشدت حكومة إسرائيل   ”    

وقد هيأت إسرائيل الظروف املالئمة لتحسني النمو والتنميـة علـى           . لكن دون جدوى  
ــسطينية يف       ــسلطة الفل ــع ال ــت م ــا تعاون ــث أهن ــصادي حي ــصعيد االقت ــن  ٤٠ال  جمــاال م

مـن  وقد رد الفلسطينيون على ذلك باختـاذ خطـوات غـري بنـاءة              . جماالت احلياة اليومية  
  .جانب واحد ليس من شاهنا أن تعزز فرص إحالل السالم أو التوصل إىل حل وسط

ــدة الــيت   ٦٦/١٧وال يــشري القــرار ”      إىل حــوادث اإلرهــاب الفلــسطيين العدي
شهدها العـام املاضـي والـيت جعلـت شـبح العنـف خيـيم باسـتمرار علـى مجيـع الـسكان                       

سـيما علـى     ال والوسـائل، ال   فقد شنت هجمـات إرهابيـة جبميـع األشـك         . اإلسرائيليني
  . أيدي حركة محاس

 ٢٠١١ هجمـة يف عـام       ٩٨٨وجنم عن اهلجمات اإلرهابية اليت بلغ عـددها         ”    
ومشلـت هـذه احلـوادث      .  شخصا بريئا يف صفوف الرجال والنـساء واألطفـال         ٢١قتل  

 عامــا عنــدما أطلقــت محــاس قذيفــة مــضادة للــدبابات موجهــة   ١٦قتــل تلميــذ عمــره 
مــن طــراز كورنيــت علــى احلافلــة املدرســية الــصفراء الــيت كانــت تقلــه؛  بأشــعة الليــزر 

والقتــل الوحــشي خلمــسة أفــراد مــن أســرة فوغــل أثنــاء نــومهم علــى أيــدي إرهــابيني     
ــة مــن أطفــاهلم،     فلــسطينيني، الــذي ســقط ضــحيته األب واألم، إيهــود وروث، وثالث

ام، وحـاداس، وهـو      أعـو  ٤ عامـا، وإيـالد البـالغ مـن العمـر            ١١ يواف البالغ من العمر   
رضيع عمره ثالثة أشهر؛ وسقوط مثانية مدنيني كانوا يتنقلون على الطـرق يف جنـوب               

  .أغسطس/إسرائيل ضحية سلسلة من اهلجمات شنها إرهابيون فلسطينيون يف آب
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 صــاروخا وقذيفــة هــاون وقذيفــة غــراد علــى جنــوب   ٦٨٠وأطلــق حــوايل ”    
، تــصاعد إطــالق ٢٠١٢ايــة عــام ومنــذ بد. ٢٠١١إســرائيل مــن قطــاع غــزة يف عــام  

، أطلـــق علــى إســـرائيل  ٢٠١٢وخــالل األشـــهر الــستة األوىل مـــن عــام    . الــصواريخ 
 وحـده، أطلـق علـى       ٢٠١٢يونيـه   /ويف شـهر حزيـران    . صاروخا ذا مـسار عـال      ٤٧٧

 قذيفة هاون، مما تسبب يف سقوط ضحايا وشـل حيـاة            ٢١  صاروخا و  ١٩٧إسرائيل  
  .مليون مدين إسرائيلي

  . على ذكر أي من ذلك٦٦/٧٧ القرار ومل يأت”    
ــذل       ”     ــايب املتواصــل، تب ــشاط اإلره ــذا الن ــت إســرائيل، حــىت يف وجــه ه وظل

قصارى جهدها لتحسني نوعية احلياة اليومية للسكان الفلسطينيني، حيث أهنـا قـدمت             
ويـسرت إسـرائيل دخـول      . املساعدات اإلنسانية وعملت على حفز النمـو االقتـصادي        

إلمدادات اإلنسانية وغريها من املنتجـات إىل قطـاع غـزة واختـذت     كميات كبرية من ا  
، وفــرت إســرائيل ٢٠١١ويف عــام . إجــراءات لتوســيع نطــاق الــصادرات مــن املنطقــة 

 ميغاوات من الكهرباء وعملـت مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي علـى زيـادة                ١٢٤
ومسحــت هــذه .  ميغــاوات٢٠٠قــدرة حمطــة توليــد الكهربــاء يف قطــاع غــزة مبــا قــدره 

ــسبة        ــزة بنـ ــاع غـ ــايل يف قطـ ــي اإلمجـ ــاتج احمللـ ــادة النـ ــيريات بزيـ ــة يف ٢٧التغـ  يف املائـ
  .٢٠١١ عام

وأذنت حكومة إسرائيل أيضا باختاذ تدابري هامة للتخفيف مـن شـدة القيـود              ”    
، أزيلـت حـواجز الطـرق مـن مجيـع           ٢٠١١ويف عـام    . املتصلة باألمن يف الضفة الغربية    

ــسام   ــودا وال ــدن       .رةأحنــاء يه ــع امل ــني مجي ــة احلركــة ب ــسطينيني حري ــوم للفل ــوفر الي وتت
ويف عـام    .الرئيسية يف يهـودا والـسامرة، مـن جـنني يف الـشمال إىل اخلليـل يف اجلنـوب                  

  . يف املائة يف التجارة الفلسطينية عرب جسر أللنيب٣٣، سجلت زيادة بنسبة ٢٠١١
  .  ال يعترف بأي من ذلك٦٦/١٧ال أن القرار إ”    
واصل حكومة إسرائيل توجيه الدعوة إىل الفلـسطينيني للعـودة إىل طاولـة             وت”    

املفاوضات دون أي شرط مسبق مـن أجـل إحـالل الـسالم بـني دولـتني تعيـشان جنبـا                   
  .إىل جنب، واحدة يهودية واألخرى فلسطينية

وهذا القـرار املنحـاز يقـوض عمليـة الـسالم إذ أنـه يـضع عقبـة أخـرى علـى                      ”    
وضــات الــسالم بــني إســرائيل والــسلطة الفلــسطينية؛ وبالتــايل،       طريــق اســتئناف مفا 

  .“صوتت إسرائيل ضد القرار فقد
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ــشفوية املؤرخــة      - ٦ ــا يلــي نــص املــذكرة ال  املوجهــة مــن  ٢٠١٢أغــسطس / آب٣ويف م
  :املراقب الدائم لفلسطني لدى األمم املتحدة

 يــشكل عنــصرا أساســيا مــن ٦٦/١٧تؤكــد فلــسطني مــن جديــد أن القــرار ”    
ود اجملتمــع الــدويل الراميــة إىل التوصــل إىل تــسوية عادلــة وســلمية وشــاملة لقــضية  جهــ

فلــسطني علــى أســاس معــايري واضــحة تــضرب جبــذورها يف القــانون الــدويل وقــرارات  
ــة أن القــرار  . األمــم املتحــدة األخــرى ذات الــصلة   حظــي ٦٦/١٧وممــا يتــسم باألمهي

فــق الــدويل يف اآلراء دعمــا حلــل بتأييــد ســاحق مــن الــدول األعــضاء، ممــا يعكــس التوا 
إحدامها دولـة فلـسطينية مـستقلة ودميقراطيـة ذات سـيادة ومتـصلة جغرافيـا،                 الدولتني،

تعيش جنبا إىل جنب مع إسرائيل يف جـو يـسوده الـسالم واألمـن علـى أسـاس حـدود                     
، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتني، وإجياد حـل عـادل بالنـسبة             ١٩٦٧قبل عام    ما

املــــؤرخ ) ٣-د( ١٩٤فلــــسطينيني علــــى أســــاس قــــرار اجلمعيــــة العامــــة لالجــــئني ال
  .١٩٤٨ديسمرب /كانون األول ١١

إال أن املعايري املعتمدة دوليا إلجيـاد حـل ال تـزال مـع األسـف تواجـه رفـضا                    ”    
فبـدال مـن االلتـزام مبـسار الـسالم، تواصـل            . متهورا وغري منطقي مـن جانـب إسـرائيل        

ــاالحتالل ان   ــة ب ــسلطة القائم ــساين     ال ــانون اإلن ــك الق ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون ال ــهاك الق ت
وقــانون حقــوق اإلنــسان وتعرقــل اجلهــود الــسياسية الراميــة إىل تــسوية الــرتاع، األمــر   
الــذي يلحــق بــشعبنا آالمــا ال حتــصى وحيــول دون حتقيــق الــسالم واألمــن يف املنطقــة     

 يواصـل بـذل جهـود    ويؤجج األزمات املتتالية ويثقل كاهل بقيـة اجملتمـع العـاملي الـذي     
وكـل  . ضخمة وإنفاق موارد مجة لتسوية الرتاع وختفيف تأثريه علـى املـدنيني األبريـاء             

ذلــك حيــتم علــى اجملتمــع الــدويل أن يظــل ثابتــا يف دعــم ســيادة القــانون واالضــطالع     
ــة جبميــع      ــتم التوصــل إىل تــسوية عادل مبــسؤوليته الدائمــة إزاء قــضية فلــسطني إىل أن ي

 عندما قـررت اجلمعيـة العامـة أن تقـسم           أرام العهد الدويل الذي نش    كفل احت جوانبها ت 
 تــشرين ٢٩املــؤرخ ) ٢-د( ١٨١فلــسطني الواقعــة حتــت االنتــداب مبوجــب قرارهــا   

 ١٩٤٨، وهو القرار الذي أدى إىل إنشاء دولـة إسـرائيل يف عـام      ١٩٤٧نوفمرب  /الثاين
 عامــا ٦٤ أكثــر مــن واقــتالع الــشعب الفلــسطيين مــن وطنــه يف النكبــة املــستمرة منــذ  

ــه واالضــطهاد      ــده مــن ممتلكات وحــىت اآلن، الــيت حتمــل طواهلــا العــيش يف املنفــى وجتري
  .املستمر وإنكار حقوقه، مبا يف ذلك حقه يف العودة ويف تقرير املصري

وإن عجــز اجملتمــع الــدويل عــن مــساءلة إســرائيل، متــشيا مــع أحكــام القــرار   ”    
ــصلة قــد غــذى إفــالت    وغــريه مــن القــرارات وااللتزامــ  ٦٦/١٧ ــة ذات ال ات القانوني
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تعلقــة إســرائيل مــن العقــاب، ممــا يزيــد مــن تعقيــد عمليــة تــسوية القــضايا األساســية امل   
ون الفلــسطينيون والقــدس واملــستوطنات واحلــدود     ؤبالوضــع النــهائي، وهــي الالجــ   
وبصورة خاصة، مل يؤد الشلل الـذي يـشهده جملـس           . واألمن واملياه وإطالة أمد الرتاع    

ألمن وفشله يف التصدي للحملة االستيطانية غري القانونيـة الـيت تتعمـد إسـرائيل القيـام            ا
هبا، واليت متثل أهم عقبة تعتـرض عمليـة الـسالم، إال إىل زيـادة متـادي الـسلطة القائمـة                  

وبالتايل، تواصل إسرائيل تنفيذ خططها التوسـعية غـري القانونيـة يف األرض         . باالحتالل
ة، مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، األمــر الــذي يتــسبب يف معانــاة شــديدة  الفلــسطينية احملتلــ

لشعبنا؛ ويقوض اتصال دولة فلـسطني وسـالمتها وقـدرهتا علـى البقـاء؛ ويهـدد فـرص                  
التحقيــق الفعلــي للحــل القــائم علــى وجــود دولــتني علــى أســاس حــدود مــا قبــل عــام   

  .؛ واحلث على البحث عن حلول بديلة١٩٦٧
ــ”     ــذتوجتل ــرائيلي ااخلطــط ه ه ــدمرةإلس ــور،  ة امل ــة أم ــسياسات يف، يف مجل  ال

ــا   ــي ذكرهـ ــات الـــيت يلـ ــكلتواملمارسـ ــسيمة  وشـ ــات جـ ــرية وخمالفـ ــهاكات خطـ  انتـ
اللتزامــات إســرائيل القانونيــة مبوجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وقــرارات جملــس األمــن  

لـيت  قـوق اإلنـسان، وخريطـة الطريـق ا        حب والعهدين الدوليني اخلاصـني   واجلمعية العامة،   
اهلجمات العسكرية لقـوات االحـتالل علـى املنـاطق املدنيـة            : وضعتها اجملموعة الرباعية  

يف قطاع غزة، وكذلك املدامهات العسكرية يف قـرى وبلـدات ومـدن الـضفة الغربيـة،                 
ــدمري          ــال، وت ــيهم األطف ــن ف ــسطينيني، مب ــدنيني الفل ــل وإصــابة امل ــسببت يف مقت ــيت ت ال

ســتيطانية غــري القانونيــة وال ســيما يف القــدس الــشرقية   ؛ واحلملــة االاملــدنينيممتلكــات 
احملتلــة ومــا حوهلــا وغــور األردن، مبــا يف ذلــك بنــاء املــستوطنات علــى نطــاق واســع،    

واجلـدار، إىل جانـب آالف الوحـدات االسـتيطانية          ‘ البـؤر االسـتيطانية   ’ يـسمى بــ    وما
اضـي الفلـسطينية؛    اإلضافية اليت شيدت أو خطط هلـا يف العـام املاضـي؛ ومـصادرة األر              

 وإلغــاء حقــوق اإلقامــة وعمليــات االخــالءوهــدم املنــازل واهلياكــل األساســية املدنيــة؛ 
للفلــسطينيني؛ وفــرض نظــام للتــصاريح ومئــات مــن نقــاط التفتــيش؛ وغــري ذلــك مــن    

  حبكـم الواقـع     الفلـسطينية  األراضـي  غري القانونية األخرى الـيت هتـدف إىل ضـم            التدابري
لــسطينيني؛ وأعمــال اإلرهــاب والتــدمري الــيت يقــوم هبــا املــستوطنون وهتجــري املــدنيني الف

ــازل      ــا املنـ ــا فيهـ ــاهتم، مبـ ــسطينيني وممتلكـ ــدنيني الفلـ ــد املـ ــون ضـ ــرائيليون املتطرفـ اإلسـ
ترتكـب بـدعم مـن حكومـة إسـرائيل      الـيت   واألراضي الزراعية واملـساجد والكنـائس، و      

ــسطيني    ــزال تنقــل املــستوطنني إىل األراضــي الفل ــة، وحتمــيهم، وتــسمح  الــيت ال ت ة احملتل
ــذلك      ؛ وفــرض ة املــشتركية االســتعمارخلططهــمخبــروجهم علــى القــانون وتــروج ب

احلصار غري القانوين على قطاع غزة منذ أكثر مـن مخـس سـنوات، يف عقـاب مجـاعي                   
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شديد القسوة جلميع السكان املـدنيني الفلـسطينيني، تـستمر بـه عرقلـة عمليـات إعـادة                  
يف ذلـك تلـك الـيت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة، ويعمـل علـى تفـاقم                     اإلعمار يف غزة، مبـا      

 آالف  وسـجن واحتجـاز    االقتصادية احلرجة؛ واعتقـال    - احلالة اإلنسانية واالجتماعية  
 األطفال، حيث يستمر تعرضهم جلميع أشكال اإليـذاء         مبن فيهم املدنيني الفلسطينيني،   

خــرية أخــذت أعــداد الــسجناء ويف الفتــرة األ.  مزريــةأســرالبــدين والنفــسي ولظــروف 
 الفلسطينيني املضربني عن الطعام لفترات طويلة أبعاداً كارثية، األمـر الـذي    واحملتجزين

 قيـد االحتجـاز    السلطة القائمة بـاالحتالل      تبقيهميربز بشكل خاص حمنة أولئك الذين       
  .اإلداري بدون هتمة ودون مراعاة األصول القانونية

ــصاعب ا ”     ــسطيين،     وباإلضــافة إىل امل ــشعب الفل ــا ال ــرض هل ــيت يتع ــشديدة ال ل
ــسياسي،        أدت ــأزق ال ــق امل ــيت متارســها إســرائيل إىل تعمي ــة ال ــسياسات غــري القانوني ال

 أمراً بعيـد املنـال أكثـر مـن           ذات مصداقية  وبالتايل يبدو استئناف عملية سالم وناجحة     
وتواصـــل إســـرائيل االســـتيطان علـــى حـــساب الـــسالم، مرســـخة  . أي وقـــت مـــضى

ناهتا وسيطرهتا على األراضي الفلسطينية، بدال من العمـل علـى إهنـاء االحـتالل               مستوط
ــة  ‘ الرجــوع’ومجيــع مظــاهره أو  ــدة الــسالم حبــسن ني وهــذا . فيهــا، واجللــوس إىل مائ

وتصبح الـضرورة امللحـة لتحقيـق الـسالم أشـد           .  وال ميكن حتمله   التقلبالوضع شديد   
ة، اليت تربز تطلعات مجيـع شـعوب العـامل إىل            يف املنطق  اهلائلةأمهية يف سياق التطورات     

  .احلرية والعدالة والدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان
ومن املهـم، أنـه علـى الـرغم مـن تـدهور الوضـع علـى األرض ويف األجـواء                     ”    

السياسية، وعلى الـرغم مـن التبـاين الواسـع بـني الـسلطة القائمـة بـاالحتالل والـشعب                    
 ظلـت القيـادة الفلـسطينية، حتـت إشـراف الـرئيس حممـود               الواقع حتت االحـتالل، فقـد     

عباس ورئيس الوزراء سالم فياض، ملتزمة التزاماً تاماً مبسار الـسالم وباحلـل التـوافقي               
، الــذي يؤكــد علــى  ١٩٨٨التــارخيي الــوارد يف اعــالن اســتقالل دولــة فلــسطني عــام   

. ١٩٦٧ام القبــول باحلــل القــائم علــى وجــود دولــتني علــى أســاس حــدود مــا قبــل عــ  
وعالوة على ذلك، حنتفظ بإمياننـا بـاإلرادة والتـصميم الـدوليني علـى تـشجيع التوصـل          

 بــصورة ١٩٦٧إىل حــل يــضمن العدالــة وينــهي االحــتالل اإلســرائيلي الــذي بــدأ عــام 
  .كاملة، وحيقق استقالل دولة فلسطني وإعمال حقوق الشعب الفلسطيين

طلعـات الوطنيـة املـشروعة لـشعبها     إن جهود فلسطني الراميـة إىل حتقيـق الت        و”    
وإىل حتقيق السالم، موجهة بإرشاد قوي من القانون الـدويل وقـرارات اجلمعيـة العامـة       
ــوى        ــاعي وفت ــصادي واالجتم ــس االقت ــسان واجملل ــوق اإلن ــس حق ــن وجمل وجملــس األم
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زمـة أيـضاً    لتوال تزال قيادتنا م   . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩حمكمة العدل الدولية الصادرة يف      
ــة     باال ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ ــسطينية وإسـ ــر الفلـ ــة التحريـ ــة بـــني منظمـ ــات املربمـ تفاقـ

وقد ركـزت مجيـع جهودنـا علـى تكـريس           . باالحتالل، يف مجيع مراحل عملية السالم     
ــشرق          ــسالم يف الـ ــة الـ ــات عمليـ ــا ملرجعيـ ــتني، وفقـ ــود دولـ ــى وجـ ــائم علـ ــل القـ احلـ

ذلـك قـرارات جملـس األمـن     وهي قرارات األمم املتحدة ذات الـصلة، مبـا يف      األوسط،
، )٢٠٠٣ (١٥١٥ ، و  )٢٠٠٢ ( ١٣٩٧، و     )١٩٧٣ (٣٣٨، و     )١٩٦٧ (٢٤٢

، ومرجعيــات مدريــد، مبــا يف ذلــك مبــدأ األرض مقابــل الــسالم،  )٢٠٠٨ (١٨٥٠ و
  .ومبادرة السالم العربية، وخريطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية

سطينية مبـا يتفـق متامـاً مـع القـرار           وخالل العام املاضي، تصرفت القيادة الفلـ      ”    
، قـدم الـرئيس   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣، يف   بالتايلو.  واملعايري الواردة أعاله   ٦٦/١٧

النــــضمام إىل عــــضوية األمــــم لالفلــــسطيين حممــــود عبــــاس طلــــب دولــــة فلــــسطني 
يتفق مع احلق يف تقرير املـصري وقـرارات ال حـصر هلـا، اعتبـاراً مـن القـرار                     مبا املتحدة،
ويف نفـس   . ، حىت قرارات الوقـت احلاضـر      ١٩٤٧، الذي اعتمد يف عام      )٢-د (١٨١

اليوم، خاطب الـرئيس عبـاس اجلمعيـة العامـة بـصورة رمسيـة، مؤكـداً التزامنـا بالـسالم                    
. واحلل القائم على وجود دولتني وبالدخول يف مفاوضات حلل قضايا الوضـع النـهائي   

رف يف تقريـر مـصريه، حـق ال جيـوز           ولكنه شدد على أن حق شعبنا غـري القابـل للتـص           
  .التفاوض فيه

 وأحـال وبينما لقيت هذه اخلطـوة التارخييـة ترحيـب اجملتمـع الـدويل بأسـره،         ”    
توصـية  العلى أمل احلصول على      طلب فلسطني إىل جملس األمن للنظر فيه      األمني العام   

 يف ذلك موقـف     بشأنه، فقد عطَّل تقدمه انعدام توافق اآلراء داخل اجمللس، مبا         املرجوة  
سليب أعرب عنه أحد األعضاء الـدائمني، وذلـك علـى الـرغم مـن إعـراب العديـد مـن                     
أعــضاء اجمللــس عــن دعــم قــوي للطلــب ولتوصــية إجيابيــة بــشأنه للجمعيــة العامــة،           

 خـالل شـهري تـشرين       املعنيـة بقبـول األعـضاء اجلـدد       يتبني من مـداوالت اللجنـة        كما
 تواصل فلسطني مناشدهتا الـدول      وعليه،. ٢٠١١ نوفمرب/أكتوبر وتشرين الثاين  /األول

 مبـسؤوليات اجمللـس القانونيـة إزاء قـضية فلـسطني            االضطالعاألعضاء يف جملس األمن     
  . الشعب الفلسطيينوإنصاف

ــادة الفلــسطينية مناشــداهتا علــى الــصع   ”      ينديويف الوقــت نفــسه، تواصــل القي
ــة     ــائي واملتعــدد األطــراف، مــن أجــل االعتــراف بدول ــأن  الثن ــها ب فلــسطني، اقتناعــاً من

 يف اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك اجلمعيـة العامـة،           عن حق االعتراف بفلسطني وإدماجها    
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. سيــشكل خطــوة رئيــسية حنــو تــأمني احلريــة والكرامــة والــسالم للــشعب الفلــسطيين    
 بلداً بدولة فلـسطني، علـى أسـاس حـق     ١٣٢وحىت وقت كتابة هذه املذكرة، اعترف     

قـوق اإلنـسان،   حب ني اخلاصـني  الـدولي والعهـدين ر مصريه مبوجـب امليثـاق   شعبنا يف تقري  
ــرار      ــه يف الق ــدويل اخلــاص بفلــسطني املنــصوص علي ــق )٢-د (١٨١والعهــد ال ، وتواف

ونــذكر هنــا بكــل فخــر قبــول  . اآلراء العــاملي علــى احلــل القــائم علــى وجــود دولــتني  
ــم وا      ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــسطني يف منظم ــضوية فل ــة يف ع ــشرين ٣١لثقاف  ت

ــوبر /األول ــدول األعــضاء      ٢٠١١أكت ــع ال ــق جلمي ــا العمي ــد امتنانن ، ونؤكــد مــن جدي
  .أيدت هذا القرار التارخيي اليت

وكذلك واصلت القيادة الفلسطينية جهودها الراميـة إىل تطـوير املؤسـسات            ”    
: اين، حتـت عنـو    ٢٠١١-٢٠٠٩ للفتـرة    خطتيهـا الوطنية واملدنية الفلسطينية بناء علـى       

، وذلــك لــضمان ‘موعــد مــع احلريــة’و ‘ إهنــاء االحــتالل وتأســيس الدولــة : فلــسطني’
 لدولتنا وخلدمة شعبنا والتخفيف مـن معاناتـه وهـو ال يـزال     للبقاءأساس مستقر وقابل   

وقـد حظيـت هـذه املبـادرة بتأييـد كامـل مـن اجملتمـع الـدويل، وهنـاك                    . حتت االحتالل 
ا يف ذلــك مــن جانــب جلنــة االتــصال املخصــصة  توثيــق جيــد للتقــدم الــذي أحرزتــه مبــ 

لتنـــسيق املـــساعدة الدوليـــة املقدَّمـــة إىل الـــشعب الفلـــسطيين والبنـــك الـــدويل واألمـــم 
املتحدة، وذلك على الرغم مما يتهددها من التدابري غري القانونية واملعرقلة اليت تتخـذها              

  .لسطينيةإسرائيل، ومن األزمة املالية اليت تواجهها السلطة الوطنية الف
ــة إىل حتقيــق املــصاحلة    ”     ــادة الفلــسطينية جهودهــا الرامي وكــذلك تواصــل القي

الداخلية وإهناء االنقسام الذي دام مخس سـنوات بـني فـصائلنا الـسياسية، علـى النحـو                  
ــن         ــس األم ــرار جمل ــع ق ــا يتماشــى م ــه شــعبنا، ومب ــب ب ــذي يطال ، )٢٠٠٩ (١٨٦٠ال

يت صدرت على نطاق واسـع مناديـة بالوحـدة          وبيانات اجملموعة الرباعية، والدعوات ال    
مــن جهــات تــشمل جامعــة الــدول العربيــة واالحتــاد األورويب وحركــة عــدم االحنيــاز    

وال نـزال نـسعى إىل إجيـاد سـبل لتنفيـذ            . ومنظمة التعاون اإلسالمي واالحتاد األفريقـي     
 الدوحـة   ، واإلعـالن املوقـع يف     ٢٠١١مايو  / أيار ٤اتفاق املصاحلة املوقع يف القاهرة يف       

ــباط٥يف  ــرام املــــــصاحلة  وملناشــــــدة، ٢٠١٢فربايــــــر / شــــ  اجملتمــــــع الــــــدويل احتــــ
ــسطينية ــا الفل ــم       . ودعمه ــام واألم ــدئي لألمــني الع ــديرنا للموقــف املب ــرب عــن تق ونع

ذلك منسق األمـم املتحـدة اخلـاص لعمليـة الـسالم يف الـشرق األوسـط                  املتحدة، مبا يف  
التحرير الفلـسطينية والـسلطة الفلـسطينية،       واملمثل الشخصي لألمني العام لدى منظمة       

  .يف هذا الصدد
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ولكن هذه املهام الداخليـة مل تـصرف القيـادة الفلـسطينية عـن اهلـدف العـام              ”    
املتمثل يف حتقيق سالم عادل وإعمال حقـوق شـعبنا، مبـا يف ذلـك حقـه يف االسـتقالل                    

عـاون مـع اجلهـود    وحنن مل نتوقف قط عن الت. والعودة لكي يعيش يف سالم مع جريانه      
بـذل مـن أجـل اسـتئناف احلـوار واملفاوضـات املوضـوعية بنـاء                الدولية واإلقليمية الـيت تُ    

على معايري واضحة، وضمن إطار زمين حمدد، مبا يف ذلك اجلهود اليت تبـذهلا اجملموعـة                
ــسالم     ــادرة ال ــة مب ــة ملتابع ــة الوزاري ــة واللجن ــةالرباعي ــة    العربي ــدول األعــضاء املعني ، وال

ويف هــذا الــصدد، نكــرر أنــه ال تنــاقض بــني اســتئناف املفاوضــات واجلهــود . ىاألخــر
املبذولة مـن أجـل االعتـراف بفلـسطني وعـضويتها يف األمـم املتحـدة ألن احلـل القـائم                     
على وجود دولتني يتمتع بتوافق آراء عـاملي واهلـدف الـذي تـسعى إليـه العمليتـان هـو                    

  .ئم بني فلسطني وإسرائيلاستقالل دولة فلسطني وحتقيق سالم عادل ودا
ــه”     ــة يف       وعلي ــة الرباعي ــان اجملموع ــسطني وصــدور بي ــب فل ــدمي طل ــد تق ، وبع

وتلقــت بيـــان  . ، تـــصرفت القيــادة الفلــسطينية مبـــسؤولية  ٢٠١١ســبتمرب  /أيلــول  ٢٣
اجملموعــة الرباعيــة بــشكل بّنــاء وقبلــت اإلطــار الــوارد فيــه، علــى أن تبــدأ املفاوضــات   

 وأن تفــي إســرائيل بالتزاماهتــا القانونيــة، ١٩٦٧ونيــه ي/ حزيــران٤أســاس حــدود  علـى 
يف ذلك ما مت التعهد بـه يف إطـار خريطـة الطريـق الـيت وضـعتها اجملموعـة الرباعيـة،                        مبا

. بوقف مجيع أنشطة االستيطان يف األراض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس الـشرقية         
 اململكة األردنية اهلامشيـة، وافقـت    وعلى أساس هذا الفهم واحتراماً للجهود اليت تبذهلا       

جرت خالل ثالثـة أسـابيع      ‘ حمادثات استكشافية ’القيادة الفلسطينية على املشاركة يف      
  .٢٠١٢يناير /يف كانون الثاين

ــا باملفاوضــات      ”     ــرة أخــرى التزامن ــات م ــشاركتنا يف هــذه احملادث وأظهــرت م
 القيـادة علـى أن اهلـدف        وشـددت . باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتوصل إىل حل سلمي      

من مشاركتها هو التوصل إىل فهـم موضـوعي لـسبل املـضي قـدماً، ممـا يـستلزم إعـادة                     
. تأكيــد التــزام إســرائيل باحلــل القــائم علــى وجــود دولــتني ومعــايري عمليــة الــسالم         

ولألســـف فـــشلت احملادثـــات ألن إســـرائيل رفـــضت االلتـــزام بتلـــك املعـــايري ومتـــادت 
 لألراضـي    واسـتيطاهنا   واستفزازاهتا الشديدة مبا يف ذلـك سـرقتها        انتهاكاهتا اجلسيمة  يف

ونؤكـد  . وأخل هذا متاماً هبدف احملادثات وعرقل إحياء العمليـة الـسياسية          . الفلسطينية
، ‘احملادثـات مـن أجـل احملادثـات    ’من جديد أنه ال ميكن للقيادة الفلسطينية أن تواصـل           

  .أسلوب يدمر العملية وأهدافهايف الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل التصرف ب
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 تؤكـد   فإهنـا  مبفاوضات السالم،     عن التزامها   القيادة الفلسطينية  وفيما تعرب ”    
أن اهلشاشة الشديدة للوضع على األرض وللحل القائم على وجود دولتني ال تتحمـل              

عمليـة إلقنـاع   وهذا التخريب واملزيد من التأخريات، بل تتطلب تـدابري فوريـة مجاعيـة        
ئيل بوقــف مجيــع ممارســاهتا غــري القانونيــة يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا  إســرا

القدس الشرقية، وبااللتزام بالقانون الـدويل وقـرارات األمـم املتحـدة وخريطـة الطريـق                
ومـسؤوليات األمـم املتحـدة يف هـذا الـصدد واضـحة،             . اليت وضعتها اجملموعة الرباعيـة    

ومــة األمــم املتحــدة لــضمان تنفيــذ القــانون وصــون وستواصــل فلــسطني العمــل يف منظ
وعـالوة  . حقوق الشعب الفلسطيين حـىت يـأيت اليـوم الـذي تتحقـق فيـه بـشكل كامـل               

على ذلك، نؤكـد مـن جديـد إمياننـا بـأن اجلهـود الـيت تبـذل يف األمـم املتحـدة، مركـز              
الل النشاط املتعدد األطـراف يف عاملنـا، قـادرة علـى اإلسـهام وجيـب أن تـسهم يف إحـ                     

  .السالم ولن تعيق حتقيقه
والقيادة الفلسطينية عازمة على إهناء الظلم الذي يعانيـه شـعبنا، مبـا يف ذلـك        ”    

ــا    ــى الجئين ــع عل ــادح الواق ــم الف ــة     . الظل ــق اســتقالل دول ــى حتقي ــصممون عل وحنــن م
، وتعـيش   ١٩٦٧فلسطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل عام           

وحنـن ممتنـون للـدعم الـذي تقدمـه مجيـع       .  إسـرائيل يف سـالم وأمـن   جنباً إىل جنب مـع  
الدول والشعوب املعنية من مجيع أحناء العـامل ونواصـل دعوهتـا إىل تقـدمي هـذا الـدعم،                   

ومـن الواضـح أن هـذا يتطلـب أن          . وحنثها علـى بـذل كـل جهـد ممكـن لتحقيـق ذلـك              
أن تعمـل اجلمعيـة العامـة       يضطلع جملس األمن بواجباته مبوجب امليثاق وينفذ قراراتـه و         

، وذلـك   ٦٦/١٧أيضاً على تنفيـذ قراراهتـا بـشأن قـضية فلـسطني، مبـا يف ذلـك القـرار                    
  .“لتقدمي مسامهة مسؤولة يف حتقيق تسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة

    
  مالحظات  - ثانيا  

 إىل إحـراز  اجلهود الرامية إىل تسوية قضية فلـسطني بالوسـائل الـسلمية سـوى           تفض مل  - ٧
ــالتقرير، وازداد تــدين مــستوى الثقــة بــني      ــرة املــشمولة ب  ويف الطــرفنيتقــدم ضــئيل خــالل الفت

فـرادى   الرباعيـة و   موعـة على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة واجمل        ف .العملية السياسية 
وكـان الـدافع    . حالـة مجـود   فاوضـات يف    ظلـت امل  ،  مـن أجـل تقـدمي تـسهيالت       الدول األعضاء   

بـشأن  لثقـة واخلـالف   ا انعـدام  هـو  الدخول يف حمادثات مباشـرة   يفطرفني   لعدم رغبة ال   الرئيسي
ــشروط الــيت س  ــسمح هلــم ب ال ــام بــ ت ــدم . ذلكالقي ــسطينيون وق ــضاالفل ــا أي ــى  طلب  للحــصول عل

منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم يف عــضوية حــصلوا علــى العــضوية يف األمــم املتحــدة، وال
  .والثقافة
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 ال سـيما بالنـسبة للـسكان الـذين يعيـشون يف             ،ع عسريا على أرض الواقع،    بقي الوض و  - ٨
ويف . ظل اإلغالق يف قطـاع غـزة، يف حـني ظلـت إسـرائيل تواجـه هتديـد القـصف بالـصواريخ                     

، وبـصفة عامـة   . الضفة الغربية، استمرت التوترات يف حني تواصل تسارع النـشاط االسـتيطاين           
 القـائم علـى   لإمكانيـة حتقيـق احلـ   لقلق بشأن  متناميا ل شكلت سببا على أرض الواقع    الة  فإن احل 
. تنفيذ برنامج طموح لبنـاء دولـة      ن  والفلسطينيواصل  ويف الوقت نفسه،    . دولتنيوجود   أساس

 مـن أجـل إعـادة توحيـد الـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،         ملفترة وجيزة جهودهواستأنفوا كذلك   
  .املصاحلةعملية جناح حمدود يف حتقيق ولكن مع 

ىل اســـتئناف إبيانـــا دعـــت فيـــه  ســبتمرب /أيلـــول ٢٣ الرباعيـــة يف اجملموعـــةأصــدرت  و  - ٩
ــة املفاوضــات  ــة، حــددت لتلــكوحتقيقــا . الفلــسطينيني واإلســرائيلينياملباشــرة بــني الثنائي  الغاي

العـودة إىل طاولـة     مـن أجـل     لطرفني  لالرباعية خطوات للمساعدة يف بناء الثقة الالزمة        اجملموعة  
 عقـد اجتمـاع حتـضريي يف غـضون شـهر          متـت الـدعوة إىل      لى وجـه التحديـد،      عو. املفاوضات

أهنـا   الرباعيـة    موعـة اجملوأوضـحت   .  عمـل  على جدول أعمال وطريقة   كي يتفق الطرفان     واحد
األمـن يف غـضون ثالثـة أشـهر         خبصوص األراضي و   شاملة   تتوقع بأن يتقدم الطرفان باقتراحات    

از تقدم كبري يف غضون سـتة أشـهر والتوصـل إىل       اهلدف هو إحر  أن   املفاوضات و   استئناف من
الطـرفني  امتنـاع   الرباعية أيضا علـى ضـرورة       موعة  اجملوشددت  . ٢٠١٢اتفاق حبلول هناية عام     

  .خريطة الطريقما مبوجب التزاماهتب امهتاستفزازات وذكرالقيام بعن 
عوثــو اجملموعــة مبالتقــى ســبتمرب، /أيلـول  ٢٣املــؤرخ الرباعيــة موعــة ويف إطـار بيــان اجمل   - ١٠
، يف ني وفلـــسطينيني إســـرائيلي بلـــري يف ثـــالث مناســـبات يف القـــدس مـــع ممـــثلني ممثلـــها تـــوينو

وشـدد  . ديـسمرب /كـانون األول   ١٤ نـوفمرب و  /تـشرين الثـاين    ١٤ و أكتـوبر /تشرين األول  ٢٦
 مباشــر بــني الطــرفني دون تــأخري أو شــروط  حــوارقيــام مبعوثــو اجملموعــة الرباعيــة علــى أمهيــة  

 يضـ احات شـاملة بـشأن األر  اقتراتقدمي ويفضي إىل اجتماع حتضريي حوار يبدأ بعقد    ،  مسبقة
وا الطرفني علـى    الستئناف احملادثات، وحث  مؤاتية  بيئة  الطرفني إىل هتيئة    دعا املبعوثون   و. واألمن

  .األعمال االستفزازيةالقيام باالمتناع عن 
ة، عقـد املفاوضـون اإلسـرائيليون        شهرا بدون إجراء حمادثات مباشـر      ١٥وبعد انقضاء     - ١١

 يف عمـان حتـت رعايـة        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣والفلسطينيون سلسلة من االجتماعات يف      
وبدأ الطرفان مناقـشة    . ملك األردن عبد اهللا الثاين ووزير الشؤون اخلارجية السيد ناصر جوده          

ــة    ــة املتعلقــ ــضايا اهلامــ ــااألربالقــ ــان اجمل  يضــ ــا لبيــ ــة موعــــة واألمــــن، وفقــ  املــــؤرخ الرباعيــ
إىل كـي تـؤدي     محادثـات   لل بيئـة إجيابيـة      هتيئةسبل بناء الثقة و   أيضا  ناقشا  و. سبتمرب/أيلول ٢٣

التحـضريية   سلسلة من احملادثات     ت عقد ، االجتماع األول  ذلكوعقب  . موضوعيةمفاوضات  
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 يألراضــوخــالل زيـاريت إىل إسـرائيل وا  . ينـاير / كـانون الثـاين  ٢٥ردنيـة حــىت  املباشـرة برعايـة أ  
ــومي   ــة ي ــر، أعربــت عــن تقــديري   /شــباط ٢ و ١الفلــسطينية احملتل ــد اهللا علــى  لفرباي لملــك عب

ــه وأثن األوىل اهلامــة،   علــى القــادة الفلــسطينيني واإلســرائيليني علــى هــذه اخلطــوات   يــتمبادرت
ىل اتفـاق حبلـول هنايـة       إ للتوصـل    مفاوضـات هادفـة    لى البناء عليهـا لبـدأ     عالطرفني  ث  قمت حب و

فـإن  اجتماعات هادئة بني املفاوضـني حـىت اآلن،         لكن، بالرغم من تواصل عقد       و .٢٠١٢ عام
  .املفاوضات املباشرةاستئناف  إىل  بعد تؤد ملتلك االجتماعات

ــود يف        - ١٢ ــة املعق ــسالم العربي ــادرة ال ــة مب ــة متابع ــر / شــباط١٢وخــالل اجتمــاع جلن فرباي
ــسطين     ــر الفل ــة التحري ــة ملنظم ــة املركزي ــود يف واجتمــاع اللجن ــاد  / شــباط٢٠ية املعق ــر، أع فرباي

الفلسطينيون التأكيد على موقفهم بأن احملادثات املباشرة ينبغي أال تستأنف حىت تتوقـف مجيـع               
األنشطة االستيطانية، وتلتزم إسرائيل حبـل يقـوم علـى وجـود دولـتني علـى أسـاس حـدود عـام                       

ويف الوقـت   . اإلسـرائيلية يف الـسجون    احملتجـزين    الفلـسطينيني    األسـرى ، ويطلق سـراح     ١٩٦٧
احملادثـات، ولكـن    نفسه، واصل رئيس الوزراء نتنياهو إصراره علـى أن إسـرائيل تريـد مواصـلة                

  .دون شروط مسبقة
ــة  واجتمعـــت  - ١٣ ــة يف نيويـــورك يـــوم  اجملموعـ ــرة/آذار ١٢الرباعيـ ــارس ومـ أخـــرى يف  مـ

يــق إىل األمــام شــق طر للــتفكري يف تلــك التطــورات و أبريــل/ نيــسان١١ يف  العاصــمةواشــنطن
 واسـتمع األعـضاء األساسـيون يف        .سـبتمرب / أيلول ٢٣ املؤرخ   الرباعيةاجملموعة  بيان  استنادا إىل   
 شجيعلتــاألردنيــة املتواصــلة اجلهــود ه بــشأن جــودإىل إحاطــة قــدمها الــسيد  الرباعيــة اجملموعــة

يف أوائـل   ، اجتمـع املفاوضـون مـرة أخـرى يف عمـان             فترة توقـف   وبعد   .ستكشافيةاالادثات  احمل
االتفـاق بـني الطـرفني،      جـاء يف    كما  و. ماهي حتدد موقف  ئلا على تبادل رسا   وبريل واتفق أ/نيسان

عليهـا  لرئيس الـوزراء نتنيـاهو، الـذي رد           رسالة من الرئيس عباس    أبريل/نيسان ١٧ يف   تلمُس
وواصـل  . ئمباشـر هـاد   تواصل   وأدى إىل    الرسالتنيتبادل  على سرية    يأبقو. مايو/أيار ١٢يف  

ا علــى تكثيــف االتــصاالت املباشــرة ملتــشجيعهالطــرفني عمــل مــع مبعوثــو اجملموعــة الرباعيــة ال
  .عكسيةتكون هلا نتائج واالمتناع عن اختاذ إجراءات 

ــام ب    - ١٤ ــضا القي ــارات   وجــرى أي ــن الزي ــدد م ــستوى  الع ــة امل ــى   لرفيع ــشجيع الطــرفني عل ت
ــتئناف احملادثـــات . ٢٠١١نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٢١ اهللا يف امللـــك عبـــد اهللا رامإذ زار . اسـ

، كـاثرين    املعنيـة بالـشؤون اخلارجيـة والـسياسة األمنيـة           لالحتاد األورويب  ة السامي ةاملمثلوزارت  
. ينـاير /كـانون الثـاين    ٢٦ إىل   ٢٤أشتون، إسرائيل واألراضـي الفلـسطينية احملتلـة يف الفتـرة مـن              

 اجتماعــات يف ، فالدميــري بــوتني،الروســياالحتــاد ، عقــد رئــيس هيونيــ/حزيــران ٢٦ و ٢٥ويف 
ــرائيل ــم  و إسـ ــاس يف بيـــت حلـ ــرئيس عبـ ــع الـ ــاس و. مـ ــرئيس عبـ ــع الـ ــوم  ، اجتمـ ــاريس يـ  يف بـ
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ــ/متــوز ٦ ــات املتحــدة  هيولي ــة الوالي ــرة خارجي ــونهــيالري  ،، مــع وزي ــسا  و،كلينت ــيس فرن  ،رئ
يـة وشـؤون    السيدة أشتون، ووزير خارجية اململكة املتحدة للـشؤون اخلارج        هوالند، و فرانسوا  

  يفوحتديـــدا  ، يف وقـــت الحـــقإســـرائيلكلينتـــون وزارت الـــسيدة . الكمنولـــث، ويليـــام هيـــغ
  .يوليه/متوز ١٧ و ١٦
مــــشاورات يف الدوحــــة يف  عقــــدت جلنــــة املتابعــــة العربيــــة    ويف الوقــــت نفــــسه،    - ١٥
ى املزيــد مــن األمــم املتحــدة للحــصول علــ إىل  ا فلــسطينيتوجهــا اأيــدت فيهــيوليــه، /متــوز ٢٢
لجنـة إعـداد    إىل ال  جامعـة الـدول العربيـة        وممثلـ  طلـب و. تراف من دون حتديد جدول زمين     عاال

 ٦يف القــــاهرة يف الــــذي ســــيعقد  يف االجتمــــاع املقبــــل ذلــــكتقــــدمي تقريــــر عــــن النــــداء و
   .سبتمرب/أيلول
ــالتوازي مـــع هـــذه التطـــورات يف عمليـــة الـــسالم، بـــدأ الفلـــسطينيون عـــددا مـــن      - ١٦ وبـ

، خـالل املناقـشة العامـة       ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٢٣في  ف. األمم املتحدة  تمنتديااإلجراءات يف   
فقـا  وو. عـضوية يف األمـم املتحـدة      الدولة فلسطني   ملنح   اطلبقدم الرئيس عباس    للجمعية العامة،   

لــت الطلــب إىل رئــيس جملــس األمــن يف امليثــاق األمــم املتحــدة والنظــام الــداخلي للجمعيــة، أح
األعـضاء  املعنيـة بقبـول   لجنة التقرير أفاد و. ه إىل رئيس اجلمعية  نفس اليوم، وأرسلت نسخة من    

ن اللجنـة مل تـتمكن مـن تقـدمي توصـية           أ )S/2011/705( نـوفمرب / تشرين الثاين  ١١ املؤرخ   اجلدد
  .لسقيد نظر اجملاملسألة وال تزال . جملس األمنإىل باإلمجاع 

 لليونـسكو لـصاحل عـضوية       ، صوت املؤمتر العـام    ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٣١ويف    - ١٧
رغـب يف العمـل مـع    أأشـرت بـأنين    و. صـالحيات الـدول األعـضاء      منالقرار  كان   و .يةفلسطين

قمـت أيـضا     و . لليونـسكو  ةحلول عملية للحفـاظ علـى املـوارد املاليـ         إجياد  الدول األعضاء على    
ــراف  حبــث ــع األط ــى  مجي ــسألة   عل ــذه امل ــة معاجلــة ه ــسار  حبكم ــد م ــلليف حتدي وعقــب . لعم
الــيت كانــت الــضرائب واجلمــارك إيــرادات حكومــة إســرائيل مؤقتــا حتويــل مجــدت صويت، التــ
. الـسنوية للـسلطة   اإليـرادات    ثلثـي    مثلـت الفلـسطينية والـيت     الوطنيـة    نيابة عـن الـسلطة       هاجمعَت

  .نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠التحويالت يف واستؤنفت 
،  على تنفيـذ برنـاجمهم لبنـاء دولـة         العملهذه اخللفية، واصل الفلسطينيون     واستنادا إىل     - ١٨

ــسلطة   اوإن كــان مقتــصر  ــة الفلــسطينية  علــى األراضــي الواقعــة حتــت ســيطرة ال ، والــيت  الوطني
 ا أساسـي  مكمـال   عنصرا األمرهذا  شكل  و.  والقدس الشرقية وقطاع غزة    جيمنطقة  امل تشمل ال

إدارة شــؤون ى الــسلطة علــيف اآلراء حــول قــدرة دويل قــوي  توافــقر وظهــ. للعمليــة الــسياسية
شعب لتنـــسيق املـــساعدة الدوليـــة املقدمـــة إىل الـــ وأكـــدت جلنـــة االتـــصال املخصـــصة   .ولـــةد
ــسطيين يف ال ــودين  جافلـــ ــا املعقـــ ــول ١٨يف تماعيهـــ ــبتمرب /أيلـــ ــورك و٢٠١١ســـ يف  يف نيويـــ
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 البنـك الـدويل وصـندوق       يريـر ق يف بروكـسل التقييمـات الـواردة يف ت         ٢٠١٢مارس  /آذار ٢١
فلـسطني أصـبحت اآلن   اليت تضطلع هبـا     احلكومية  وظائف  ال إىل أن    ا خلص نذيلالنقد الدويل، ال  

 أشـار أيـضا     ٢٠١٢أبريل  /الصادر يف نيسان  تقرير البنك الدويل    إال أن   . عمل دولة سري  كافية ل 
الالزمـة لقيـام   ؤسـسات  امل يف بنـاء  حققت جناحا كـبريا السلطة الفلسطينية قد إذا كانت   إىل أنه   
قاعــدة اقتــصادية مــستدامة، تطــوير يف قــدرا أقــل مــن التقــدم حــرزت أ، فقــد يف املــستقبلة دولــ

وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن الـضغوط الـسياسية واملاليـة      . وخاصة من حيث تنمية القطاع اخلاص  
تها  اسـتدام يهـدد ممـا   طوال الفترة املشمولة بـالتقرير،  التزايداستمرت يف على السلطة املفروضة  

  .بصورة متزايدة
مـــسألة مـــا خيـــص حـــاوالت متجـــددة للمـــضي قـــدما يف مبن أيـــضا وطينيالفلـــسوقـــام   - ١٩

 ،بعـني االعتبـار   ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠و  ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠قـراري جملـس األمـن       وآخـذا    .املصاحلة
فقد واصلُت دعمـي للجهـود الراميـة إىل تعزيـز الوحـدة الفلـسطينية يف إطـار التزامـات منظمـة                      

 وينبغــي أال تــستبعد .مبــادرة الــسالم العربيــةالتحريــر الفلــسطينية ومواقــف اجملموعــة الرباعيــة و
 ، ويعـد  الفلـسطينية بعـضها بعـضا      - سـرائيلية  على هـذا األسـاس وحمادثـات الـسالم اإل          املصاحلة

وقـد رحبـُت    . دولتنيالقائم على أساس وجود     ل  احل لبقاء   افلسطيين موحد ضروري  حكم  نظام  
  .مصريت تبذهلا الهود اجلسيما  الو،  املبذولة لتحقيق هذه الغايةباجلهود

ــاس و واتفــق   - ٢٠ ــرئيس عب ــد مــشعل   ال ــوم زعــيم محــاس خال ــر /شــباط ٥ي  يف ٢٠١٢فرباي
رئيس كــعبــاس  يتــوىل قيادهتــا الــرئيس  تــشكيل حكومــة انتقاليــة مــن التكنــوقراطعلــىالدوحــة 

ميـع  جبربناجمـه الـسياسي و  ب احلكومـة سـوف تلتـزم       هـذه الرئيس عبـاس علـى أن       وأكد  . لوزراءل
 داخـل محـاس     لالتفـاق ارضـة   اجلهـات املع   لكـن  .نظمة التحرير الفلـسطينية   ابقة مل السلتزامات  اال
 عنـدما مت التوصـل إىل صـيغة    ،مـايو /أيـار  ٢٠نتـائج ملموسـة حـىت     منعـت حتقيـق     غزة  قطاع  يف  

 االتفــاق، اومبوجــب هــذ.  الوســاطة املــصريةبفــضلاملــصاحلة ســياق جديــدة إلحــراز تقــدم يف 
.  ملناقشة سبل املضي قـدما     هيوني/حزيران ١٥ و   ٧ و   ٦ة يف   فتح ومحاس يف القاهر   اجتمع وفدا   

املركزيـة الفلـسطينية    االنتخابـات   وكخطوة أوىل يف تنظـيم االنتخابـات العامـة، اسـتأنفت جلنـة              
القائمـة حبكــم األمــر  سلطات الــكامـل مــن  بتعــاون مــايو /أيـار  ٢٨غــزة يف قطــاع العمليـات يف  

. يوليـه / متـوز ١٤إىل  ٣يف الفتـرة مـن   غـزة  طاع ق لتسجيل الناخبني يف بدأت يف خطط و الواقع
يـوم    الفلـسطينية  ةُالـسلط ه، ودعـت    يولي/متوز ٢تسجيل الناخبني يف    ت عملية    علق ولكن محاس 

تـــشرين  ٢٠ يفظم يف الـــضفة الغربيـــة فقـــط نجـــراء انتخابـــات بلديـــة تـــإىل إ هيوليـــ/متـــوز ١٠
  .الفلسطينيةاملصاحلة توقفت عملية  ، ومنذ ذلك احلني.٢٠١٢أكتوبر /األول
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ــريات سياســية كــبرية يف إســرائيل      - ٢١ ــسه، وقعــت تغ ــار ٨فــي ف. ويف الوقــت نف ــ/أي ايو م
 ومثـل . ااملعارضـة كادميـ   حزب   مع   ا جديد ا حاكما رئيس الوزراء نتنياهو ائتالف   شكل  ،  ٢٠١٢

ــتالف ــست،     االئ ــاريخ الكني ــات يف ت ــد واحــدة مــن أكــرب األغلبي   بــني مــن٩٤ شــغلإذ  اجلدي
منصوص عليـه يف    هو   كما   ،د أيضا بعض األمل يف أن رئيس الوزراء نتنياهو        ولّو. مقعدا ١٢٠

ــهاتفــاق االئــتالف اجلديــد،   عمليــة ســالم ” للــسعي إىل حتقيــق سياســي أكــرب ال جمــســيكون ل
ه، وهـو اليـوم الـذي أعلـن فيـه           يوليـ /متـوز  ١٧ سـبعني يومـا حـىت        االئـتالف واستمر   .“مسؤولة

 مــن االئــتالف ســيخرجشــاؤول موفــاز أن حزبــه نائــب رئــيس الــوزراء ورئــيس حــزب كادميــا 
علـى  اخلدمـة العـسكرية     إىل فـرض    مـشروع قـانون يـسعى       بشأن  خالفات  حدوث  احلاكم بعد   

  .غالة اليهود األرثودكس مجاعةجزء من 
التقليــل مــن الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت التطــورات علــى أرض الواقــع وطــوال   - ٢٢

ستوطنات، إذ توسـعت املـ    .  للغايـة  اوضـات املباشـرة صـعب      اسـتئناف املفا   تالثقة وجعلـ  مستوى  
 العنف، مع وقوع اشتباكات بني الفلسطينيني وقـوات         تواصليف ذلك يف القدس الشرقية، و      مبا

. ةإلســرائيليالقــوات ا وبــني املــستوطنني و،بــني الفلــسطينيني واملــستوطننيوالــدفاع اإلســرائيلية، 
قضية األسرى الفلـسطينيني    ، ومنها    التوترات عدد من القضايا احلساسة األخرى    وأجج كذلك   

  .غزةقطاع ، واالحتجاجات وإغالق احملتجزين لدى إسرائيل
القــدس هــي إحــدى قــضايا  قــضية و.  الوضــع يف القــدس الــشرقية احملتلــة متــوترا  ظــلو  - ٢٣

وقـد أكـدت دائمـا علـى      . طريق التفاوض  الوضع النهائي اليت تتطلب حال يتم التوصل إليه عن        
د من وسـيلة ميكـن هبـا، عـرب املفاوضـات، أن تـصبح املدينـة عاصـمة لـدولتني، إسـرائيل                 أنه ال ب  

مـن  بـنفس القـدر   ومما يتسم . وفلسطني، مع ترتيبات مقبولة من اجلميع بشأن األماكن املقدسة    
اجلــانبني ضــمان االحتــرام الواجــب     أن تواصــل الــسلطات الــسياسية والدينيــة لكــال    األمهيــة 

  .ينية للجميعللحقوق الثقافية والد
وقد أعرْبت عدة مرات عن القلق العميق إزاء استمرار اجلهود الرامية إىل دفـع أنـشطة                  - ٢٤

ــة      ــشرقية احملتل ــدس ال ــدة يف الق ــستوطنات إســرائيلية جدي ــال، يف   . التخطــيط مل ــى ســبيل املث فعل
ــول ٢٧ ــاء    ٢٠١١ ســبتمرب/أيل ــن بن ــة إســرائيل ع ــت حكوم  وحــدة ســكنية يف  ١ ١٠٠، أعلن

نوفمرب، أذاعت إسرائيل نيتها لطـرح مناقـصات        /ويف تشرين الثاين  . القدس الشرقية مستوطنات  
 نالسـتيطا مجيع أنشطة ا   أن   ت جمدداً أكْدقد  و.  وحدة جديدة يف القدس الشرقية     ١ ٥٥٧لبناء  

  ســواء علــى أراضٍ خاصــة أو غريهــا،فيهــا القــدس الــشرقية، يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا
 اجملموعـة   وضـعتها  ومع التزامات إسرائيل مبوجب خريطـة طريـق الـيت            الدويلتناىف مع القانون    ت
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وهــي ِختــل مبفاوضــات الوضــع النــهائي، وتزيــد مــن صــعوبة بلــوغ احلــل القــائم علــى  . الرباعيــة
  .وجود دولتني، وجيب أن تتوقف

والتوسع االستيطاين، الذي يقوض األساس اإلقليمي لقيام دولة فلـسطينية يف املـستقبل               - ٢٥
فخــالل الفتــرة . ويقــوض مــصداقية الفلــسطينيني املعتــدلني، يــشكل مــدعاة للقلــق بوجــه خــاص

 وحـدة سـكنية     ٢ ٧٠٠املشمولة بالتقرير، وافقت حكومة إسرائيل على عطاءات لبناء حـوايل           
ت بــأثر رجعــي وبــصورة  مبــا فيهــا القــدس الــشرقية، وصــدَّقيف مــستوطنات يف الــضفة الغربيــة،

 إجـراءات  ةوعـالوة علـى ذلـك، مل تتخـذ الـسلطات اإلسـرائيلي      . ىقانونيـة علـى وحـدات أخـر    
 كـانون  ١٢ويف  . فعالة للتصدي لبناء بـؤر اسـتيطان غـري قانونيـة علـى أراضٍ فلـسطينية خاصـة                 

 مـرتالً ومزرعـة بـالقرب مـن مـستوطنة      ٤٠ديسمرب، وافقت حكومة إسـرائيل علـى بنـاء      /األول
ديسمرب، أعلنت حكومـة إسـرائيل   /ون األولكان ١٧يف إفرات، بالقرب من مدينة بيت حلم، و  

هــار حومــا وبيتــار عليــت  وحــدة ســكنية يف مــستوطنات ١ ٠٢٨ لبنــاء نيتــها طــرح مناقــصات
يعرقـل   خـاص ألنـه      كهـذه إىل القلـق بوجـه      البنـاء يف منـاطق حـساسة        ويـدعو   . وغفعات زئيف 

  .النمو الطبيعي للمراكز احلضرية الفلسطينية
 قـرارات أخـرى، إيفـاد بعثـة         ضـمن  ،جملس حقوق اإلنـسان   مارس، قرر   /آذار ٢٢يف  و  - ٢٦

لـشعب  لحقـوق اإلنـسان     علـى   لنظـر يف أثـر املـستوطنات اإلسـرائيلية          من أجل ا  لتقصي احلقائق   
  . اجمللس وعلقت تعاوهنا مع اجمللسالذي اختذه  هذا اإلجراء بشدةإسرائيلتنتقد و. الفلسطيين

 أن اعتـــداءات ممـــا يـــثري القلـــق البـــالغو. ازداد عنـــف املـــستوطنني خـــالل العـــاموقـــد   - ٢٧
يف كـــثري مـــن جيـــري  - اً منـــهجياملـــستوطنني علـــى الفلـــسطينيني وممتلكـــاهتم أصـــبحت حـــدثاً

لحكومة ضد بناء املستوطنات غـري      ل أي إجراءات مرتقبة   يف سياق    اًي ليس حصر  إمنا و ،األحيان
الفتـرة املـشمولة    الل  خـ أسفرت هجمات املستوطنني علـى الفلـسطينيني وممتلكـاهتم          و. القانونية
ــالتقرير ـــ  ب  متطرفــون واعتــدى.  طفــال٢٦ً بينــهم  مــن، فلــسطينيا١٦٧ً عــن إحلــاق إصــابات ب

  .أفراد جيش الدفاع اإلسرائيلي يف الضفة الغربيةعلى  إسرائيليون أيضاً
. دولــة فلــسطينية يف املــستقبلأي  لبقــاء  جــيم تتــسم بأمهيــة حامســةنطقــةزالــت امل ومــا  - ٢٨
،  جــيم يف املنطقــةة احملليــاتاجملتمعــالقــائم علــى مراعــاة تخطــيط الوســيع نطــاق  تكفالــةجيــب و

ــوفري اخلــدمات األساســية   ــها   ،وكــذلك ت ــيم والــصحة يف جمــاالت مــن بين  األمــم وتعمــل. التعل
وعـالوة  .  الربجمـة  أنـشطة والعامة   ة السياس على صعيدي ذه القضايا   هب ما يتعلق املتحدة بالفعل في  
إىل جـيم  االعتبار الواجب لنقل ملكية األراضي يف املنطقـة  أن تويل  ل إلسرائي على ذلك، ينبغي  

ــاطق احمليطــة    ــسطينية، وخباصــة يف املن ــسلطة الفل ــال ــسيةاملراكز احلــضرية ب ــة  الرئي ــسهيل التنمي  لت
  .واملساكن يضااألرسوق على الواقع  وختفيف الضغط احلاد األنسباحلضرية 
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جـيم   يف املنطقـة  حـدثت دم واإلخـالء الـيت     عمليـات اهلـ   ومما يدعو للقلق بوجـه خـاص          - ٢٩
 نظــام حباجــة إىلالفلــسطينيون ف.  اجملتمــع الــدويل، والــيت أداهنــاخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير

ؤدي إىل  مبـا يـ     هبـا   غري مـصرح   منشآت إىل بناء    يلجأواتقسيم املناطق حىت ال     وتخطيط  للعادل  
ــه حـــقهـــدم علـــى فئـــات الـــسكان  حيـــان  يـــؤثر يف كـــثري مـــن األ هـــو إجـــراء، وها دون وجـ
 حــوايل عمليــات اهلــدم إىل تــشريد ، أســفرتخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريرو. ضــعفاً األكثــر
وبــشكل عــام، .  يف الــضفة الغربيــة والقــدس الــشرقية ، طفــال٢٤٦ً مــن بينــهم،  شخــصا٥٨٦ً

فة الغربيـة،   دخول والتنقـل يف مجيـع أحنـاء الـض         ال لتسهيل    ينبغي القيام به   يزال هناك املزيد مما    ال
للحصار أكمله مكتـب تنـسيق       مسح شامل يف  و.  األردن وغزة  وغور،  جيممبا يف ذلك املنطقة     
 حـاجزاً يعـوق   ٥٤٢متكـن املكتـب مـن توثيـق     ، هيونيـ /حزيـران   شهر يف هنايةالشؤون اإلنسانية 

 ة دائمــمــزودة حبراســة تفتــيش نقطــة ٦١ مــن بينــهاحركــة الفلــسطينيني داخــل الــضفة الغربيــة، 
تـشغل بـصورة غـري       تفتـيش    ة نقطـ  ٢٥ ، و )على اخلط األخـضر   املمتدة  ثناء نقاط التفتيش    باست(

ــة ــة    (دائم ــة يف حــاالت معين ــزودة حبراس ــاجزاً ٤٣٦ و) م ــاً ح ــراس   مادي ــزود حب ــري م ــل غ ، مث
  .املتاريس، والكتل الترابية، واخلنادق

لوضـع  اة شاشهبـ  مـرة أخـرى    ُصـِدمت ،  ٢٠١٢فربايـر   /شـباط  ٢ يف زياريت لغـزة     وأثناء  - ٣٠
تنفيـذ املزيـد مـن التـدابري لرفـع      إىل دعـوت إسـرائيل    وقد  . وباستحالة استمراره على هذا النحو    

سأواصـل  و. دون قيـود  بـ علـى غـزة والـسماح باسـترياد مـواد البنـاء الرئيـسية               املفـروض   احلصار  
 مسيـة  وإعـادة فـتح مجيـع املعـابر الربيـة الر         وإليها لدعوة إىل حرية تنقل األشخاص من غزة      ا أيضاً

وميكــن تطبيــق هــذه التغــيريات مــع إيــالء االعتبــار الواجــب . وتوســيع نطــاق قــدراهتا، بالكامــل
كـثري مـن سـكان      ال يف حيـاة      كـبرياً   أن حتـدث فرقـاً     هاملخاوف إسرائيل األمنية املشروعة، وميكن    

أيـضاً أن تتوقـف   جيـب  و. قلـل مـن جتـارة األنفـاق غـري املـشروعة         ت أن    أيـضاً  ا بل من شـأهن    ؛غزة
  . أقصى درجات ضبط النفسمتارس على إسرائيل أن ويتعني اً،عشوائياملطلقة واريخ لصا

النمـو  واالنتعـاش  حتقيق و) ٢٠٠٩( ١٨٦٠التنفيذ الكامل لقرار جملس األمن زال   وما  - ٣١
 بعـض   وقـد أُحـرِز   . األهـداف األساسـية لألمـم املتحـدة       مـن   يف غـزة    الطويل األجل   االقتصادي  

 حكومـة   توقـد وافقـ   .  جيب بذل املزيد مـن اجلهـود       ، إال أنه   هذا اهلدف   حنو حتقيق   اهلام التقدم
 مليـون   ٣٥٠ بقيمـة إمجاليهـا   عـادة إعمـار غـزة       إل  على أعمال تقـوم هبـا األمـم املتحـدة          إسرائيل

 للمـستفيدين مــن  بالنــسبةوقــد كـان لـذلك أثــر إجيـايب    . دوالر خـالل الفتـرة املــشمولة بـالتقرير   
لزيـادة يف   إن الفوائـد االقتـصادية ل     إال  . قـصري األجـل   العمـل   ال فرص   ومن حيث توافر  اخلدمات  

تغــيري أعمــق مــن إحــداث  ال بــد وبالتــايل. األشــغال هــذه اكتمــالتنتهي مــع فــرص العمــل ســ 
 إسـرائيل   بإجـازة التـصدير إىل     غـزة، بـدءاً   فعـال يف    اقتـصاد   إقامـة    لتمكني    بقدر أكرب  جوهريو
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، األساسـية دون هـذه اخلطـوة   وبـ . يهـا ربيـة وإل ، وكذلك النقل من الضفة الغ    البلدانوغريها من   
  . يف أحسن األحوالال يدعو إىل التفاؤلمستقبل غزة سيظل 
ــد  وتواجــه  - ٣٢ ــلة يف جمــال عمليــات األمــم املتحــدة حتــديات متزاي ــة األمــم  .  التموي فوكال

ل، ، علـى سـبيل املثـا      )األونـروا (املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن         
إن  ،ؤدييــ الــذي قــد األساســية، تــهاضــافية لتغطيــة العجــز يف ميزانيإ مليــون دوالر ٥٠ يلزمهــا

 وال ســيما قــدرهتا علــى  ،إىل تعليــق اخلــدمات األساســية الــيت تقــدمها الوكالــة  تــتم تغطيتــه،  مل
 مبلــغ باإلضــافة إىلو. للفقــراءاإلغاثــة خــدمات  املــدارس والعيــادات الــصحية، وتــوفري  تــشغيل

ـــ ــون دوالر  ٥٠ ال ــوفريه ملي ــالزم ت ــة ال حــىت تواصــل  ال ــشطتهاوكال ــروا  أن ــداء ، أطلقــت األون ن
. ٢٠١٢الحتياجـات الطارئـة يف عـام    ا مـن أجـل تلبيـة   ألرض الفلسطينية احملتلة لصاحل ا  طوارئ

 مليـون دوالر،   ١٧٣وال يزال املبلغ اجملمـوع مبوجـب النـداء دون املـستوى املطلـوب مبـا قـدره                   
توزيــع تغطيــة تكــاليف شــراء و لالزم علــى وجــه العجــلدوالر ماليــني  ٧,٥مبلــغ يف ذلــك  مبــا

 إىلالـنقص يف التمويـل بالفعـل        أدى هـذا     وقـد . ٢٠١٢األغذية يف غزة للفترة املتبقية مـن عـام          
الـيت   “ألعاب الـصيف  ”إلغاء  وإىل  لتخفيف من وطأة الفقر      يف جمال ا    الرئيسية تقليص املبادرات 

 يف اتيؤدي إىل مزيـد مـن التخفيـض   سـ ، ُيغطَّـى الـنقص   وإذا مل   األونـروا ألطفـال غـزة،     تنظمها  
اخلـــدمات اإلنـــسانية الـــيت تقـــدمها األونـــروا يف إطـــار نـــداء الطـــوارئ يف مجيـــع أحنـــاء األرض 

  .الفلسطينية احملتلة
 األمـم    الـيت تقـوم هبـا      عمـار اإل إعـادة    متويل أعمـال  وأحث اجلهات املاحنة على مواصلة        - ٣٣

ــسطينية  املــشترك بــني ا صندوق االســتئماينالــالل غــزة مــن خــ يف املتحــدة  ــسلطة الفل األمــم  ول
 علـى مواصـلة مـنح املوافقـات ألعمـال إعـادة اإلعمـار                أيـضاً  أحث حكومة إسـرائيل   و. املتحدة
جمـال   إفـساح ؤكـد مـرة أخـرى أنـه ينبغـي           أألمم املتحدة يف قطاع غـزة، و      اليت تقوم هبا ا   املعلقة  

  . غزة مجيع مواد البناء إىلأوسع لدخول
أمراً حاسـم األمهيـة لتحقيـق أي    احلفاظ على اهلدوء يف غزة وجنوب إسرائيل وما زال    - ٣٤

هـشاشة  مـدى    وقد بدا جلياً مرة أخـرى     . بوجه عام لجو السياسي   يف تلك املنطقة ول   حتسينات  
 حــني وقعــت حــوادثاهلــدوء النــسيب يف عــدد مــن املناســبات خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  

 ،مـارس /آذار ١٣ إىل   ٩  ويف الفترة من   أكتوبر،/تشرين األول  ٣١  و ٢٩ يومية  تصعيد خطري 
 مـن   صـاروخاً ٧٥١خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، أطلـق      و. يونيه/ حزيران ١٨  و ١٧ويومي  
 الكــثري مت اعتــراض و. هــاون قذيفــة١٧٧ و غــراد  صــاروخاً مــن طــراز١٣٨ مــن بينــهاغــزة، 
 نظـام القبـة احلديديـة     بواسـطة   املأهولة بالـسكان يف إسـرائيل       الصواريخ املوجهة حنو املناطق      من
)Iron Dome( .غـارة جويـة علـى   ١٧٤ توغالً وشنت ٥٧ بـ  قوات الدفاع اإلسرائيليةوقامت  
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وأصـيب  .  مـدنيا ١٦ مـن بينـهم حـوايل    غزة، مما أسـفر عـن مقتـل العـشرات مـن الفلـسطينيني،               
ح رِ وُجــمقــاتال ٥٩  مــا جمموعــه لِتــقُو.  أطفــال٣ منــهم،  فلــسطينياً مــدنيا٢٢٥ًأكثــر مــن  

مـرة  و. إسـرائيليا  ٢٧ح رِ، وُج واحد ومدين إسرائيلي واحد  ل جندي إسرائيلي    ِتوقُ. مقاتال ٧٩
دعـو  أأخرى، أدين بشكل قاطع هذه اهلجمات الصاروخية العشوائية من غزة على إسـرائيل، و             

ينبغــي و. بط الــنفسأقــصى درجــات ضــعلــى ممارســة   أيــضاًإســرائيلأحــث و. إىل وقفهــا متامــاً
  . فيما يتعلق حبماية املدنينيمبا عليهم من واجبات  أن يلتزموا التزاماً كامالًلجميعل

ــرة ســيناء وأحــد دواعــي القلــق األخــري    - ٣٥  عــدد متزايــد مــن  وقــع حيــث ،هــو شــبه جزي
 مــن الــصواريخ املــضادة  فربايــر، ضــبطت قــوات األمــن املــصرية عــدداً  /شــباطفــي ف. احلــوادث

 جنـود جـيش     وأزال.  إىل قطـاع غـزة     متهيـداً لنقلـها    جيـري جتهيزهـا      كـان متفجرات  وللطائرات  
املهـربني  بعـض    وا ومـصر واعترضـ    إسـرائيل  على احلدود بـني      أجهزة متفجرة الدفاع اإلسرائيلي   

وباإلضـافة إىل ذلـك،   .  نقـل األسـلحة إىل قطـاع غـزة         وأؤكد جمدداً وجوب وقـف    . املشتبه هبم 
يف و ،إســـــرائيلجنـــــوب ن مـــــن ســـــيناء إىل  ا صـــــاروخأُطِلـــــق، يونيـــــه/حزيـــــران ١٦يف 
بنـاء الـسياج   يعملـون يف   إسـرائيليني   عمـاالً مقاتلني ٣ال يقل عن هاجم ما  ،  يونيه/حزيران ١٨

 تـصعيد العنـف    تـسبب يف  ل عامل إسرائيلي واحد، وأصيب اثنان، ممـا         ِتقُو.  على احلدود  األمين
شـن مقـاتلون هجومـاً    أغـسطس،  /بآ ٥يف و. يونيـه / حزيـران ١٨  و١٧ يـومي املذكور أعاله  

 مـن حـرس     ١٦ أسـفر عـن مقتـل      شـالوم    مي كـر   مـن  قرببـال صرية  املـ  على إحـدى نقـاط األمـن      
ن احلـــدود اإلســـرائيلية قبـــل أن يـــتم واملهـــامج، اختـــرق يف وقـــت الحـــقو. نياحلـــدود املـــصري

خ وأغـسطس، أطلـق صـار     /آب ١٥يف  و.  بـشدة هـذا اهلجـوم اإلرهـايب        وإنين أديـن  . ماعتراضه
  . إيالت يف جنوب إسرائيل منقرببالمن سيناء سقط واحد غراد 
ــشرين األول ١٨يف و  - ٣٦ ــوبر، /ت ــاق    نفــذت أكت ــة األوىل مــن اتف إســرائيل ومحــاس املرحل

الـذي كـان     اإلسـرائيلي جلعـاد شـليط،        الرقيـب  سراح   ت حركة محاس  وأطلق. لتبادل السجناء 
ــة مــن الوصــول إل   يف غــزة حمتجــزاً ــتمكن أي جهــة دولي ــهدون أن ت ــذ ي ــران ٢٥ من ــه/حزي  يوني
  قـد سـجنوا     منـهم  الكـثري  كـان  - اً فلـسطيني  اً سجين ١ ٠٢٨  أُطِلق سراح  ويف املقابل، . ٢٠٠٦

يف  الضفة الغربيـة، مبـا   إىل وأيضاً إىل غزة، عاد أغلبهم -لتورطهم يف هجمات على إسرائيليني  
رحييب بـإطالق   وقـد أعربـت عـن تـ       .  القدس الـشرقية واجلـوالن الـسوري احملتـل وإسـرائيل           ذلك

ســر األ سـراح املـسجونني باعتبـاره إجنــازاً إنـسانياً هامـاً، بعـد طــول مناشـدايت الداعيـة إىل إهنـاء         
  .اإلفراج عن السجناء الفلسطينينيإىل لعاد شاليط وجل املرفوض

سـجني   ١ ٥٠٠ أكثـر مـن   الـذي قـام بـه   ضراب عن الطعام    اإل مايو/ أيار ١٤ي يف   هنأُو  - ٣٧
 علــى ظــروف أبريــل احتجاجــاً/نيــسان ١٧ي بــدأ يف ذ، والــ إســرائيلحمتجــزين لــدىفلــسطيين 
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ــسجن و ــق ممارســة االحتجــاز  ال ــى تطبي ــدى التوصــل إىل   اإلداري، عل ــك ل ــاق وذل مبعاجلــة  اتف
فيمــا يتعلــق  أن اختــذت إســرائيل خطــوات لتنفيــذ هــذا االتفــاق ولقــد ســرين. شــواغل الــسجناء

سـلمت  وقـد   .  اإلداري االحتجـاز  وممارسـة    ،ة احلبس االنفرادي، والزيارات العائليـ     باللجوء إىل 
ورغـم  .  إسرائيل اخلاضعة لسيطرة  يف املناطق    كانوا مدفونني   فلسطينياً ٩١ رفات    أيضاً إسرائيل

عـدد إضـايف     بوضـع  االتفاق الذي أهنى اإلضراب عن الطعام، ووسط تقـارير تفيـد             التوصل إىل 
 عـن  ه إضـراب مل ينـه  مـن الـسجناء   قلـيال  اأُفيد بأن عـدد    اإلداري،   االحتجاز  قيد  الفلسطينيني من

  .حالتهم الصحية  إزاء قلقأشري إىل ما يساورين منوأود أن . الطعام
 عــدم اللجــوء إىلجيــب و.  اإلدارياالحتجــاز فلــسطيين رهــن ٣٠٠ أكثــر مــن ويوجــد  - ٣٨

، ويف حــاالت وألقــصر فتــرة ممكنــة مــن احلــاالت،  جــداًيف عــدد حمــدودإال  اإلداري االحتجــاز
 وتقـدميهم إىل احملاكمـة أو إطـالق سـراحهم دون             توجيه اهتامات للمحتجـزين    جيبو. ئيةاستثنا
  .تأخري
األمـم   يفعـضوية   ال للحـصول علـى      املقـدم  الفلـسطيين    أدى الطلـب  يف الضفة الغربية،    و  - ٣٩

شـاهبا  مظـاهرات عامـة كـبرية،    إىل قيام أكتوبر /تشرين األول عن السجناء يف   واإلفراجاملتحدة  
إال أن مـا جـاء      . شـرطة الـسلطة الفلـسطينية     اليت بذلتـها    هود  اجل أعمال العنف بفضل     القليل من 

 حثـت علـى   محـاس فيمـا يتعلـق بـإطالق سـراح الـسجناء       اليت اسـتخدمتها  اللغة  أن لآلمال خميباً
 املظـاهرات ضـد اجلـدار يف الـضفة الغربيـة احملتلـة،               بـصورة منتظمـة    اسـتمرت و. العنيفةقاومة  امل

فتـوى   مبـا خيـالف   ١٩٦٧ عن اخلـط األخـضر لعـام    بقدر كبري نحرف  يدار  مسار اجل حيث ظل   
 إىل القـدس     علـى الـدخول     الفلـسطينيني  يقيد قدرة اجز  فاحل. ٢٠٠٤ لعام   حمكمة العدل الدولية  

ــشرقية، و ــى الوصــول إىل  ال ــة    عل ــسية واألراضــي الزراعي  وظلــت .اخلــدمات االجتماعيــة الرئي
. حـد كـبري   إىل  ضـد اجلـدار سـلمية       ئيليني واألجانـب     الفلسطينيني واإلسرا  نشطاءالحتجاجات  ا
قـدم جملـس سـجل األمـم املتحـدة لألضـرار الناشـئة عـن تـشييد اجلـدار يف األرض الفلـسطينية            و

  .٢٠١٢ يونيه/حزيران ٨ يف  مرحلياًاحملتلة تقريراً
ونفــذ جــيش . واســتمرت التــوترات وحــوادث العنــف طــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير  - ٤٠

ــدفاع ا ــة،  ال ــة، أصــيب فيهــا   ١ ٠٩٢إلســرائيلي، مــتعلال بأســباب أمني ــة يف الــضفة الغربي  عملي
وأصــــاب .  فلــــسطينيا٢ ٠٦٢ طفــــال، وألقــــي القــــبض علــــى  ٨٨فلــــسطينيا، منــــهم  ٧١٨

ــر مــن   ديــسمرب، / كــانون األول١٠ويف .  فــردا مــن القــوات اإلســرائيلية ٥٣الفلــسطينيون أكث
سرائيليني على أرض مملوكة ملكيـة خاصـة متـأثرا    تج على استيالء مستوطنني إ    حيتويف فلسطيين   

جبراح أصيب هبا يف منطقـة الـنيب الـصاحل حـني أطلـق عليـه جنـدي إسـرائيلي عبـوة غـاز مـسيل                      
ــة مدرعــة كــان احملــتج يرشــقها باحلجــارة       ــة مــن مركب ــدموع مــن مــسافة قريب وأصــيب يف . لل
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بـــدأت الـــسلطات  جنـــود إســـرائيليني، و٣  فلـــسطينيا و٦١احتجاجـــات مماثلـــة مـــا جمموعـــه  
ــذا احلــادث   ــا يف ه ــاحلق يف      . اإلســرائيلية حتقيق ــي التمــسك ب ــه ينبغ ــصدد أن ــذا ال وأؤكــد يف ه

  .االحتجاج السلمي وأن االحتجاجات ينبغي أن ختلو متاما من العنف
مارس، نظمت مبناسبة يوم األرض مظـاهرات كـبرية يف الـضفة الغربيـة،          / آذار ٣٠ويف    - ٤١

 وكــذلك يف األردن وغــزة ولبنــان، وبدرجــة أقــل يف اجلمهوريــة مبــا يف ذلــك القــدس الــشرقية،
ــصر   ــسورية وم ــة ال ــوات اإلســرائيلية عــن     . العربي ــني املتظــاهرين والق وأســفرت االشــتباكات ب

واسـتخدمت القـوات اإلسـرائيلية      .  شخـصا جبـروح    ١٨٠مصرع فلسطيين واحـد وإصـابة حنـو         
واختـذت قـوات األمـن الفلـسطينية        . تدابري مكافحة الشغب اليت هتدف إىل تقليل عدد الضحايا        

  .يف الضفة الغربية وغزة أيضا تدابري حامسة لتجنب إراقة الدماء
ــه       - ٤٢ ــا جمموعـ ــل مـ ــالتقرير، قتـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــهم  ٧٨وخـ ــن بينـ ــسطينيا، مـ  فلـ
 طفـال؛ وقتـل إسـرائيليان أحـدمها         ٢٤٧ فلسطينيا، من بينهم     ٢ ٨٤٩مقاتال، بينما أصيب     ٥٤

 مـدنيا إسـرائيليا   ٣٩ فـردا مـن القـوات اإلسـرائيلية، بينمـا أصـيب        ٤٣أكثر من   مدين؛ وأصيب   
  . جبراح، مما يقدم صورة توضيحية عن التكلفة املستمرة للصراع اجلاري

وعلــى الــرغم مــن هــذه التحــديات، أســفرت اجلهــود الراميــة إىل بنــاء مؤســسات قويــة   - ٤٣
. يف احلــالتني األمنيــة واالقتــصادية  للدولــة وإحيــاء االقتــصاد الفلــسطيين عــن حتــسن حقيقــي       

وواصلت السلطة الفلسطينية أيضا بذل جهود حممودة من أجل احلفـاظ علـى القـانون والنظـام                 
نـوفمرب، نـشرت كتيبـة      /ويف تـشرين الثـاين    . يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا وتعزيز قدراهتا األمنية      

 بـذلك قـوام هـذه القـوات إىل أكثـر         ثامنة لقوات األمن الفلسطينية املدربة تدريبا دوليـا، ليـصل         
نـوفمرب مبـنح عفـو مشـل        / تـشرين الثـاين    ٤ويف لفتة إجيابية، قامت إسرائيل يف       .  فرد ٤ ٠٠٠من  
 شخــصا يــدعى أهنــم مقــاتلون، حتتجــزهم الــشرطة الفلــسطينية حاليــا يف الــضفة الغربيــة يف   ٥١

 الفلـسطينية، ألول    ة، قامت قـوات األمـن الوطنيـ       ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٠ويف  . احلبس الوقائي 
 يف اخلليـل،  H-2 عامـا، بالتنـسيق مـع إسـرائيل، بإنفـاذ القـانون والنظـام يف منطقـة              ١٥مرة منذ   

  .اليت ختضع لسيطرة إسرائيلية كاملة
ويف الوقـت نفـسه،   . وأشيد بـالرئيس عبـاس ورئـيس الـوزراء فيـاض علـى هـذا اإلجنـاز             - ٤٤

ــساورين ــة باالحت  ي ــارير املتعلق ــسبب التق ــق ب ــوات األمــن      القل ــه ق ــذي تقــوم ب جــاز التعــسفي ال
وعـالوة علـى ذلـك،      . الفلسطينية والتقارير املتعلقة بسوء املعاملـة يف مراكـز االحتجـاز يف غـزة             

مـايو بتنفيـذ مخـسة أحكـام إعـدام          /أبريـل وأيـار   /قامت سلطات األمر الواقـع يف غـزة يف نيـسان          
وأود أن أحــث .  الفلــسطييندون موافقــة الــرئيس عبــاس، وهــو مــا يقتــضيه القــانون األساســي  
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ــة        ــوانني الدولي ـــل للق ــرام الكامـ ــاء مبــسؤولياهتا مــع االحت ــة الوف ــى كفال ــسطينية عل ــسلطة الفل ال
  .اإلنسان حلقوق
وقد أجنزت الـسلطة الفلـسطينية مـا عقـدت العـزم علـى إجنـازه منـذ عـامني، وهـو أمـر                          - ٤٥

بقلـق اآلن بـشأن قـدرة الـسلطة         ولكـين أشـعر     . جدير باملالحظة يتعني احلفاظ عليـه واسـتثماره       
  . الفلسطينية على احلفاظ على هذه املكاسب يف ضوء التدهور املتزايد للحالة املالية

يوليه، أعلـن وزيـر املاليـة الفلـسطيين أن الـسلطة الفلـسطينية غـري قـادرة            /ويف بداية متوز    - ٤٦
يونيـه  /يـران  موظفـا عـن شـهر حز       ١٥٠ ٠٠٠على دفع مجيع مرتبات موظفيهـا البـالغ عـددهم           

وحولت السلطات اإلسرائيلية نصف حصيلة ضرائب القيمة املـضافة الـشهرية إىل            . يف موعدها 
السلطة الفلسطينية قبل موعدها بأسبوعني للمساعدة علـى دفـع مرتبـات املـوظفني قبـل حلـول                  

  .شهر رمضان املعظم
. ا هلـذا الربنـامج    وما زلت أهيب باملاحنني أن يقدموا املساعدة يف الوقت املناسب دعمـ             - ٤٧

فالدعم املقدم من املاحنني إىل السلطة الفلسطينية مل يكن كافيا خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،               
وقـد  . وهو ما أثر على قـدرة الـسلطة علـى الوفـاء بالتزاماهتـا املاليـة، مبـا يف ذلـك دفـع املرتبـات               

ة لتيسري النمو، مبـا يف ذلـك        شجعت أيضا حكومة إسرائيل بقوة على اختاذ مجيع التدابري الالزم         
مواصلة تيسري الوصول واحلركة داخل الضفة الغربية وإليها ومنها، للبضائع واألشـخاص علـى              

 تـصريح لعمـال   ٥ ٠٠٠، وافقت إسـرائيل علـى إعطـاء    ٢٠١٢يوليه / متوز١٧ويف  . حد سواء 
الـيت أُصـدرت    ٣٤ ٢٥٠بناء فلسطينيني للعمل يف إسرائيل، إضافة إىل التصاريح البالغ عـددها          

ــسطينيني للعمــل يف إســرائيل    ــل لعمــال فل ــسلطة    . بالفع ــذكر، توصــلت ال ويف إجنــاز جــدير بال
ــة بينــــهما، إىل ترتيبــــات يف     ــرائيلية، بعــــد مناقــــشات طويلــ ــة اإلســ الفلــــسطينية ووزارة املاليــ

يوليــه تتعلــق بنقــل البــضائع بــني إســرائيل والــسلطة الفلــسطينية ومــا يتــصل هبــا مــن     /متــوز ٣١
وتلـك مبـادرات جـديرة      . ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ ضريبية ستسري اعتبارا من      إجراءات
ــب ــو         . بالترحي ــسري الوصــول واحلركــة ومتكــني النم ــد لتي ــن اجله ــد م ــذل املزي ــتعني ب ــه ي إال أن

  .االقتصادي يف خمتلف أرجاء األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك املنطقة جيم وغزة
شكري وتقديري للمنـسق اخلـاص لعمليـة الـسالم يف الـشرق         وأود أن أعرب عن بالغ        - ٤٨

وأشـيد أيـضاً    . سريي، وكذلك للمفوض العام لألونروا، فيليبو غرانـدي       . األوسط، روبرت هـ  
جبميع موظفي األمـم املتحـدة الـذين يعملـون يف ظـل ظـروف صـعبة وخطـرة أحيانـاً يف خدمـة                        

  .األمم املتحدة
وأنــا أدرك متــام اإلدراك . الدولــة الفلــسطينية طــويالًلقــد تــأخر انتظــار الــسالم وإنــشاء   - ٤٩

فبعـد  . الوضع الراهن غري احملتمل، والذي زادته وضوحا التغريات الـسياسية العميقـة يف املنطقـة              
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 عاما على بداية االحتالل، فـإن إبقـاء مجاعـة سـكانية كـبرية يف فقـر شـديد        ٤٥مرور أكثر من  
ومـا زلـت مقتنعـاً بـأن املفاوضـات          . فـا يف املنطقـة    ليس يف مصلحة أحد إال أشد املتعـصبني تطر        

املباشرة واهلادفة هي السبيل الرئيسي حنـو حـل شـامل وعـادل ودائـم يلـيب طموحـات إسـرائيل                     
والفلسطينيني على حد سواء، مبـا يف ذلـك إهنـاء االحـتالل والنــزاع وإجيـاد حـل عـادل ومتفـق                    

  .عليه حملنة الالجئني الفلسطينيني
ــو  - ٥٠ ــرا للتطـ ــسار    ونظـ ــدم يف املـ ــراز تقـ ــصبح إحـ ــة، يـ ــشهدها املنطقـ ــة الـــيت تـ رات اهلائلـ

لقـد مـر   .  الفلسطيين أكثر إحلاحا ومن شأنه أن يكون له تأثري إجيايب على املنطقـة     - اإلسرائيلي
عام منذ أن قُدِّم إىل جملس األمن الطلب الفلسطيين باالنضمام إىل عضوية األمم املتحدة، وإننـا                

 عن حل الدولتني لنقترب مـن واقـع الدولـة الواحـدة، وهـو مـا مـن شـأنه                     نبتعد بصورة متزايدة  
ومتثـل االجتاهـات    . أيضا أن يقلـص احتمـاالت الـسالم اإلقليمـي بـروح مبـادرة الـسالم العربيـة                 

السلبية املستمرة اليت تتناقلها التقارير يف الوقت احلايل دالئـل أخـرى علـى أن هـذا الواقـع حييـد                  
تنا املشتركة وهـي التوصـل مـن خـالل املفاوضـات إىل حـل الـدولتني        بنا بصورة متسقة عن غاي    

  .١٩٦٧الذي يتوقع معه إهناء الرتاع وإهناء االحتالل الذي بدأ يف عام 
ويساورين بالغ القلق لعدم إحراز أي تقدم، خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، يف عمليـة                - ٥١

لــسطينيني أكثــر قُربــا مــن الــسالم البحــث عــن حــل تفاوضــي مــن شــأنه أن جيعــل إســرائيل والف
واألمن الدائمني، مبا يف ذلك حتقيق األماين املـشروعة للفلـسطينيني بإقامـة دولتـهم، وإلسـرائيل                 

وإن فَـَشل الطـرفني يف اتبـاع اخلطـوات الـيت حـددهتا              . بالعيش ضمن حدود آمنـة ومعتـرف هبـا        
اخلطـوط العريـضة للتوصـل      و.  مبعث قلـق كـبري     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣اجملموعة الرباعية يف    

واملهـم اآلن هـو أن تبـدأ األطـراف يف العمـل جبديـة بـشأن                 . إىل اتفاق واضحة منذ فترة طويلـة      
وإنين أهيب بالقادة اإلسـرائيليني والفلـسطينيني التحلـي بالبـصرية والـشجاعة والعـزم               . املضمون

  . كال اجلانبنييف التوصل إىل اتفاق سالم تارخيي حيقق األماين املشروعة للسكان على 
وحتقيقاً هلذه الغاية، حيدوين أمل صادق يف أن يواصل الطرفان بقوة بذل مجيع اجلهـود                 - ٥٢

وعلــى وجــه اخلــصوص، . الراميــة إىل هتيئــة بيئــة مواتيــة الســتئناف مفاوضــات مباشــرة وهادفــة 
قـدس  أحث إسرائيل على الكف عن أي نـشاط اسـتيطاين يف الـضفة الغربيـة احملتلـة، مبـا فيهـا ال                     

الــشرقية، وعلــى اختــاذ خطــوات ملموســة ملواصــلة ختفيــف حــدة القيــود العديــدة املفروضــة يف   
كما أشجع بقوة مجيـع الفلـسطينيني علـى املـضي يف طريـق الوحـدة ونبـذ          . الضفة الغربية وغزة  

وأهيـب هبـم أن يواصـلوا جهـودهم     . العنف وفقا اللتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الـسابقة       
 حتـسني القـانون والنظـام وحماربـة التطـرف والتحـريض ضـد إسـرائيل ومواصـلة بنـاء                     الرامية إىل 

املؤسسات الدميقراطية القوية اليت ال غىن عنـها مـن أجـل إقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة وقابلـة                      
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ويف بيئــة شــديدة التقلــب، مــن األمهيــة مبكــان منــع انــدالع أي عنــف ميكــن أن يقــوض  . للبقــاء
وجيــب علــى . تنــاع الطــرفني عــن اختــاذ خطــوات اســتفزازية علــى األرضاجلهــود الــسياسية وام

اجملتمــع الــدويل أيــضاً االضــطالع بــدوره مــن خــالل إقامــة إطــار قــانوين ومتــوازن يــوفر مــساراً  
. سياســياً ذا مــصداقية للتحــرك قُــدما، اقترانــا باختــاذ خطــوات بعيــدة املــدى علــى أرض الواقــع  

جلهــود الـيت يبــذهلا حبـد ذاتــه لتحقيــق تلـك الغايــة ســتفتقر    وينبغـي أن يفهــم اجملتمـع الــدويل أن ا  
بصورة متزايدة إىل املصداقية إذا استمر إخفاقنـا يف اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لتهيئـة بيئـة تفـضي                     

  .إىل مشاركة جادة
 وبصفيت األمني العام، سـأبقى حريـصاً علـى أن تعمـل األمـم املتحـدة مـن أجـل إقامـة                        - ٥٣

، ودميقراطية ومتواصلة جغرافياً وقابلة للبقـاء، تعـيش جنبـا إىل جنـب يف              دولة فلسطينية مستقلة  
ــرارات            ــع قـ ــى مـ ــا يتماشـ ــاملة، مبـ ــة شـ ــسوية إقليميـ ــار تـ ــة، يف إطـ ــرائيل آمنـ ــع إسـ ــالم مـ سـ

ـــس ـــن جملـ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥و ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧و ) ١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧ (٢٤٢ األمــ
جملموعــة الرباعيــة ومبــادرة الــسالم ، ووفقــاً خلريطــة الطريــق الــيت وضــعتها ا)٢٠٠٩ (١٨٦٠ و

  .العربية ومبدأ األرض مقابل السالم
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	يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/17. وهو يتضمن الردود التي وردت من الأطراف المعنية على المذكرات الشفوية التي أرسلها الأمين العام بناء على الطلب الوارد في الفقرة 25 من القرار. ويتضمن التقرير أيضا ملاحظات الأمين العام على الحالة الراهنة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وعلى الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام قدما بغرض التوصل إلى تسوية سلمية. ويغطي التقرير الفترة من أيلول/سبتمبر 2011 إلى آب/أغسطس 2012.
	أولا - مقدمة
	1 - يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/17.
	٢ - وفي ١ تموز/يوليه 2011، وجهتُ إلى رئيس مجلس الأمن، بناء على الطلب الوارد في الفقرة 25 من القرار الآنف الذكر، الرسالة التالية:
	”يشرفني أن أشير إلى القرار 66/17، الذي اتخذته الجمعية العامة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، في دورتها السادسة والستين، في إطار بند جدول الأعمال، المعنون ’قضية فلسطين‘.
	”وفي الفقرة 25 من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أو يواصل بذل الجهود مع الأطراف المعنية، وبالتشاور مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين وتعزيز السلام في المنطقة، وأن يقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين تقريرا عن هذه الجهود وعن التطورات المستجدة في هذه المسألة. 
	”وبغية الاضطلاع بمسؤوليتي عن تقديم التقرير بموجب هذا القرار، أكون ممتنا لو تفضلتم بموافاتي بآراء مجلس الأمن بحلول 31 تموز/يوليه 2012. 
	”وإذ أذكّر بالتزام الأمانة العامة مراعاة الحد المقرر لعدد صفحات تقاريرها عملاً بقرار الجمعية العامة 52/214، أود أن أشجع مجلس الأمن على ألا يتجاوز تقريره 500 1 كلمة“. 
	3 - وحتى 12 أيلول/سبتمبر، لم يكن قد ورد أي رد على هذا الطلب.
	4 - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 17 أيار/مايو 2012، موجهة إلى الأطراف المعنية، طلبتُ إلى حكومات الأردن وإسرائيل والجمهورية العربية السورية ولبنان ومصر، فضلا عن منظمة التحرير الفلسطينية، إطلاعي على مواقفها بشأن أي خطوات اتخذتها لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من القرار. وحتى 31 آب/أغسطس، كان قد ورد رد من كل من إسرائيل ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي ما يلي نص المذكرة الشفوية المؤرخة 26 تموز/ يوليه 2012 الموجهة من البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة: 
	”يتمثل هدف مصر الرئيسي في دعم الحل القائم على وجود دولتين المتفق عليه دوليا وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ضمن حدود 4 حزيران/ يونيه 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي، تؤيد مصر الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مثلما أيدت انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. أما فيما يتعلق بعملية السلام، فقد شجعت مصر جميع الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات، وكانت آخرها المحادثات الاستكشافية التي تمت تحت رعاية الأردن عملا بالبيان الصادر عن المجموعة الرباعية في أيلول/سبتمبر 2011، وأثنت، في هذا الصدد، على النقاط التي أثارها الرئيس عباس في الرسالة التي وجهها في أيار/ مايو 2012 إلى رئيس الوزراء نتنياهو.
	”وتسعى مصر إلى إيجاد موقف فلسطيني قوي من شأنه أن يحيي جهود السلام. وتحقيقا لهذا الغرض، بادرت مصر في شباط/فبراير 2009 بإجراء حوار مكثف وشامل يهدف إلى وضع حد للانقسام القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 16 حزيران/يونيه 2007. وتكللت تلك الجهود بالنجاح في أيار/مايو 2011 عندما وقَّعت جميع الأطراف على مستوى القيادة على اتفاق المصالحة الفلسطينية، واتفق على إنشاء عدد من اللجان لجعل المصالحة حقيقة واقعة. علاوة على ذلك، أيدت مصر اتفاق الدوحة المبرم في شباط/فبراير 2012 وستستضيف في حزيران/يونيه 2012 مشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة.
	”وفي سياق ذي صلة، أعلنت مصر في آذار/مارس 2012 أنه تم التوسط لتحقيق هدنة شاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي انطوت على وقف للاغتيالات، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة ووضع حد لتصاعد العنف بين الجانبين وما يترتب على ذلك من أثر على المنطقة ككل وعلى أي تحرك نحو إقامة عملية تفاوض حقيقية.
	”وفي أيار/مايو 2012، تمكنت مصر، في إطار جهودها الرامية إلى وضع حد للتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي تضمن استجابة للمطالب المشروعة للسجناء الفلسطينيين، التي تمثلت أهمها في وضع حد لممارسة الحبس الانفرادي، علما بأن بعض السجناء احتجزوا في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 10 سنوات، واستخدام السجون الخاصة والسماح لأسر السجناء في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيارة أقاربهم في السجون الإسرائيلية بعد أن كانوا قد منعوا لما يزيد عن خمس سنوات من إقامة أي نوع من الاتصال بهم، سواء عن طريق الهاتف أو شخصيا. واتصلت مطالب أخرى بسير الأمور الروتيني والظروف المعيشية في السجون. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أشرفت مصر على عملية الإفراج عن 027 1 سجينا مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط في إطار عملية تهدئة الوضع وتمكين الجانبين من التوصل إلى تفاهم أكبر“.
	5 - وفي ما يلي نص المذكرة الشفوية المؤرخة 17 تموز/يوليه 2012 الموجهة من البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة:
	”صوتت إسرائيل ضد هذا القرار، مثلما فعلت لدى اتخاذ الجمعية العامة قرارات مماثلة في الماضي. وتود البعثة الدائمة لإسرائيل أن تعيد تأكيد الاعتبارات التي تسترشد بها في هذه الطريقة في التصويت.
	”فقد برهنت إسرائيل مرارا وتكرارا على استعدادها للقبول بحلول وسط مؤلمة من أجل كفالة تحقيق سلام دائم. ويدها لا تزال ممدودة للتوصل لحل قائم على وجود دولتين لشعبين. إذ ينبغي للفلسطينيين أن يعيشوا في دولتهم إلى جانب دولة إسرائيل اليهودية. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال المفاوضات الثنائية.
	”فطالما ناشدت حكومة إسرائيل الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن دون جدوى. وقد هيأت إسرائيل الظروف الملائمة لتحسين النمو والتنمية على الصعيد الاقتصادي حيث أنها تعاونت مع السلطة الفلسطينية في 40 مجالا من مجالات الحياة اليومية. وقد رد الفلسطينيون على ذلك باتخاذ خطوات غير بناءة من جانب واحد ليس من شانها أن تعزز فرص إحلال السلام أو التوصل إلى حل وسط.
	”ولا يشير القرار 66/17 إلى حوادث الإرهاب الفلسطيني العديدة التي شهدها العام الماضي والتي جعلت شبح العنف يخيم باستمرار على جميع السكان الإسرائيليين. فقد شنت هجمات إرهابية بجميع الأشكال والوسائل، لا سيما على أيدي حركة حماس. 
	”ونجم عن الهجمات الإرهابية التي بلغ عددها 988 هجمة في عام 2011 قتل 21 شخصا بريئا في صفوف الرجال والنساء والأطفال. وشملت هذه الحوادث قتل تلميذ عمره 16 عاما عندما أطلقت حماس قذيفة مضادة للدبابات موجهة بأشعة الليزر من طراز كورنيت على الحافلة المدرسية الصفراء التي كانت تقله؛ والقتل الوحشي لخمسة أفراد من أسرة فوغل أثناء نومهم على أيدي إرهابيين فلسطينيين، الذي سقط ضحيته الأب والأم، إيهود وروث، وثلاثة من أطفالهم، يواف البالغ من العمر 11 عاما، وإيلاد البالغ من العمر 4 أعوام، وحاداس، وهو رضيع عمره ثلاثة أشهر؛ وسقوط ثمانية مدنيين كانوا يتنقلون على الطرق في جنوب إسرائيل ضحية سلسلة من الهجمات شنها إرهابيون فلسطينيون في آب/أغسطس.
	”وأطلق حوالي 680 صاروخا وقذيفة هاون وقذيفة غراد على جنوب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2011. ومنذ بداية عام 2012، تصاعد إطلاق الصواريخ. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012، أطلق على إسرائيل 477 صاروخا ذا مسار عال. وفي شهر حزيران/يونيه 2012 وحده، أطلق على إسرائيل 197 صاروخا و 21 قذيفة هاون، مما تسبب في سقوط ضحايا وشل حياة مليون مدني إسرائيلي.
	”ولم يأت القرار 66/77 على ذكر أي من ذلك.
	”وظلت إسرائيل، حتى في وجه هذا النشاط الإرهابي المتواصل، تبذل قصارى جهدها لتحسين نوعية الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين، حيث أنها قدمت المساعدات الإنسانية وعملت على حفز النمو الاقتصادي. ويسرت إسرائيل دخول كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية وغيرها من المنتجات إلى قطاع غزة واتخذت إجراءات لتوسيع نطاق الصادرات من المنطقة. وفي عام 2011، وفرت إسرائيل 124 ميغاوات من الكهرباء وعملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على زيادة قدرة محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بما قدره 200 ميغاوات. وسمحت هذه التغييرات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 27 في المائة في عام 2011.
	”وأذنت حكومة إسرائيل أيضا باتخاذ تدابير هامة للتخفيف من شدة القيود المتصلة بالأمن في الضفة الغربية. وفي عام 2011، أزيلت حواجز الطرق من جميع أنحاء يهودا والسامرة. وتتوفر اليوم للفلسطينيين حرية الحركة بين جميع المدن الرئيسية في يهودا والسامرة، من جنين في الشمال إلى الخليل في الجنوب. وفي عام 2011، سجلت زيادة بنسبة 33 في المائة في التجارة الفلسطينية عبر جسر أللنبي.
	”إلا أن القرار 66/17 لا يعترف بأي من ذلك. 
	”وتواصل حكومة إسرائيل توجيه الدعوة إلى الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات دون أي شرط مسبق من أجل إحلال السلام بين دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية.
	”وهذا القرار المنحاز يقوض عملية السلام إذ أنه يضع عقبة أخرى على طريق استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ وبالتالي، فقد صوتت إسرائيل ضد القرار“.
	6 - وفي ما يلي نص المذكرة الشفوية المؤرخة 3 آب/أغسطس 2012 الموجهة من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة:
	”تؤكد فلسطين من جديد أن القرار 66/17 يشكل عنصرا أساسيا من جهود المجتمع الدولي الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وسلمية وشاملة لقضية فلسطين على أساس معايير واضحة تضرب بجذورها في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة. ومما يتسم بالأهمية أن القرار 66/17 حظي بتأييد ساحق من الدول الأعضاء، مما يعكس التوافق الدولي في الآراء دعما لحل الدولتين، إحداهما دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في جو يسوده السلام والأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين، وإيجاد حل عادل بالنسبة للاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.
	”إلا أن المعايير المعتمدة دوليا لإيجاد حل لا تزال مع الأسف تواجه رفضا متهورا وغير منطقي من جانب إسرائيل. فبدلا من الالتزام بمسار السلام، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتعرقل الجهود السياسية الرامية إلى تسوية النزاع، الأمر الذي يلحق بشعبنا آلاما لا تحصى ويحول دون تحقيق السلام والأمن في المنطقة ويؤجج الأزمات المتتالية ويثقل كاهل بقية المجتمع العالمي الذي يواصل بذل جهود ضخمة وإنفاق موارد جمة لتسوية النزاع وتخفيف تأثيره على المدنيين الأبرياء. وكل ذلك يحتم على المجتمع الدولي أن يظل ثابتا في دعم سيادة القانون والاضطلاع بمسؤوليته الدائمة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى تسوية عادلة بجميع جوانبها تكفل احترام العهد الدولي الذي نشأ عندما قررت الجمعية العامة أن تقسم فلسطين الواقعة تحت الانتداب بموجب قرارها 181 (د-2) المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وهو القرار الذي أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 واقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه في النكبة المستمرة منذ أكثر من 64 عاما وحتى الآن، التي تحمل طوالها العيش في المنفى وتجريده من ممتلكاته والاضطهاد المستمر وإنكار حقوقه، بما في ذلك حقه في العودة وفي تقرير المصير.
	”وإن عجز المجتمع الدولي عن مساءلة إسرائيل، تمشيا مع أحكام القرار 66/17 وغيره من القرارات والالتزامات القانونية ذات الصلة قد غذى إفلات إسرائيل من العقاب، مما يزيد من تعقيد عملية تسوية القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، وهي اللاجؤون الفلسطينيون والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والمياه وإطالة أمد النزاع. وبصورة خاصة، لم يؤد الشلل الذي يشهده مجلس الأمن وفشله في التصدي للحملة الاستيطانية غير القانونية التي تتعمد إسرائيل القيام بها، والتي تمثل أهم عقبة تعترض عملية السلام، إلا إلى زيادة تمادي السلطة القائمة بالاحتلال. وبالتالي، تواصل إسرائيل تنفيذ خططها التوسعية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يتسبب في معاناة شديدة لشعبنا؛ ويقوض اتصال دولة فلسطين وسلامتها وقدرتها على البقاء؛ ويهدد فرص التحقيق الفعلي للحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967؛ والحث على البحث عن حلول بديلة.
	”وتجلت هذه الخطط الإسرائيلية المدمرة، في جملة أمور، في السياسات والممارسات التي يلي ذكرها وشكلت انتهاكات خطيرة ومخالفات جسيمة لالتزامات إسرائيل القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية: الهجمات العسكرية لقوات الاحتلال على المناطق المدنية في قطاع غزة، وكذلك المداهمات العسكرية في قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، التي تسببت في مقتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير ممتلكات المدنيين؛ والحملة الاستيطانية غير القانونية ولا سيما في القدس الشرقية المحتلة وما حولها وغور الأردن، بما في ذلك بناء المستوطنات على نطاق واسع، وما يسمى بـ ’البؤر الاستيطانية‘ والجدار، إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الإضافية التي شيدت أو خطط لها في العام الماضي؛ ومصادرة الأراضي الفلسطينية؛ وهدم المنازل والهياكل الأساسية المدنية؛ وعمليات الاخلاء وإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين؛ وفرض نظام للتصاريح ومئات من نقاط التفتيش؛ وغير ذلك من التدابير غير القانونية الأخرى التي تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية بحكم الواقع وتهجير المدنيين الفلسطينيين؛ وأعمال الإرهاب والتدمير التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما فيها المنازل والأراضي الزراعية والمساجد والكنائس، والتي ترتكب بدعم من حكومة إسرائيل التي لا تزال تنقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحميهم، وتسمح بخروجهم على القانون وتروج بذلك لخططهم الاستعمارية المشتركة؛ وفرض الحصار غير القانوني على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات، في عقاب جماعي شديد القسوة لجميع السكان المدنيين الفلسطينيين، تستمر به عرقلة عمليات إعادة الإعمار في غزة، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الأمم المتحدة، ويعمل على تفاقم الحالة الإنسانية والاجتماعية - الاقتصادية الحرجة؛ واعتقال وسجن واحتجاز آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حيث يستمر تعرضهم لجميع أشكال الإيذاء البدني والنفسي ولظروف أسر مزرية. وفي الفترة الأخيرة أخذت أعداد السجناء والمحتجزين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لفترات طويلة أبعاداً كارثية، الأمر الذي يبرز بشكل خاص محنة أولئك الذين تبقيهم السلطة القائمة بالاحتلال قيد الاحتجاز الإداري بدون تهمة ودون مراعاة الأصول القانونية.
	”وبالإضافة إلى المصاعب الشديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أدت السياسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل إلى تعميق المأزق السياسي، وبالتالي يبدو استئناف عملية سلام وناجحة ذات مصداقية أمراً بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. وتواصل إسرائيل الاستيطان على حساب السلام، مرسخة مستوطناتها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، بدلا من العمل على إنهاء الاحتلال وجميع مظاهره أو ’الرجوع‘ فيها، والجلوس إلى مائدة السلام بحسن نية. وهذا الوضع شديد التقلب ولا يمكن تحمله. وتصبح الضرورة الملحة لتحقيق السلام أشد أهمية في سياق التطورات الهائلة في المنطقة، التي تبرز تطلعات جميع شعوب العالم إلى الحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
	”ومن المهم، أنه على الرغم من تدهور الوضع على الأرض وفي الأجواء السياسية، وعلى الرغم من التباين الواسع بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال، فقد ظلت القيادة الفلسطينية، تحت إشراف الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، ملتزمة التزاماً تاماً بمسار السلام وبالحل التوافقي التاريخي الوارد في اعلان استقلال دولة فلسطين عام 1988، الذي يؤكد على القبول بالحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وعلاوة على ذلك، نحتفظ بإيماننا بالإرادة والتصميم الدوليين على تشجيع التوصل إلى حل يضمن العدالة وينهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 بصورة كاملة، ويحقق استقلال دولة فلسطين وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني.
	”وإن جهود فلسطين الرامية إلى تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبها وإلى تحقيق السلام، موجهة بإرشاد قوي من القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004. ولا تزال قيادتنا ملتزمة أيضاً بالاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في جميع مراحل عملية السلام. وقد ركزت جميع جهودنا على تكريس الحل القائم على وجود دولتين، وفقا لمرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973)، و 1397 ( 2002)، و 1515 (2003)، و 1850 (2008)، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية.
	”وخلال العام الماضي، تصرفت القيادة الفلسطينية بما يتفق تماماً مع القرار 66/17 والمعايير الواردة أعلاه. وبالتالي، في 23 أيلول/سبتمبر 2011، قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب دولة فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، بما يتفق مع الحق في تقرير المصير وقرارات لا حصر لها، اعتباراً من القرار 181 (د-2)، الذي اعتمد في عام 1947، حتى قرارات الوقت الحاضر. وفي نفس اليوم، خاطب الرئيس عباس الجمعية العامة بصورة رسمية، مؤكداً التزامنا بالسلام والحل القائم على وجود دولتين وبالدخول في مفاوضات لحل قضايا الوضع النهائي. ولكنه شدد على أن حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، حق لا يجوز التفاوض فيه.
	”وبينما لقيت هذه الخطوة التاريخية ترحيب المجتمع الدولي بأسره، وأحال الأمين العام طلب فلسطين إلى مجلس الأمن للنظر فيه على أمل الحصول على التوصية المرجوة بشأنه، فقد عطَّل تقدمه انعدام توافق الآراء داخل المجلس، بما في ذلك موقف سلبي أعرب عنه أحد الأعضاء الدائمين، وذلك على الرغم من إعراب العديد من أعضاء المجلس عن دعم قوي للطلب ولتوصية إيجابية بشأنه للجمعية العامة، كما يتبين من مداولات اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2011. وعليه، تواصل فلسطين مناشدتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤوليات المجلس القانونية إزاء قضية فلسطين وإنصاف الشعب الفلسطيني.
	”وفي الوقت نفسه، تواصل القيادة الفلسطينية مناشداتها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، اقتناعاً منها بأن الاعتراف بفلسطين وإدماجها عن حق في المجتمع الدولي، بما في ذلك الجمعية العامة، سيشكل خطوة رئيسية نحو تأمين الحرية والكرامة والسلام للشعب الفلسطيني. وحتى وقت كتابة هذه المذكرة، اعترف 132 بلداً بدولة فلسطين، على أساس حق شعبنا في تقرير مصيره بموجب الميثاق والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بفلسطين المنصوص عليه في القرار 181 (د-2)، وتوافق الآراء العالمي على الحل القائم على وجود دولتين. ونذكر هنا بكل فخر قبول عضوية فلسطين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ونؤكد من جديد امتناننا العميق لجميع الدول الأعضاء التي أيدت هذا القرار التاريخي.
	”وكذلك واصلت القيادة الفلسطينية جهودها الرامية إلى تطوير المؤسسات الوطنية والمدنية الفلسطينية بناء على خطتيها للفترة 2009-2011، تحت عنواني: ’فلسطين: إنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة‘ و ’موعد مع الحرية‘، وذلك لضمان أساس مستقر وقابل للبقاء لدولتنا ولخدمة شعبنا والتخفيف من معاناته وهو لا يزال تحت الاحتلال. وقد حظيت هذه المبادرة بتأييد كامل من المجتمع الدولي، وهناك توثيق جيد للتقدم الذي أحرزته بما في ذلك من جانب لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدَّمة إلى الشعب الفلسطيني والبنك الدولي والأمم المتحدة، وذلك على الرغم مما يتهددها من التدابير غير القانونية والمعرقلة التي تتخذها إسرائيل، ومن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.
	”وكذلك تواصل القيادة الفلسطينية جهودها الرامية إلى تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام الذي دام خمس سنوات بين فصائلنا السياسية، على النحو الذي يطالب به شعبنا، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، وبيانات المجموعة الرباعية، والدعوات التي صدرت على نطاق واسع منادية بالوحدة من جهات تشمل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي. ولا نزال نسعى إلى إيجاد سبل لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4 أيار/مايو 2011، والإعلان الموقع في الدوحة في 5 شباط/فبراير 2012، ولمناشدة المجتمع الدولي احترام المصالحة الفلسطينية ودعمها. ونعرب عن تقديرنا للموقف المبدئي للأمين العام والأمم المتحدة، بما في ذلك منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، في هذا الصدد.
	”ولكن هذه المهام الداخلية لم تصرف القيادة الفلسطينية عن الهدف العام المتمثل في تحقيق سلام عادل وإعمال حقوق شعبنا، بما في ذلك حقه في الاستقلال والعودة لكي يعيش في سلام مع جيرانه. ونحن لم نتوقف قط عن التعاون مع الجهود الدولية والإقليمية التي تُبذل من أجل استئناف الحوار والمفاوضات الموضوعية بناء على معايير واضحة، وضمن إطار زمني محدد، بما في ذلك الجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية واللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية، والدول الأعضاء المعنية الأخرى. وفي هذا الصدد، نكرر أنه لا تناقض بين استئناف المفاوضات والجهود المبذولة من أجل الاعتراف بفلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة لأن الحل القائم على وجود دولتين يتمتع بتوافق آراء عالمي والهدف الذي تسعى إليه العمليتان هو استقلال دولة فلسطين وتحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل.
	”وعليه، وبعد تقديم طلب فلسطين وصدور بيان المجموعة الرباعية في 23 أيلول/سبتمبر 2011، تصرفت القيادة الفلسطينية بمسؤولية. وتلقت بيان المجموعة الرباعية بشكل بنّاء وقبلت الإطار الوارد فيه، على أن تبدأ المفاوضات على أساس حدود 4 حزيران/يونيه 1967 وأن تفي إسرائيل بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك ما تم التعهد به في إطار خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، بوقف جميع أنشطة الاستيطان في الأراض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعلى أساس هذا الفهم واحتراماً للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، وافقت القيادة الفلسطينية على المشاركة في ’محادثات استكشافية‘ جرت خلال ثلاثة أسابيع في كانون الثاني/يناير 2012.
	”وأظهرت مشاركتنا في هذه المحادثات مرة أخرى التزامنا بالمفاوضات باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتوصل إلى حل سلمي. وشددت القيادة على أن الهدف من مشاركتها هو التوصل إلى فهم موضوعي لسبل المضي قدماً، مما يستلزم إعادة تأكيد التزام إسرائيل بالحل القائم على وجود دولتين ومعايير عملية السلام. وللأسف فشلت المحادثات لأن إسرائيل رفضت الالتزام بتلك المعايير وتمادت في انتهاكاتها الجسيمة واستفزازاتها الشديدة بما في ذلك سرقتها واستيطانها للأراضي الفلسطينية. وأخل هذا تماماً بهدف المحادثات وعرقل إحياء العملية السياسية. ونؤكد من جديد أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تواصل ’المحادثات من أجل المحادثات‘، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل التصرف بأسلوب يدمر العملية وأهدافها.
	”وفيما تعرب القيادة الفلسطينية عن التزامها بمفاوضات السلام، فإنها تؤكد أن الهشاشة الشديدة للوضع على الأرض وللحل القائم على وجود دولتين لا تتحمل هذا التخريب والمزيد من التأخيرات، بل تتطلب تدابير فورية جماعية وعملية لإقناع إسرائيل بوقف جميع ممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. ومسؤوليات الأمم المتحدة في هذا الصدد واضحة، وستواصل فلسطين العمل في منظومة الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القانون وصون حقوق الشعب الفلسطيني حتى يأتي اليوم الذي تتحقق فيه بشكل كامل. وعلاوة على ذلك، نؤكد من جديد إيماننا بأن الجهود التي تبذل في الأمم المتحدة، مركز النشاط المتعدد الأطراف في عالمنا، قادرة على الإسهام ويجب أن تسهم في إحلال السلام ولن تعيق تحقيقه.
	”والقيادة الفلسطينية عازمة على إنهاء الظلم الذي يعانيه شعبنا، بما في ذلك الظلم الفادح الواقع على لاجئينا. ونحن مصممون على تحقيق استقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه جميع الدول والشعوب المعنية من جميع أنحاء العالم ونواصل دعوتها إلى تقديم هذا الدعم، ونحثها على بذل كل جهد ممكن لتحقيق ذلك. ومن الواضح أن هذا يتطلب أن يضطلع مجلس الأمن بواجباته بموجب الميثاق وينفذ قراراته وأن تعمل الجمعية العامة أيضاً على تنفيذ قراراتها بشأن قضية فلسطين، بما في ذلك القرار 66/17، وذلك لتقديم مساهمة مسؤولة في تحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة وشاملة“.
	ثانيا - ملاحظات
	7 - لم تفض الجهود الرامية إلى تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية سوى إلى إحراز تقدم ضئيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وازداد تدني مستوى الثقة بين الطرفين وفي العملية السياسية. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجموعة الرباعية وفرادى الدول الأعضاء من أجل تقديم تسهيلات، ظلت المفاوضات في حالة جمود. وكان الدافع الرئيسي لعدم رغبة الطرفين في الدخول في محادثات مباشرة هو انعدام الثقة والخلاف بشأن الشروط التي ستسمح لهم بالقيام بذلك. وقدم الفلسطينيون أيضا طلبا للحصول على العضوية في الأمم المتحدة، وحصلوا على العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
	8 - وبقي الوضع عسيرا على أرض الواقع،، لا سيما بالنسبة للسكان الذين يعيشون في ظل الإغلاق في قطاع غزة، في حين ظلت إسرائيل تواجه تهديد القصف بالصواريخ. وفي الضفة الغربية، استمرت التوترات في حين تواصل تسارع النشاط الاستيطاني. وبصفة عامة، فإن الحالة على أرض الواقع شكلت سببا متناميا للقلق بشأن إمكانية تحقيق الحل القائم على أساس وجود دولتين. وفي الوقت نفسه، واصل الفلسطينيون تنفيذ برنامج طموح لبناء دولة. واستأنفوا كذلك لفترة وجيزة جهودهم من أجل إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن مع تحقيق نجاح محدود في عملية المصالحة.
	9 - وأصدرت المجموعة الرباعية في 23 أيلول/سبتمبر بيانا دعت فيه إلى استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتحقيقا لتلك الغاية، حددت المجموعة الرباعية خطوات للمساعدة في بناء الثقة اللازمة للطرفين من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. وعلى وجه التحديد، تمت الدعوة إلى عقد اجتماع تحضيري في غضون شهر واحد كي يتفق الطرفان على جدول أعمال وطريقة عمل. وأوضحت المجموعة الرباعية أنها تتوقع بأن يتقدم الطرفان باقتراحات شاملة بخصوص الأراضي والأمن في غضون ثلاثة أشهر من استئناف المفاوضات وأن الهدف هو إحراز تقدم كبير في غضون ستة أشهر والتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2012. وشددت المجموعة الرباعية أيضا على ضرورة امتناع الطرفين عن القيام باستفزازات وذكرتهما بالتزاماتهما بموجب خريطة الطريق.
	10 - وفي إطار بيان المجموعة الرباعية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر، التقى مبعوثو المجموعة وممثلها توني بلير في ثلاث مناسبات في القدس مع ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين، في 26 تشرين الأول/أكتوبر و 14 تشرين الثاني/نوفمبر و 14 كانون الأول/ديسمبر. وشدد مبعوثو المجموعة الرباعية على أهمية قيام حوار مباشر بين الطرفين دون تأخير أو شروط مسبقة، حوار يبدأ بعقد اجتماع تحضيري ويفضي إلى تقديم اقتراحات شاملة بشأن الأراضي والأمن. ودعا المبعوثون الطرفين إلى تهيئة بيئة مؤاتية لاستئناف المحادثات، وحثوا الطرفين على الامتناع عن القيام بالأعمال الاستفزازية.
	11 - وبعد انقضاء 15 شهرا بدون إجراء محادثات مباشرة، عقد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون سلسلة من الاجتماعات في 3 كانون الثاني/يناير 2012 في عمان تحت رعاية ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الشؤون الخارجية السيد ناصر جوده. وبدأ الطرفان مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالأراضي والأمن، وفقا لبيان المجموعة الرباعية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر. وناقشا أيضا سبل بناء الثقة وتهيئة بيئة إيجابية للمحادثات كي تؤدي إلى مفاوضات موضوعية. وعقب ذلك الاجتماع الأول، عقدت سلسلة من المحادثات التحضيرية المباشرة برعاية أردنية حتى 25 كانون الثاني/يناير. وخلال زيارتي إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يومي 1 و 2 شباط/فبراير، أعربت عن تقديري للملك عبد الله على مبادرته وأثنيت على القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على هذه الخطوات الأولى الهامة، وقمت بحث الطرفين على البناء عليها لبدأ مفاوضات هادفة للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية عام 2012. ولكن، بالرغم من تواصل عقد اجتماعات هادئة بين المفاوضين حتى الآن، فإن تلك الاجتماعات لم تؤد بعد إلى استئناف المفاوضات المباشرة.
	12 - وخلال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية المعقود في 12 شباط/فبراير واجتماع اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية المعقود في 20 شباط/فبراير، أعاد الفلسطينيون التأكيد على موقفهم بأن المحادثات المباشرة ينبغي ألا تستأنف حتى تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتلتزم إسرائيل بحل يقوم على وجود دولتين على أساس حدود عام 1967، ويطلق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، واصل رئيس الوزراء نتنياهو إصراره على أن إسرائيل تريد مواصلة المحادثات، ولكن دون شروط مسبقة.
	13 - واجتمعت المجموعة الرباعية في نيويورك يوم 12 آذار/مارس ومرة أخرى في واشنطن العاصمة في 11 نيسان/أبريل للتفكير في تلك التطورات وشق طريق إلى الأمام استنادا إلى بيان المجموعة الرباعية المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر. واستمع الأعضاء الأساسيون في المجموعة الرباعية إلى إحاطة قدمها السيد جوده بشأن الجهود الأردنية المتواصلة لتشجيع المحادثات الاستكشافية. وبعد فترة توقف، اجتمع المفاوضون مرة أخرى في عمان في أوائل نيسان/أبريل واتفقوا على تبادل رسائل تحدد موقفيهما. وكما جاء في الاتفاق بين الطرفين، سُلمت في 17 نيسان/أبريل رسالة من الرئيس عباس لرئيس الوزراء نتنياهو، الذي رد عليها في 12 أيار/مايو. وأبقي على سرية تبادل الرسالتين وأدى إلى تواصل مباشر هادئ. وواصل مبعوثو المجموعة الرباعية العمل مع الطرفين لتشجيعهما على تكثيف الاتصالات المباشرة والامتناع عن اتخاذ إجراءات تكون لها نتائج عكسية.
	14 - وجرى أيضا القيام بعدد من الزيارات الرفيعة المستوى لتشجيع الطرفين على استئناف المحادثات. إذ زار الملك عبد الله رام الله في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وزارت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاثرين أشتون، إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من 24 إلى 26 كانون الثاني/يناير. وفي 25 و 26 حزيران/يونيه، عقد رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعات في إسرائيل ومع الرئيس عباس في بيت لحم. و اجتمع الرئيس عباس، في باريس يوم 6 تموز/يوليه، مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، ورئيس فرنسا، فرانسوا هولاند، والسيدة أشتون، ووزير خارجية المملكة المتحدة للشؤون الخارجية وشؤون الكمنولث، ويليام هيغ. وزارت السيدة كلينتون إسرائيل في وقت لاحق، وتحديدا في16 و 17 تموز/يوليه.
	15 - وفي الوقت نفسه، عقدت لجنة المتابعة العربية مشاورات في الدوحة في 22 تموز/يوليه، أيدت فيها توجها فلسطينيا إلى الأمم المتحدة للحصول على المزيد من الاعتراف من دون تحديد جدول زمني. وطلب ممثلو جامعة الدول العربية إلى اللجنة إعداد النداء وتقديم تقرير عن ذلك في الاجتماع المقبل الذي سيعقد في القاهرة في 6 أيلول/سبتمبر. 
	16 - وبالتوازي مع هذه التطورات في عملية السلام، بدأ الفلسطينيون عددا من الإجراءات في منتديات الأمم المتحدة. ففي 23 أيلول/سبتمبر 2011، خلال المناقشة العامة للجمعية العامة، قدم الرئيس عباس طلبا لمنح دولة فلسطين العضوية في الأمم المتحدة. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي للجمعية، أحالت الطلب إلى رئيس مجلس الأمن في نفس اليوم، وأرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمعية. وأفاد تقرير اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر (S/2011/705) أن اللجنة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن. ولا تزال المسألة قيد نظر المجلس.
	17 - وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، صوت المؤتمر العام لليونسكو لصالح عضوية فلسطينية. وكان القرار من صلاحيات الدول الأعضاء. وأشرت بأنني أرغب في العمل مع الدول الأعضاء على إيجاد حلول عملية للحفاظ على الموارد المالية لليونسكو. وقمت أيضا بحث جميع الأطراف على معالجة هذه المسألة بحكمة في تحديد مسار للعمل. وعقب التصويت، جمدت حكومة إسرائيل مؤقتا تحويل إيرادات الضرائب والجمارك التي كانت تَجمعها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية والتي مثلت ثلثي الإيرادات السنوية للسلطة. واستؤنفت التحويلات في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
	18 - واستنادا إلى هذه الخلفية، واصل الفلسطينيون العمل على تنفيذ برنامجهم لبناء دولة، وإن كان مقتصرا على الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لا تشمل المنطقة جيم والقدس الشرقية وقطاع غزة. وشكل هذا الأمر عنصرا مكملا أساسيا للعملية السياسية. وظهر توافق دولي قوي في الآراء حول قدرة السلطة على إدارة شؤون دولة. وأكدت لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في اجتماعيها المعقودين في 18 أيلول/سبتمبر 2011 في نيويورك وفي 21 آذار/مارس 2012 في بروكسل التقييمات الواردة في تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين خلصا إلى أن الوظائف الحكومية التي تضطلع بها فلسطين أصبحت الآن كافية لسير عمل دولة. إلا أن تقرير البنك الدولي الصادر في نيسان/أبريل 2012 أشار أيضا إلى أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية قد حققت نجاحا كبيرا في بناء المؤسسات اللازمة لقيام دولة في المستقبل، فقد أحرزت قدرا أقل من التقدم في تطوير قاعدة اقتصادية مستدامة، وخاصة من حيث تنمية القطاع الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضغوط السياسية والمالية المفروضة على السلطة استمرت في التزايد طوال الفترة المشمولة بالتقرير، مما يهدد استدامتها بصورة متزايدة.
	19 - وقام الفلسطينيون أيضا بمحاولات متجددة للمضي قدما في ما يخص مسألة المصالحة. وآخذا قراري مجلس الأمن 1850 (2008) و 1860 (2009) بعين الاعتبار، فقد واصلتُ دعمي للجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومواقف المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية. وينبغي ألا تستبعد المصالحة على هذا الأساس ومحادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية بعضها بعضا، ويعد نظام حكم فلسطيني موحد ضروريا لبقاء الحل القائم على أساس وجود دولتين. وقد رحبتُ بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، ولا سيما الجهود التي تبذلها مصر.
	20 - واتفق الرئيس عباس وزعيم حماس خالد مشعل يوم 5 شباط/فبراير 2012 في الدوحة على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط يتولى قيادتها الرئيس عباس كرئيس للوزراء. وأكد الرئيس عباس على أن هذه الحكومة سوف تلتزم ببرنامجه السياسي وبجميع الالتزامات السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن الجهات المعارضة للاتفاق داخل حماس في قطاع غزة منعت تحقيق نتائج ملموسة حتى 20 أيار/مايو، عندما تم التوصل إلى صيغة جديدة لإحراز تقدم في سياق المصالحة بفضل الوساطة المصرية. وبموجب هذا الاتفاق، اجتمع وفدا فتح وحماس في القاهرة في 6 و 7 و 15 حزيران/يونيه لمناقشة سبل المضي قدما. وكخطوة أولى في تنظيم الانتخابات العامة، استأنفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية العمليات في قطاع غزة في 28 أيار/مايو بتعاون كامل من السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع وبدأت في خطط لتسجيل الناخبين في قطاع غزة في الفترة من 3 إلى 14 تموز/يوليه. ولكن حماس علقت عملية تسجيل الناخبين في 2 تموز/يوليه، ودعت السلطةُ الفلسطينية يوم 10 تموز/يوليه إلى إجراء انتخابات بلدية تنظم في الضفة الغربية فقط في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ومنذ ذلك الحين، توقفت عملية المصالحة الفلسطينية.
	21 - وفي الوقت نفسه، وقعت تغيرات سياسية كبيرة في إسرائيل. ففي 8 أيار/مايو 2012، شكل رئيس الوزراء نتنياهو ائتلافا حاكما جديدا مع حزب المعارضة كاديما. ومثل الائتلاف الجديد واحدة من أكبر الأغلبيات في تاريخ الكنيست، إذ شغل 94 من بين 120 مقعدا. وولّد أيضا بعض الأمل في أن رئيس الوزراء نتنياهو، كما هو منصوص عليه في اتفاق الائتلاف الجديد، سيكون له مجال سياسي أكبر للسعي إلى تحقيق ”عملية سلام مسؤولة“. واستمر الائتلاف سبعين يوما حتى 17 تموز/يوليه، وهو اليوم الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب كاديما شاؤول موفاز أن حزبه سيخرج من الائتلاف الحاكم بعد حدوث خلافات بشأن مشروع قانون يسعى إلى فرض الخدمة العسكرية على جزء من جماعة غلاة اليهود الأرثودكس.
	22 - وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت التطورات على أرض الواقع التقليل من مستوى الثقة وجعلت استئناف المفاوضات المباشرة صعبا للغاية. إذ توسعت المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، وتواصل العنف، مع وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الدفاع الإسرائيلية، وبين الفلسطينيين والمستوطنين، وبين المستوطنين والقوات الإسرائيلية. وأجج كذلك عدد من القضايا الحساسة الأخرى التوترات، ومنها قضية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل، والاحتجاجات وإغلاق قطاع غزة.
	23 - وظل الوضع في القدس الشرقية المحتلة متوترا. وقضية القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي تتطلب حلا يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض. وقد أكدت دائما على أنه لا بد من وسيلة يمكن بها، عبر المفاوضات، أن تصبح المدينة عاصمة لدولتين، إسرائيل وفلسطين، مع ترتيبات مقبولة من الجميع بشأن الأماكن المقدسة. ومما يتسم بنفس القدر من الأهمية أن تواصل السلطات السياسية والدينية لكلا الجانبين ضمان الاحترام الواجب للحقوق الثقافية والدينية للجميع.
	24 - وقد أعربْت عدة مرات عن القلق العميق إزاء استمرار الجهود الرامية إلى دفع أنشطة التخطيط لمستوطنات إسرائيلية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. فعلى سبيل المثال، في 27 أيلول/سبتمبر 2011، أعلنت حكومة إسرائيل عن بناء 100 1 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أذاعت إسرائيل نيتها لطرح مناقصات لبناء 557 1 وحدة جديدة في القدس الشرقية. وقد أكدْت مجدداً أن جميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سواء على أراضٍ خاصة أو غيرها، تتنافى مع القانون الدولي ومع التزامات إسرائيل بموجب خريطة طريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. وهي تخِل بمفاوضات الوضع النهائي، وتزيد من صعوبة بلوغ الحل القائم على وجود دولتين، ويجب أن تتوقف.
	25 - والتوسع الاستيطاني، الذي يقوض الأساس الإقليمي لقيام دولة فلسطينية في المستقبل ويقوض مصداقية الفلسطينيين المعتدلين، يشكل مدعاة للقلق بوجه خاص. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت حكومة إسرائيل على عطاءات لبناء حوالي 700 2 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وصدَّقت بأثر رجعي وبصورة قانونية على وحدات أخرى. وعلاوة على ذلك، لم تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات فعالة للتصدي لبناء بؤر استيطان غير قانونية على أراضٍ فلسطينية خاصة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، وافقت حكومة إسرائيل على بناء 40 منزلاً ومزرعة بالقرب من مستوطنة إفرات، بالقرب من مدينة بيت لحم، وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت حكومة إسرائيل نيتها طرح مناقصات لبناء 028 1 وحدة سكنية في مستوطنات هار حوما وبيتار عليت وغفعات زئيف. ويدعو البناء في مناطق حساسة كهذه إلى القلق بوجه خاص لأنه يعرقل النمو الطبيعي للمراكز الحضرية الفلسطينية.
	26 - وفي 22 آذار/مارس، قرر مجلس حقوق الإنسان، ضمن قرارات أخرى، إيفاد بعثة لتقصي الحقائق من أجل النظر في أثر المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وتنتقد إسرائيل بشدة هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس وعلقت تعاونها مع المجلس.
	27 - وقد ازداد عنف المستوطنين خلال العام. ومما يثير القلق البالغ أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم أصبحت حدثاً منهجياً - يجري في كثير من الأحيان، وإنما ليس حصرياً في سياق أي إجراءات مرتقبة للحكومة ضد بناء المستوطنات غير القانونية. وأسفرت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير عن إلحاق إصابات بـ 167 فلسطينياً، من بينهم 26 طفلاً. واعتدى متطرفون إسرائيليون أيضاً على أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية.
	28 - وما زالت المنطقة جيم تتسم بأهمية حاسمة لبقاء أي دولة فلسطينية في المستقبل. ويجب كفالة توسيع نطاق التخطيط القائم على مراعاة المجتمعات المحلية في المنطقة جيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية، في مجالات من بينها التعليم والصحة. وتعمل الأمم المتحدة بالفعل فيما يتعلق بهذه القضايا على صعيدي السياسة العامة وأنشطة البرمجة. وعلاوة على ذلك، ينبغي لإسرائيل أن تولي الاعتبار الواجب لنقل ملكية الأراضي في المنطقة جيم إلى السلطة الفلسطينية، وبخاصة في المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية الرئيسية لتسهيل التنمية الحضرية الأنسب وتخفيف الضغط الحاد الواقع على سوق الأراضي والمساكن.
	29 - ومما يدعو للقلق بوجه خاص عمليات الهدم والإخلاء التي حدثت في المنطقة جيم خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي أدانها المجتمع الدولي. فالفلسطينيون بحاجة إلى نظام عادل للتخطيط وتقسيم المناطق حتى لا يلجأوا إلى بناء منشآت غير مصرح بها بما يؤدي إلى هدمها دون وجه حق، وهو إجراء يؤثر في كثير من الأحيان على فئات السكان الأكثر ضعفاً. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أسفرت عمليات الهدم إلى تشريد حوالي 586 شخصاً، من بينهم 246 طفلاً، في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وبشكل عام، لا يزال هناك المزيد مما ينبغي القيام به لتسهيل الدخول والتنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة جيم، وغور الأردن وغزة. وفي مسح شامل للحصار أكمله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نهاية شهر حزيران/يونيه، تمكن المكتب من توثيق 542 حاجزاً يعوق حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، من بينها 61 نقطة تفتيش مزودة بحراسة دائمة (باستثناء نقاط التفتيش الممتدة على الخط الأخضر)، و 25 نقطة تفتيش تشغل بصورة غير دائمة (مزودة بحراسة في حالات معينة) و 436 حاجزاً مادياً غير مزود بحراس، مثل المتاريس، والكتل الترابية، والخنادق.
	30 - وأثناء زيارتي لغزة في 2 شباط/فبراير 2012، صُدِمت مرة أخرى بهشاشة الوضع وباستحالة استمراره على هذا النحو. وقد دعوت إسرائيل إلى تنفيذ المزيد من التدابير لرفع الحصار المفروض على غزة والسماح باستيراد مواد البناء الرئيسية بدون قيود. وسأواصل أيضاً الدعوة إلى حرية تنقل الأشخاص من غزة وإليها وإعادة فتح جميع المعابر البرية الرسمية بالكامل، وتوسيع نطاق قدراتها. ويمكن تطبيق هذه التغييرات مع إيلاء الاعتبار الواجب لمخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة، ويمكنها أن تحدث فرقاً كبيراً في حياة الكثير من سكان غزة؛ بل من شأنها أيضاً أن تقلل من تجارة الأنفاق غير المشروعة. ويجب أيضاً أن تتوقف الصواريخ المطلقة عشوائياً، ويتعين على إسرائيل أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس.
	31 - وما زال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1860 (2009) وتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي الطويل الأجل في غزة من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة. وقد أُحرِز بعض التقدم الهام نحو تحقيق هذا الهدف، إلا أنه يجب بذل المزيد من الجهود. وقد وافقت حكومة إسرائيل على أعمال تقوم بها الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة بقيمة إجماليها 350 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقد كان لذلك أثر إيجابي بالنسبة للمستفيدين من الخدمات ومن حيث توافر فرص العمل القصير الأجل. إلا إن الفوائد الاقتصادية للزيادة في فرص العمل ستنتهي مع اكتمال هذه الأشغال. وبالتالي لا بد من إحداث تغيير أعمق وجوهري بقدر أكبر لتمكين إقامة اقتصاد فعال في غزة، بدءاً بإجازة التصدير إلى إسرائيل وغيرها من البلدان، وكذلك النقل من الضفة الغربية وإليها. وبدون هذه الخطوة الأساسية، سيظل مستقبل غزة لا يدعو إلى التفاؤل في أحسن الأحوال.
	32 - وتواجه عمليات الأمم المتحدة تحديات متزايدة في مجال التمويل. فوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على سبيل المثال، يلزمها 50 مليون دولار إضافية لتغطية العجز في ميزانيتها الأساسية، الذي قد يؤدي، إن لم تتم تغطيته، إلى تعليق الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة، ولا سيما قدرتها على تشغيل المدارس والعيادات الصحية، وتوفير خدمات الإغاثة للفقراء. وبالإضافة إلى مبلغ الـ 50 مليون دولار اللازم توفيره حتى تواصل الوكالة أنشطتها، أطلقت الأونروا نداء طوارئ لصالح الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة في عام 2012. ولا يزال المبلغ المجموع بموجب النداء دون المستوى المطلوب بما قدره 173 مليون دولار، بما في ذلك مبلغ 7.5 ملايين دولار لازم على وجه العجل لتغطية تكاليف شراء وتوزيع الأغذية في غزة للفترة المتبقية من عام 2012. وقد أدى هذا النقص في التمويل بالفعل إلى تقليص المبادرات الرئيسية في مجال التخفيف من وطأة الفقر وإلى إلغاء ”ألعاب الصيف“ التي تنظمها الأونروا لأطفال غزة، وإذا لم يُغطَّى النقص، سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات في الخدمات الإنسانية التي تقدمها الأونروا في إطار نداء الطوارئ في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
	33 - وأحث الجهات المانحة على مواصلة تمويل أعمال إعادة الإعمار التي تقوم بها الأمم المتحدة في غزة من خلال الصندوق الاستئماني المشترك بين السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. وأحث حكومة إسرائيل أيضاً على مواصلة منح الموافقات لأعمال إعادة الإعمار المعلقة التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة، وأؤكد مرة أخرى أنه ينبغي إفساح مجال أوسع لدخول جميع مواد البناء إلى غزة.
	34 - وما زال الحفاظ على الهدوء في غزة وجنوب إسرائيل أمراً حاسم الأهمية لتحقيق أي تحسينات في تلك المنطقة وللجو السياسي بوجه عام. وقد بدا جلياً مرة أخرى مدى هشاشة الهدوء النسبي في عدد من المناسبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير حين وقعت حوادث تصعيد خطيرة يومي 29 و 31 تشرين الأول/أكتوبر، وفي الفترة من 9 إلى 13 آذار/مارس، ويومي 17 و 18 حزيران/يونيه. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أطلق 751 صاروخاً من غزة، من بينها 138 صاروخاً من طراز غراد و 177 قذيفة هاون. وتم اعتراض الكثير من الصواريخ الموجهة نحو المناطق المأهولة بالسكان في إسرائيل بواسطة نظام القبة الحديدية (Iron Dome). وقامت قوات الدفاع الإسرائيلية بـ 57 توغلاً وشنت 174 غارة جوية على غزة، مما أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين، من بينهم حوالي 16 مدنيا. وأصيب أكثر من 225 مدنياً فلسطينياً، منهم 3 أطفال. وقُتِل ما مجموعه 59 مقاتلا وجُرِح 79 مقاتلا. وقُتِل جندي إسرائيلي واحد ومدني إسرائيلي واحد، وجُرِح 27 إسرائيليا. ومرة أخرى، أدين بشكل قاطع هذه الهجمات الصاروخية العشوائية من غزة على إسرائيل، وأدعو إلى وقفها تماماً. وأحث إسرائيل أيضاً على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وينبغي للجميع أن يلتزموا التزاماً كاملاً بما عليهم من واجبات فيما يتعلق بحماية المدنيين.
	35 - وأحد دواعي القلق الأخير هو شبه جزيرة سيناء، حيث وقع عدد متزايد من الحوادث. ففي شباط/فبراير، ضبطت قوات الأمن المصرية عدداً من الصواريخ المضادة للطائرات ومتفجرات كان يجري تجهيزها تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة. وأزال جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أجهزة متفجرة على الحدود بين إسرائيل ومصر واعترضوا بعض المهربين المشتبه بهم. وأؤكد مجدداً وجوب وقف نقل الأسلحة إلى قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، في 16 حزيران/يونيه، أُطلِق صاروخان من سيناء إلى جنوب إسرائيل، وفي 18 حزيران/يونيه، هاجم ما لا يقل عن 3 مقاتلين عمالاً إسرائيليين يعملون في بناء السياج الأمني على الحدود. وقُتِل عامل إسرائيلي واحد، وأصيب اثنان، مما تسبب في تصعيد العنف المذكور أعلاه يومي 17 و 18 حزيران/يونيه. وفي 5 آب/أغسطس، شن مقاتلون هجوماً على إحدى نقاط الأمن المصرية بالقرب من كريم شالوم أسفر عن مقتل 16 من حرس الحدود المصريين. وفي وقت لاحق، اخترق المهاجمون الحدود الإسرائيلية قبل أن يتم اعتراضهم. وإنني أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي. وفي 15 آب/أغسطس، أطلق صاروخ غراد واحد من سيناء سقط بالقرب من إيلات في جنوب إسرائيل.
	36 - وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، نفذت إسرائيل وحماس المرحلة الأولى من اتفاق لتبادل السجناء. وأطلقت حركة حماس سراح الرقيب الإسرائيلي جلعاد شليط، الذي كان محتجزاً في غزة دون أن تتمكن أي جهة دولية من الوصول إليه منذ 25 حزيران/يونيه 2006. وفي المقابل، أُطلِق سراح 028 1 سجيناً فلسطينياً - كان الكثير منهم قد سجنوا لتورطهم في هجمات على إسرائيليين - عاد أغلبهم إلى غزة، وأيضاً إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل وإسرائيل. وقد أعربت عن ترحيبي بإطلاق سراح المسجونين باعتباره إنجازاً إنسانياً هاماً، بعد طول مناشداتي الداعية إلى إنهاء الأسر المرفوض لجلعاد شاليط وإلى الإفراج عن السجناء الفلسطينيين.
	37 - وأُنهي في 14 أيار/مايو الإضراب عن الطعام الذي قام به أكثر من 500 1 سجين فلسطيني محتجزين لدى إسرائيل، والذي بدأ في 17 نيسان/أبريل احتجاجاً على ظروف السجن وعلى تطبيق ممارسة الاحتجاز الإداري، وذلك لدى التوصل إلى اتفاق بمعالجة شواغل السجناء. ولقد سرني أن اتخذت إسرائيل خطوات لتنفيذ هذا الاتفاق فيما يتعلق باللجوء إلى الحبس الانفرادي، والزيارات العائلية، وممارسة الاحتجاز الإداري. وقد سلمت إسرائيل أيضاً رفات 91 فلسطينياً كانوا مدفونين في المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ورغم التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الإضراب عن الطعام، ووسط تقارير تفيد بوضع عدد إضافي من الفلسطينيين قيد الاحتجاز الإداري، أُفيد بأن عددا قليلا من السجناء لم ينه إضرابه عن الطعام. وأود أن أشير إلى ما يساورني من قلق إزاء حالتهم الصحية.
	38 - ويوجد أكثر من 300 فلسطيني رهن الاحتجاز الإداري. ويجب عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلا في عدد محدود جداً من الحالات، ولأقصر فترة ممكنة، وفي حالات استثنائية. ويجب توجيه اتهامات للمحتجزين وتقديمهم إلى المحاكمة أو إطلاق سراحهم دون تأخير.
	39 - وفي الضفة الغربية، أدى الطلب الفلسطيني المقدم للحصول على العضوية في الأمم المتحدة والإفراج عن السجناء في تشرين الأول/أكتوبر إلى قيام مظاهرات عامة كبيرة، شابها القليل من أعمال العنف بفضل الجهود التي بذلتها شرطة السلطة الفلسطينية. إلا أن ما جاء مخيباً للآمال أن اللغة التي استخدمتها حماس فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء حثت على المقاومة العنيفة. واستمرت بصورة منتظمة المظاهرات ضد الجدار في الضفة الغربية المحتلة، حيث ظل مسار الجدار ينحرف بقدر كبير عن الخط الأخضر لعام 1967 بما يخالف فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004. فالحاجز يقيد قدرة الفلسطينيين على الدخول إلى القدس الشرقية، وعلى الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الرئيسية والأراضي الزراعية. وظلت احتجاجات النشطاء الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب ضد الجدار سلمية إلى حد كبير. وقدم مجلس سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة تقريراً مرحلياً في 8 حزيران/يونيه 2012.
	40 - واستمرت التوترات وحوادث العنف طوال الفترة المشمولة بالتقرير. ونفذ جيش الدفاع الإسرائيلي، متعللا بأسباب أمنية، 092 1 عملية في الضفة الغربية، أصيب فيها 718 فلسطينيا، منهم 88 طفلا، وألقي القبض على 062 2 فلسطينيا. وأصاب الفلسطينيون أكثر من 53 فردا من القوات الإسرائيلية. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، توفي فلسطيني يحتج على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أرض مملوكة ملكية خاصة متأثرا بجراح أصيب بها في منطقة النبي الصالح حين أطلق عليه جندي إسرائيلي عبوة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة من مركبة مدرعة كان المحتج يرشقها بالحجارة. وأصيب في احتجاجات مماثلة ما مجموعه 61 فلسطينيا و 3 جنود إسرائيليين، وبدأت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في هذا الحادث. وأؤكد في هذا الصدد أنه ينبغي التمسك بالحق في الاحتجاج السلمي وأن الاحتجاجات ينبغي أن تخلو تماما من العنف.
	41 - وفي 30 آذار/مارس، نظمت بمناسبة يوم الأرض مظاهرات كبيرة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك في الأردن وغزة ولبنان، وبدرجة أقل في الجمهورية العربية السورية ومصر. وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية عن مصرع فلسطيني واحد وإصابة نحو 180 شخصا بجروح. واستخدمت القوات الإسرائيلية تدابير مكافحة الشغب التي تهدف إلى تقليل عدد الضحايا. واتخذت قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة أيضا تدابير حاسمة لتجنب إراقة الدماء.
	42 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قتل ما مجموعه 78 فلسطينيا، من بينهم 54 مقاتلا، بينما أصيب 849 2 فلسطينيا، من بينهم 247 طفلا؛ وقتل إسرائيليان أحدهما مدني؛ وأصيب أكثر من 43 فردا من القوات الإسرائيلية، بينما أصيب 39 مدنيا إسرائيليا بجراح، مما يقدم صورة توضيحية عن التكلفة المستمرة للصراع الجاري. 
	43 - وعلى الرغم من هذه التحديات، أسفرت الجهود الرامية إلى بناء مؤسسات قوية للدولة وإحياء الاقتصاد الفلسطيني عن تحسن حقيقي في الحالتين الأمنية والاقتصادية. وواصلت السلطة الفلسطينية أيضا بذل جهود محمودة من أجل الحفاظ على القانون والنظام في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتعزيز قدراتها الأمنية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت كتيبة ثامنة لقوات الأمن الفلسطينية المدربة تدريبا دوليا، ليصل بذلك قوام هذه القوات إلى أكثر من 000 4 فرد. وفي لفتة إيجابية، قامت إسرائيل في 4 تشرين الثاني/نوفمبر بمنح عفو شمل 51 شخصا يدعى أنهم مقاتلون، تحتجزهم الشرطة الفلسطينية حاليا في الضفة الغربية في الحبس الوقائي. وفي 10 شباط/فبراير 2012، قامت قوات الأمن الوطنية الفلسطينية، لأول مرة منذ 15 عاما، بالتنسيق مع إسرائيل، بإنفاذ القانون والنظام في منطقة H-2 في الخليل، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
	44 - وأشيد بالرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض على هذا الإنجاز. وفي الوقت نفسه، يساورني القلق بسبب التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي الذي تقوم به قوات الأمن الفلسطينية والتقارير المتعلقة بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز في غزة. وعلاوة على ذلك، قامت سلطات الأمر الواقع في غزة في نيسان/أبريل وأيار/مايو بتنفيذ خمسة أحكام إعدام دون موافقة الرئيس عباس، وهو ما يقتضيه القانون الأساسي الفلسطيني. وأود أن أحث السلطة الفلسطينية على كفالة الوفاء بمسؤولياتها مع الاحترام الكامــل للقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
	45 - وقد أنجزت السلطة الفلسطينية ما عقدت العزم على إنجازه منذ عامين، وهو أمر جدير بالملاحظة يتعين الحفاظ عليه واستثماره. ولكني أشعر بقلق الآن بشأن قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على هذه المكاسب في ضوء التدهور المتزايد للحالة المالية. 
	46 - وفي بداية تموز/يوليه، أعلن وزير المالية الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع جميع مرتبات موظفيها البالغ عددهم 000 150 موظفا عن شهر حزيران/يونيه في موعدها. وحولت السلطات الإسرائيلية نصف حصيلة ضرائب القيمة المضافة الشهرية إلى السلطة الفلسطينية قبل موعدها بأسبوعين للمساعدة على دفع مرتبات الموظفين قبل حلول شهر رمضان المعظم.
	47 - وما زلت أهيب بالمانحين أن يقدموا المساعدة في الوقت المناسب دعما لهذا البرنامج. فالدعم المقدم من المانحين إلى السلطة الفلسطينية لم يكن كافيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهو ما أثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع المرتبات. وقد شجعت أيضا حكومة إسرائيل بقوة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير النمو، بما في ذلك مواصلة تيسير الوصول والحركة داخل الضفة الغربية وإليها ومنها، للبضائع والأشخاص على حد سواء. وفي 17 تموز/يوليه 2012، وافقت إسرائيل على إعطاء 000 5 تصريح لعمال بناء فلسطينيين للعمل في إسرائيل، إضافة إلى التصاريح البالغ عددها 250 34 التي أُصدرت بالفعل لعمال فلسطينيين للعمل في إسرائيل. وفي إنجاز جدير بالذكر، توصلت السلطة الفلسطينية ووزارة المالية الإسرائيلية، بعد مناقشات طويلة بينهما، إلى ترتيبات في 31 تموز/يوليه تتعلق بنقل البضائع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وما يتصل بها من إجراءات ضريبية ستسري اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2013. وتلك مبادرات جديرة بالترحيب. إلا أنه يتعين بذل المزيد من الجهد لتيسير الوصول والحركة وتمكين النمو الاقتصادي في مختلف أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المنطقة جيم وغزة.
	48 - وأود أن أعرب عن بالغ شكري وتقديري للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت هـ. سيري، وكذلك للمفوض العام للأونروا، فيليبو غراندي. وأشيد أيضاً بجميع موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون في ظل ظروف صعبة وخطرة أحياناً في خدمة الأمم المتحدة.
	49 - لقد تأخر انتظار السلام وإنشاء الدولة الفلسطينية طويلاً. وأنا أدرك تمام الإدراك الوضع الراهن غير المحتمل، والذي زادته وضوحا التغيرات السياسية العميقة في المنطقة. فبعد مرور أكثر من 45 عاما على بداية الاحتلال، فإن إبقاء جماعة سكانية كبيرة في فقر شديد ليس في مصلحة أحد إلا أشد المتعصبين تطرفا في المنطقة. وما زلت مقتنعاً بأن المفاوضات المباشرة والهادفة هي السبيل الرئيسي نحو حل شامل وعادل ودائم يلبي طموحات إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، بما في ذلك إنهاء الاحتلال والنـزاع وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
	50 - ونظرا للتطورات الهائلة التي تشهدها المنطقة، يصبح إحراز تقدم في المسار الإسرائيلي - الفلسطيني أكثر إلحاحا ومن شأنه أن يكون له تأثير إيجابي على المنطقة. لقد مر عام منذ أن قُدِّم إلى مجلس الأمن الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وإننا نبتعد بصورة متزايدة عن حل الدولتين لنقترب من واقع الدولة الواحدة، وهو ما من شأنه أيضا أن يقلص احتمالات السلام الإقليمي بروح مبادرة السلام العربية. وتمثل الاتجاهات السلبية المستمرة التي تتناقلها التقارير في الوقت الحالي دلائل أخرى على أن هذا الواقع يحيد بنا بصورة متسقة عن غايتنا المشتركة وهي التوصل من خلال المفاوضات إلى حل الدولتين الذي يتوقع معه إنهاء النزاع وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967.
	51 - ويساورني بالغ القلق لعدم إحراز أي تقدم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في عملية البحث عن حل تفاوضي من شأنه أن يجعل إسرائيل والفلسطينيين أكثر قُربا من السلام والأمن الدائمين، بما في ذلك تحقيق الأماني المشروعة للفلسطينيين بإقامة دولتهم، ولإسرائيل بالعيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها. وإن فَشَل الطرفين في اتباع الخطوات التي حددتها المجموعة الرباعية في 23 أيلول/سبتمبر 2011 مبعث قلق كبير. والخطوط العريضة للتوصل إلى اتفاق واضحة منذ فترة طويلة. والمهم الآن هو أن تبدأ الأطراف في العمل بجدية بشأن المضمون. وإنني أهيب بالقادة الإسرائيليين والفلسطينيين التحلي بالبصيرة والشجاعة والعزم في التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي يحقق الأماني المشروعة للسكان على كلا الجانبين. 
	52 - وتحقيقاً لهذه الغاية، يحدوني أمل صادق في أن يواصل الطرفان بقوة بذل جميع الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لاستئناف مفاوضات مباشرة وهادفة. وعلى وجه الخصوص، أحث إسرائيل على الكف عن أي نشاط استيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى اتخاذ خطوات ملموسة لمواصلة تخفيف حدة القيود العديدة المفروضة في الضفة الغربية وغزة. كما أشجع بقوة جميع الفلسطينيين على المضي في طريق الوحدة ونبذ العنف وفقا لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة. وأهيب بهم أن يواصلوا جهودهم الرامية إلى تحسين القانون والنظام ومحاربة التطرف والتحريض ضد إسرائيل ومواصلة بناء المؤسسات الديمقراطية القوية التي لا غنى عنها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء. وفي بيئة شديدة التقلب، من الأهمية بمكان منع اندلاع أي عنف يمكن أن يقوض الجهود السياسية وامتناع الطرفين عن اتخاذ خطوات استفزازية على الأرض. ويجب على المجتمع الدولي أيضاً الاضطلاع بدوره من خلال إقامة إطار قانوني ومتوازن يوفر مساراً سياسياً ذا مصداقية للتحرك قُدما، اقترانا باتخاذ خطوات بعيدة المدى على أرض الواقع. وينبغي أن يفهم المجتمع الدولي أن الجهود التي يبذلها بحد ذاته لتحقيق تلك الغاية ستفتقر بصورة متزايدة إلى المصداقية إذا استمر إخفاقنا في اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة بيئة تفضي إلى مشاركة جادة.
	53 -  وبصفتي الأمين العام، سأبقى حريصاً على أن تعمل الأمم المتحدة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وديمقراطية ومتواصلة جغرافياً وقابلة للبقاء، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل آمنة، في إطار تسوية إقليمية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلــس الأمـــن 242 (1967) و 338 (1973) و 1397 (2002) و 1515 (2003) و 1860 (2009)، ووفقاً لخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

