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 2019 نوفمبر 26

 الدولي القانون  تنتهك ال اإلسرائيلية املستوطنات أن املتحدة الواليات ادعاء بعد

 املساءلة  من مفر ال
 مشترك  بيان

 املتحدددددة الواليددددات خا جيددددة وزيددددر عددددن الصدددداد  األخيددددر اإلعدددد ن  واإلقليميددددة الفلسددددةي ية املنظمددددات مددددن مجموعددددة نحددددن  ندددددين 

 ال الغربيددة الضددفة فددي إسددرائيلية مدنيددة مسددتوطنات إنشدداء" أن فيدد  قددا  والدد    2019 نددوفمبر 81 فددي بومبيددو  مايددك األمريكيددة

 كبير بشكل تهدد والتي الحالية  األمريكية اإلدا ة  سياسات  إزاء قلقنا بالغ  عن ونعرب   "الدولي  القانون   مع ذات   حد في  ا ضيتع

 واملساواة. والعدالة املصير تقرير في الفلسةيني الشعب حق

 اإلنسدان  الددولي والقدانون  ناإلنسدا لحقوق  الدولي القانون  بوضوح تنتهك ومما ساتها إسرائيل سياسات لتةبيع املحاولة ه ه 

  املحتدل السدو   الجدوالن فدي  اوكد  وغدةة  الشدرقية القدس ذلك في بما املحتلة  الغربية )الضفة املحتلة الفلسةي ية األ ض في

 املجتمدددع نددددعو لددد ا ا.منهددد  املةيدددد با تكددداب االنتهاكدددات هددد ه حيدددا  فعالدددة إجدددراءات اتخددداذ عدددن الددددولي املجتمدددع تقددداع  سدددم  بينمدددا

 الدوليدة السدوق  فدي مدلكا حظدر لفدرض دولدي اتفداق إبدرا  ذلدك فدي بمدا  اإلسدرائييي االسدييةان مشدرو  وجد  فدي الوقدو  إلى وليالد

 حمايددة عيدى املتحدددة األمد  فددي األعضداء الدددو   نحد  كمددا .اإلسدرائيلية املسددتوطنات مدن القادمددة والخددمات املنتجددات جميدع عيدى

 الشدددركات جميدددع بياندددات لقاعددددة الفدددو   ال شدددر دعددد  خددد   مدددن  اإلنسدددان لحقدددوق  السدددام  املفدددوض واليدددة ونةاهدددة اسدددتق لية

 أسددددماءب واملددددةودة املحتلددددة  الفلسددددةي ية األ ض فددددي إلسددددرائيل القددددانون  غيددددر ناالسددددييةا بمشددددرو  املتعلقددددة األنشددددةة فددددي العاملددددة

 الددددولي املجتمدددع اتخددداذ ضدددرو ة إلدددى افةباإلضددد  هددد ا .31/36  قددد  اإلنسدددان حقدددوق  مجلددد  قدددرا  وفدددق  ةدددو اتتال أخدددرو  الشدددركات

 وتكفدددل الددددولي  القدددانون  بموجدددب تزاماتهددداالل الصدددلة ذات األخدددر   واألطدددرا  إسدددرائيل احتدددرا  تضدددمن وعقوبدددات  مضدددادة تددددابير

 فددددي الدددددولي للقددددانون  الجسدددديمة االنتهاكددددات عددددن ولينئملسدددد ا اإلسددددرائيليين والعسددددكريين السياسدددديين ولينئللمسدددد  الكاملددددة املسدددداءلة

 العاملية. القضائية والوالية الدولية الجنائية املحكمة خ   من  املحتلة  ضاأل 

 املنةقدة اسدتقرا  تهددد اإلنسدان  حقدوق  عيى النةاق واسعة ضا ة تداعيات الدولي للقانون  األمريكية اإلدا ة تجاهلل كان لقد

 الددوز اء  ئددي  األمريكدد  التجاهددل هدد ا شددجع إذ انون.القدد  عيددى القددائ  الدددولي نظددا وال  الدددولي القددانون  تةددوير فددي املحددرز  والتقددد 

 فددي  األ دن غددو   عيددى رائيلإسدد  سدديادة فددرضي قددانون  مشددرو  قدددي ت عيددى املوافقددة عيددى الجددا    نددوفمبر 19 فددي نت يدداهو اإلسددرائييي

   املنا . مستحيل حل  املستقلة الفلسةي ية الدولة وتجعل املصير تقرير في حق  من يالفلسةين الشعب تحر  خةوة

عتبدددر  مباشدددر بشدددكل الددددولي القدددانون  تنتهدددك اإلسدددرائيلية املسددتوطنات أن
ُ
 التدددي الرابعدددة جنيددد  اتفاقيدددة بموجدددب حدددرب جريمدددة وت

 مشددرو  يمنددع كمدا ".تحتلهددا التددي األ اضديي إلددى املدددنيين سدكاهها نقددل أو ترحيددل بداالحت   القائمددة للسددلةة يجدوز  "ال أندد  عيددى تدن 

 نظدددد  خدددد   مددددن الةبيعيددددة ومددددوا ده  وثددددرواته  أ اضدددد ه  إلددددى الوصددددو   مددددن الفلسددددةي يين القددددانون  غيددددر اإلسددددرائييي االسددددييةان

 للسددكان القددانون  غيددر تهجيددرال إلددى ويدديد  قسددرية  بيئددة لددقيخ مددا اإلسددرائيليين  املسددتوطنين لصددال  تمييزيددة وتقسددي  تخةددي 

اع  األصليين الفلسةي يين ا يكدون  عنددما اإلنسدانية ضدد جريمدة بمثابدة يصدب  السدكان تهجيدر بدأن لمدا  واسدعة مما سدة مدن جدةءا

  الدولة. لسياسة ميسسة منهجية أو النةاق

https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-remarks-to-the-press/
https://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-approves-Jordan-Valley-annexation-bill-after-US-changes-policy-608333
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https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/380-600056
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https://ihl-databases.icrc.org/ihl/WebART/380-600056
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ا الصددداد  اإلعددد ن هددد او   اإلدا ة تيبعهدددا التدددي السياسدددات مدددن طويلدددة سلسدددلة فدددي األحدددد  هدددو األمريكددد  الخا جيدددة وزيدددر عدددن مددديخرا

 ترامددب دونالددد الددرئي  اعتددر و  سددبق فقددد الفلسددةيني. للشددعب للتصددر  القابلددة غيددر الحقددوق  تقددوض تدديوال الحاليددة األمريكيددة

 الواليدات خفضد  كما الدولي. للقانون  فج انتهاك في  املحتل السو   للجوالن إسرائيل بض  أقرو   إلسرائيل ةعاصم بالقدس

  املتحدة
ا

ا تموي   الغربيدة الضدفة فدي قدائ  أمريكد  برندامج وهدو الفلسدةي يين  ال جئدين وتشدغيل إلغاثدة املتحددة األمد  لوكالدة مهمدا

دد" يسدد   مددا واقترحدد  الفلسددةي ية  التحريددر ملنظمددة العددا  للوفددد واشددنةن مكتددب وأغلقدد  وغددةة  لددةاملحت  التددي "القددرن  صفقةبد

 نحددددو املشددددروعة الفلسددددةيني الشددددعب تةلعددددات تعددددرض أن املددددر   ومددددن بددددل  الفلسددددةيني للشددددعب األساسددددية الحقوق بدددد  تعصدددد 

 بالغ. لخةر واالستق   والعدالة الحرية

 حقددوق  بحالددة املعنددي الخددا  املتحدددة األمدد  مقددر   تحدد يرل االسددتجابة إلددى الدددولي املجتمددع دعوتدد  البيددان لهدد ا املنضددمة املنظمددات

 تيبند  واحددة دولدة واقدع فقد  "سدييكد الوضدع هد ا أنبد   ليندك مايكدل  1967 عدا  مند  املحتلدة الفلسدةي ية األ ض فدي اإلنسان

 أن شدأن  مدن وهد ا والددين. العدرق  أسداس عيدى والسياسدية ونيدةالقان بدالحقوق  يتعلدق فيمدا لةبقتدين سدكاهها يقسد  صا   نظا 

 ".العنصر   للفصل الدولي بالتعري  يف 
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