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السفير الفلسطيني يطالب األمم المتحدة باتخاذ
اإلجراءات القانونية لوقف خطط االحتالل لضم

الضفة الغربية
منذ 16 ساعة

رام الله – غزة ـ «القدس العربي»: طالب السف� رياض منصور مراقب دولة فلسط� � األمم

املتحدة، املجتمع الدو� بـ «التصدي بقوة» واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية للحيلولة دون تنفيذ

خطط ضم الضفة الغربية. وحذر من خطورة م� حكومة االحتالل � تنفيذ مثل هذه

الخطط.

جاء ذلك � ثالث رسائل متطابقة بعث بها ا� كل من رئيس مجلس األمن لشهر يناير/ كانون

الثا� (فيتنام) واألم� العام لألمم املتحدة، ورئيس الجمعية العامة، أطلعهم خاللها ع� ما

جاء � التصر�حات اإلسرائيلية واألمر�كية حول الخطط غ� القانونية لضم أراض � الضفة

الغربية املحتلة، بشكل يتحدى إرادة املجتمع الدو� وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد السف� الفلسطيني أنه منذ بداية عام 2020، واصلت الحكومة اإلسرائيلية «االتجاهات

التدم��ة» نفسها كما � عام 2019، من خالل تصعيد أنشطة االستيطان بهدف واضح وهو

ضم أجزاء من األرض الفلسطينية املحتلة.
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وأشار � الرسائل إ� أن هذا األمر يعد «انتهاكا خط�ا للقانون الدو�، بما � ذلك اتفاقية

جنيف الرابعة، وقرارات األمم املتحدة التي ال حصر لها، بما � ذلك قرار مجلس األمن 2334

(2016)، الذي طالب بوقف فوري وكامل لجميع األنشطة االستيطانية � األرض الفلسطينية

املحتلة، بما فيها القدس الشرقية».

وقدم � الرسائل أيضا شرحا للتهديدات اإلسرائيلية بضم األرا� الفلسطينية والتهج�

القسري للسكان الفلسطيني�، مش�ا إ� أن رئيس الوزراء اإلسرائي� نتنياهو، ووزير الجيش

نفتا� بينيت، اللذين يقودان هذه «الحملة االستعمارية غ� القانونية» بدعم من اإلدارة

األمر�كية، واصال إعالن خططهما ونيتهما بضم املستوطنات وغور األردن، التي تصاعدت �

سياق الحملة االنتخابية اإلسرائيلية.

وأكد منصور أن «تواطؤ اإلدارة األمر�كية سبب رئي� ومشجع لالحتالل اإلسرائي� للم�

قدما � تنفيذ هذه الخطط غ� القانونية»، مش�ا كذلك إ� تصر�ح السف� األمر�� لدى

إسرائيل، أنه بعد التخلص من قضية القدس والجوالن، يجب التفرغ اآلن إلنجاز ضم الضفة

الغربية، مضيفا «وهو بالتأكيد ما يجعل االحتالل اإلسرائي� يعتقد أن لديه الحصانة لإلفالت

من العقاب واملحاسبة».

وأكد ع� أن واجب مجلس األمن واألطراف السامية املتعاقدة � اتفاقية جنيف الرابعة، يق�

العمل ع� دعم سيادة القانون وضمان املساءلة، ووضع حد لهذا السلوك غ� القانو� الذي

يحرم الشعب الفلسطيني من أرضه وحقوقه، بما � ذلك حقه بتقر�ر املص�، وتشر�دهم

بالقوة من أراضيهم، ما يسبب معاناة إنسانية واسعة النطاق واحتياجات إنسانية، وتقو�ض

فرص التوصل إ� حل سلمي.

وأشار كذلك إ� ضرورة قيام املحكمة الجنائية الدولية بضمان مساءلة االحتالل عن «جرائم

الحرب»، مضيفا «� ظل غياب العواقب، ستستمر إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل،

بارتكاب مثل هذه الجرائم، وتفكيك حل الدولت� بشكل ال رجعة فيه وتدم� أسس الحل

السلمي، لذلك تكرر القيادة الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدو� إ� العمل بشكل عاجل

ملعالجة هذا الوضع غ� القانو� وفقا للقانون الدو� والقرارات التي اعتمدتها».

وأكد أيضا أن املساءلة هي وحدها التي يمكنها وضع حد لهذا اإلفالت من العقاب وردع

االنتهاكات املستقبلية، وإنقاذ احتماالت سالم عادل، يتيح للشعب الفلسطيني أن يعيش أخ�ا

بحر�ة وع� قدم املساواة � وطنه جنًبا إ� جنب مع جميع ج�انه � أمن وسالم.


