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بسم هللا الرمحن الرحيم
السيد الرئيس،،،
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،
نناقش اليوم مثل كل عام ضمن جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،وبعد  70عاماً على اعتماد اجلمعية العامة للقرار  181بند "القضية
الفلسطينية" ،ودعمه من بالدي يعد منهاجاً اثبتاً وركيزة أساسية من ركائز

وسياسات دولة الكويت اخلارجية تتجلى مواقفنا الدائمة حياله عاماً تلو اخآرر
ابلوقوف جنباً إىل جنب لرفع املعاانة الواقعة على الشعب الفلسطيين الشقيق،
ونيله كامل حرايته وأبسط سبل العيش الكرمي ،يف ظل ما يعانيه من اغتصاب
االحتالل اإلسرائيلي ألراضيه ،وانتهاكات صاررة وجسيمة للقانون الدويل
اإلنساين ،والقانون الدويل حلقوق االنسان.
السيد الرئيس،
إن القضية الفلسطينية قد تشبعت قرار ٍ
ات أممية ودولية مضامينها نصريه
للشعب الفلسطيين وتطلعاته املستقبلية ،ولألسف بسبب تعنت اجلانب
اإلسرائيلي تشكلت عوائقاً عدة حالت من حتقيق أي تقدماً ملموساً منذ بدء
االحتالل عام  ،1967أي ما يقارب اخلمسني عاماً .فبعد مرور نصف قرن
على املمارسات اإلسرائيلية املنافية جلميع املعايري األممية واإلنسانية واألرالقية،
وتعاقب جيلني من فئة الشباب الفلسطيين الذي لطاملا َحلِم بكسر قيود
االحتالل وحترير بلدهم والعيش حبرية ،تتجدد سياسة اهلمجية اليت تنتهجها
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سلطات االحتالل اإلسرائيلية إلحداث تغيرياً دميغرافياً للطبيعة السكانية
لألراضي الفلسطينية ،عن طريق التهجري القسري ،ومصادرة األراضي
واملمتلكات ،والشرع بتوسيع مستوطناهتم ،بل ومتادى متجاهالً لكافة األعراف
الدولية متعدايً على احلرم القدسي الشريف كمحاولة جديدة لتغيري الوضع
التارخيي القائم وحرمان املسلمني من ممارسة حقوقهم الشرعية وطقوسهم
الدينية.
السيد الرئيس،،،
تدعم دولة الكويت كافة اجلهود واملساعي اليت يبذهلا اجملتمع الدويل يف
سبيل التوصل إىل حالً عادالً وشامالً للقضية الفلسطينية يستند إىل مبادرة
السالم العربية ،وقواعد القانون الدويل ،وقرارات الشرعية الدولية ،ونرحب يف
هذ السياق ،ابملبادرة الفرنسية الداعية إىل عقد مؤمتر دويل للسالم ،ورروج
هذا املؤمتر آبلية دولية متعددة األطراف متهد لوقف مجيع األنشطة االستيطانية
غري القانونية ،ومن ثـَم إهناء كامل االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطني وفق
أطر حمددة لالتفاق والتنفيذ مبا يكفل حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه،
وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو
لعام .1967
وجيب أن نعي متاماً أبن ممارسات وسياسات سلطة االحتالل اإلسرائيلية
يف األراضي احملتلة ضد الشعب الفلسطيين األعزل ومن أبرزها األنشطة
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االستيطانية غري املشروعة واحلصار املفروض على غزة منذ عام ،2007
ووضع قيود صارمة على حركة األشخاص والبضائع ،واالستيالء على
األراضي ،مجيعها سياسات هتدف ابلدرجة األوىل إىل تقويض فرص التوصل
إىل حل الدولتني واستمرار االحتالل وتكريس االنتهاكات اإلسرائيلية .كما
نؤكد على ضرورة تطبيق ما نص عليه قرار جملس األمن رقم  ،2334الذي
يدين كافة املمارسات اإلسرائيلية الرامية للتوسع يف بناء املستوطنات ،ومصادرة
األراضي ،وهدم البيوت ،وتشريد الفلسطينيني.
السيد الرئيس،،،
من منطلق ما تقدم ،نود التأكيد على موقف دولة الكويت املبدئي
والثابت من القضية الفلسطينية والذي حيظى أبولوية مطابقة لغالبية أوليات
الدول األعضاء ابألمم املتحدة ،وهو أن القضية الفلسطينية قضية شعب أعزل
ما زال يعاين احتالل ،وحرمان من أبسط حقوق العيش حيا ًة حرة وكرمية.
وامسحوا يل قبل أن أختتم كلميت اليوم أبن أخلص موقفنا ابآليت:

أوال :تقدمي حتية رالصة لصمود ونضال الشعب الفلسطيين ،والتأكيد على

إلتزامنا الثابت بدعمه ومساندته لنيل كافة حقوقه السياسية املشروعة،

إبقامة دولته املستقلة على أرضه ،وعاصمتها القدس الشرقية ،وحتديد
سقف زمين إلهناء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وفق النظم
والقوانني الدولية.
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اثنيا :استنكار استمرار احلصار غري القانوين والالإنساين ،على مدينة غزة،
والذي يشكل انتهاكاً آرر من قبل إسرائيل لقرار جملس األمن ،1860
واتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949ونطالب ابلعمل على إهنائه فوراً.

اثلثا :مطالبة اجملتمع الدويل ،عرب أجهزة األمم املتحدة وبشكل راص جملس
االمن ،على توفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين األعزل يف مواجهة
اخآلة العسكرية اإلسرائيلية ووضع حداً فورايً ينهي االحتالل أبسرع آلية
ممكنة.
رابعا :جندد دعوتنا لكافة األطراف ،وخباصة األطراف الراعية لعملية السالم
يف الشرق األوسط إىل تكثيف جهود الضغط على إسرائيل حلثها بقبول
قرارات الشرعية الدولية وااللتزام هبا ،ونؤكد هنا على مسئولية األمم
املتحدة املستمرة بكافة أجهزهتا جتاه القضية الفلسطينية إىل حني
التوصل إىل ِ
حل عادل وشامل ودائم جلميع املسائل املرتبطة هبا مبا يف
ذلك قضية الالجئني.
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السيد الرئيس،،،
أصحاب السعادة،،،
أانشدكم اليوم كأعضاء للجمعية العامة يف األمم املتحدة وحنن حنتفل
ابليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيين ،كما أانشد جملس األمن،
للوقوف أمام مسئولياتنا مجيعاً لنصرة الشعب الفلسطيين ودعم قضيته العادلة
إحقاقاً للحق وإيفاء منا بواجباتنا جتاه الشعوب اليت ال طاملا انتظرت من
منظمة األمم املتحدة إجنازاً حبق القضية الفلسطينية األزلية ،والعمل سوايً إللزام
إسرائيل بوقف انتهاكاهتا الصاررة للقانون الدويل اإلنساين يف األراضي
الفلسطينية احملتلة ،واجبارها على تطبيق قرارات جملس األمن ذات الصلة
للوصول إىل سالماً دائم وعادل حلل الدولتني ،وما يرتتب عليه من آاثر إجيابية
تعزز استقرار منطقة الشرق األوسط.
وشكرا السيد الرئيس،،،
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