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بسم هللا الرمحن الرحيم
السيد الرئيس،
يف البداية أود أن أتقدم جبزيل الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة املعنية ابلتحقيق يف
وسكان األراضي املُحتلمة،
س ُحقوق ال مشعب ال مفلم ْسطيين ُ
املمارسات اإلسرائيلية اليت ممت ْ
وعن ابلغ تقديران لصياغتهم معلومات التقرير بصورة شفافة وواضحة وواقعية أبرزت
والع مقبات اليت
حجم املُمع ماانة اليت ال زال يعيشها الشعب الفلسطيينُ ،رغم كافة ال ُقيود م
وُماولة
متارسها إسرائيل السلطة القائمة ابإلحتالل لعرقلة أعمال اللجنة يف هذا الشأنُ ،

تشويش جهودها .وأضم صوت أتييد دولة الكويت للبيان الذي ألقته يوم أمس اململكة

العربية السعودية ممثلةً عن اجملموعة العربية.
أما بعد ،فأستهل كلميت اليوم ابإلشارة إىل ما أكدان عليه يف السابق ،وبكل
مناسبة تتاح لنا لتسليط الضوء على معاانة الشعب الفلسطيين اليت و ِ
ص مفت ابلتقرير
ُ
األخري بكل وضوح أبهنا ما زالت مستمرة ُرغم مرور أكثر من مخسني عاماً عليهاِ ،أبمن
إسرائيل القوة القائمة ابالحتالل هي من تنتهك قرارات جملس األمن ذات الصلة،
ِ
لك االنتِهاكات املُتمكررة من قِبمل
ص موْر تِ م
واملعاهدات والقوانني الدولية ،وكأحد األمثلة ل ُ
قوة االحتالل هي أعمال العنف اليت أُرتِكبت خالل األشهر القليلة املاضية على حدود
حني اقرتفت القوات العسكرية
غزة ابلتزامن مع ذكرى مسرية العودة ال ُكربى ،م
اإلسرائيلية أبشع صور القمع ملظاهرات سلمية فاق عدد قتالها  60فلسطيين ،بينما
جتاوز عدد املصابني  ،2400ومجيعهم كانوا من املدنيني العزل .فتلك املمارسات
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ا ِإل ْسرائِيلية تُعد انتهاكاً صارخاً ملبادئ حقوق اإلنسان املدنية والسياسية ،ولكافة
القوانني الدولية.
وامسحوا يل هنا أن أستوقفكم بتوجيه سؤالني مشروعني حول القضية الفلسطينية
ات أُممية...
اليت تشبعت قرار ٌ

األول :إىل مىت ستستمر آلة القتل اإلسرائيلية يف ازهاق أرواح الشعب الفلسطيين
األعزل دون رادع أو مساءلة من اجملتمع الدويل؟

والثاين :إىل أي مدى ستصل انتهاكات قوة االحتالل اإلسرائيلي املتعددة أمام مرأى
اجلميع؟
ْك األمسئلة وُكلي أمسفاً ليقيين الكامل بعجز جملس األمن عن وقف تلك
أُوجه تِل م

االنتهاكات اإلسرائيلية بشكل ُم موحد ،أو إدانتها واملطالبة إبجراء حتقيق مستقل وشفاف

حيدد املسؤولني عن مقتل العديد من األبرايء الفلسطينيني وُماسبتهم على هذه اجلرائم،
فأان ال أُابلغ أبداً عندما ِ
ف قوات االحتالل اإلسرائيلي وسلطتها القائمة ابالحتالل
أص ْ
أبهنا الكيان األوحد الذي يقف ضد إرادة اجملتمع الدويل ،والشواهد كثرية على ذلك،

وبال شك فإن سحب إسرائيل السلطة القائمة ابالحتالل طلب ترشحها من االنتخاابت
اليت أُجريت يف شهر يونيو املاضي لعضوية جملس األمن هلو معرفة جلية ملكانتها بني
اجملتمع الدويل الرافض لوجود مثل هذه السلطة احملتلة تتشارك يف الدفاع عن الشرعية
الدولية وقراراهتا ،كوهنا ال متلك مقومات الرتشح اليت نص عليها ميثاق األمم املتحدة.
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السيد الرئيس،
يم ْنتابُنا قل ٌق عميق إزاء السياسات والتدابري واإلجراءات األُحادية اليت تتخذها
إسرائيل السلطة القائمة ابالحتالل ،واليت هتدف إىل تغيري احلقائق على األراضي احملتلة،
وأبرزها استمرار األنشطة االستيطانية وتوسعة املستوطنات القائمة ،وهي إجراءات غري
قانونية ،وغري شرعية ،ومتثل انتهاكاً صارخاً لقرارات جملس األمن والقانون الدويل وعلى
وجه اخلصوص القرار  .2334ودولة الكويت تدين تلك االنتهاكات وتؤيد املطلب

الفلسطيين إزاء تفعيل بعض اآلليات الدولية املوجودة حالياً ،كاللجنة الرابعية ،من
خالل توسعة عضويتها لتشمل أطراف إقليمية أخرى تضيف إىل أعماهلا مزيداً من

احليوية ،وتكون حتت مظلة األمم املتحدة لرعاية عملية السالم .كما ندعم مجيع
اخلطوات القانونية والسلمية اليت تتخذها دولة فلسطني الشقيقة على املستويني الوطين
والدويل لرتسيخ سيادهتا على القدس الشريف واألراضي الفلسطينية احملتلة .ونطالب

ابختاذ إجراءات وتدابري تُسهم يف توفري احلماية الدولية للمدنيني الفلسطينيني ،ونؤكد

على ما نص عليه قرارين جملس األمن  605و  904بشأن انطباق اتفاقية جنيف
الرابعة على ما جيري يف األراضي الفلسطينية احملتلة وضرورة توفري احلماية الدولية

للشعب الفلسطيين األعزل.

• مكما تُ مؤْكد بالدي د ْع ِمها للنقاط التالية الواردة يف التقرير:

 .1أبن السالم املنشود جيب أن يبدأ إبهناء االحتالل اإلسرائيلي وفقاً لقرارات

الشرعية الدولية ،ومبدأ األرض مقابل السالم ،وخارطة الطريق ،ومبادرة
السالم العربية اليت تبنتها مجيع الدول العربية يف قمة بريوت عام ،2002
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واليت تقوم على انسحاب اسرائيل من مجيع األراضي الفلسطينية والسورية

واللبنانية احملتلة إىل حدود الرابع من يونيو لعام  ،1967وتضمن معاجلة مجيع
قضااي الوضع النهائي ،مبا يُ ْفضي اىل نيل الشعب الفلسطيين كافة حقوقه
السياسية املشروعة مبا فيها حقه يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية.

 .2دعوة اجملتمع الدويل للتحول يف النظر إىل القضية الفلسطينية من اإلطار
اإلنساين إىل اإلطار السياسي وإطار حقوق اإلنسان ،واملطالبة إبهناء احلصار
اجلوي ،والربي ،والبحري الذي تفرضه إسرائيل السلطة القائمة ابإلحتالل
على قطاع غزة منذ  11عاماً ،وبرفع مجيع إجراءات اإلغالق يف إطار قرار

جملس األمن  ،1860وتطلب إىل اجلهات املاحنة الدولية أن تمفي بتعهداهتا
فوراً من أجل اإلسراع بتقدمي املساعدة اإلنسانية للشعب الفلسطيين ،ولدعم

عملية اإلعمار واالنتعاش االقتصادي للتخفيف من معاانة الفلسطينيني مبن

فيهم األطفال والنساء.

وختاماً فإن الشعب الفلسطيين الشقيق ينتظر من األمم املتحدة ،تفعيل ما آلت

املنظمة على نفسها حتقيقه منذ نشأهتا واملتمثل ب "صيانة السلم واألمن الدوليني" ،ويف
هذا الصدد جندد تضامننا ووقوفنا إىل جانب الشعب الفلسطيين الشقيق يف الدفاع عن
قضيته العادلة وحقوقه املشروعة ،مبا يف ذلك حقوقه التارخيية والثابتة يف القدس ،واليت
كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،ونؤكد أبن القدس الشرقية هي عاصمة

دولة فلسطني وندعو الدول إىل االعرتاف بدولة فلسطني وابلقدس الشرقية عاصمةً
وشكراً السيد الرئيس،
هلا.
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