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السيد الرئيس،
يف الوقت الذي باشرت فيه االسرة الدولية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  1000باهدافها السبعة عشرة ،وعلى
مسافة اسابيع من اختتام اعمال مؤمت ر االمم املتحدة الثالث لالسكان والتنمية احلضرية املستدامة حيث اقرت االسرة
الدولية اجندة جديدة للتنمية احلضرية ،حيث كان هناك إمجاع على منح عناية خاصة للدول اليت تعاين من النزاعات
واالحتالل االجنيب او اخلارجة من النزاعات ...علينا ان نساعد الشعب الفلسطيين الهناء االحتالل االسرائيل
الرضه ،وللنهوض باقتصاده واستعادة سيادته على موارده الطبيعية .فماذا تريد اسرائيل من استمرارها يف احتالهلا
لفلسطني ويف ممارساهتا غري القانونية حبق الشعب الفلسطيين؟
تبني التقارير اليت اعدها االمني العام ووثق فيها املمارسات االسرائيلية يف االرض الفلسطينية احملتلة ويف االراض العربية
اليت ال تزال خاضعة لالحتالل االسرائيل فداحة هذه املمارسات االسرائيلية غري القانونية وتعارضها مع ميثاق االمم
املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل االنساين ،كما يشكل استمرارها حتدياً صارخاً الرادتنا املشتكة يف إقامة
العالقات املستقرة بني الدول على اساس املساواة والعدالة وسيادة القانون.
السيد الرئيس،
تستمر اسرائيل ،وبالرغم من االمجاع الدويل على إدانة سياستها التوسعية ،يف بناء املستوطنات يف ارض فلسطني
احملتلة ،فوفق احصائيات الـ  OCHAيف االسبوعني االولني من شهر ايلول من هذا العام مت الدفع خبطط لبناء 360
وحدة يف اربعة مستوطنات يف املنطقة "ج" يف الضفة الغربية احملتلة تضاف اىل  1000وحدة يف القدس الشرقية
و 507يف الضفة الغربية اقرت يف شهري متوز وآب املاضيني .ومما الشك فيه انه بني قرارات بناء املستوطنات واملوافقة
على بنائها تتقلص أرض دولة فلسطني وتأخذ اسرائيل مساراً يبعدنا عن عملية السالم.
كما متض اسرائيل يف توقيف اكثر من  5000فلسطيين 500 ،منهم موقوفاً إدارياً ،و 030منهم من االطفال .وهل
ميكن ان ننسى رقية عيد ابو عيد  10عاماَ ،وهيثم يوسف مهدي جواربة  13عاماً ،ومروان هيشام بربخ  10عاماً
وهم اطفال سقطوا بسالح الشرطة االسرائيلية عام  1016دون رادع او حسيب .فعن اي امن تتحدث اسرائيل وه
حتتجز طفولة الفلسطينيني وتأسر احالمهم وتغتال آماهلم على قوارع الطرقات دون حسيب او رقيب؟
ولعل احلصار االسرائيل لقطاع غزة هو مأساة تستمر فصوهلا منذ اكثر من  10سنوات ،إذ حذر تقرير االونكتاد انه
يف حال استمرار هذا احلصار وتفاقم االوضاع فيه فلن يكون صاحلاً للسكن عام  .1010وان آلية إعادة بناء القطاع
ويف حال توفر التمويل الالزم هلا ستسغرق  10سنوات ليعود احلال يف القطاع اىل ما كان عليه قبل عدوان .1013

وال تكتف اسرائيل مبنع الشعب الفلسطيين من حقه يف احلياة سواء مبصادرة امالكه او بطرد الفلسطينيني من منازهلم
وهدمها ،او برعاية تسلط املستوطنني وعنفهم املتزايد ،فه تعاقب املوتى الفلسطينيني حىت بعد وفاهتم مبنعهم من
حقهم يف مراسم دفن الئقة .فهل هكذا حتتم اسرائيل التزاماهتا مبوجب اتفاقيات جنيف واالتفاقيات الدولية املتعلقة
حبقوق االنسان؟
اما القدس الراسخة يف قلوب كافة املؤمنني بالديانات السماوية ،فتشهد قيوداً صارمة تفرضها اسرائيل على مجوع
املصلني ال راغبني يف ام الصالة سواء يف املسجد االقصى او يف كنيسة القيامة ،مما دفع اىل إعادة التأكيد على ضرورة
احتام الطابع التارخي ملعاملها يف القرار الذي اعتمدته االونيسكو خالل الشهر املنصرم.
السيد الرئيس،
يتوجب علينا محاية مسار السالم وإحياء العملية التفاوضية إلهناء االحتالل يف اسرع وقت .ومن هنا يؤيد لبنان
املبادرة الفرنسية واملبادرة املصرية ،على ان يتم ذلك وفق مبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية وقرارات االمم املتحدة
مبا فيها قرار اجلمعية العامة رقم  .193ومما ال شك فيه ،السيد الرئيس انه يتوجب علينا ايضاً محاية الشعب
الفلسطيين يف ماضيه وحاضره ومستقبله.
شكراً السيد الرئيس.

