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السعودية تدعو لمنع
االحتالل اإلسرائيلي من
االستمرار في ممارسته

البشعة ضد الفلسطينيين

شارك المقال
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السعودية تلقي كلمتها أمام االجتماع اإلداري للمجلس
االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة. (واس)
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أكدت السعودية، عدم وجود مبرر الستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة في حق الشعب
الفلسطيني، خصوصًا في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

وإقامة دولتهم المستقلة على حدود حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشريف التي
كفلتها لهم القرارات الدولية، وال يوجد مبرر الستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على
تحقيق سالم شامل مع إسرائيل، استنادًا لمبادرة السالم العربية والقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة المملكة نيابة عن المجموعة العربية، والدول األعضاء في جامعة الدول
العربية، أمام االجتماع اإلداري للمجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة، حول البند
المتعلق بـاالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال المعیشیة

للشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة بما فیھا القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن
السوري المحتل، والتي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة السفير عبدهللا

المعلمي.

وعبر عن ترحيب المملكة بما ورد في بيان مجموعة الـ77 والصين وما تمت اإلشارة له فيما
يتعلق بموضوع االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على األحوال

المعیشیة للشعب الفلسطيني في األراضي المحتلة بما فیھا القدس الشرقية، وللسكان العرب
في الجوالن السوري المحتل.

وعبر عن تقدير المجموعة العربية للدور المهم الذي تقوم به لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب آسیا، والجهود المبذولة من الفريق العامل على وضع التقرير المعنون:

"االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي على االحوال المعیشیة للشعب
الفلسطيني في األراضي المحتلة، بما فیها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن

السوري المحتل".

وأبان السفير المعلمي، أن التقرير الُمقدم يؤكد التداعيات الخطرة التي يمر بها الشعب
الفلسطيني جراء استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية ألبسط الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني
والسكان في الجوالن السوري المحتل، وانتهاك التزاماتها كسلطة قائمة باالحتالل في االتفاقات
الدولية، بما فيها اتفاق جنيف الرابع، غير مبالية في القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة.

وقال السفير المعلمي: "إن التقرير استعرض انتهاكات صارخة تقوم بها إسرائيل ومنها فرض
السياسات التمييزية لصالح المستوطنين في فلسطين والجوالن السوري المحتل فيما يتعلق
باستغالل األراضي وتوزيع المياه لتهجير أصحاب األرض من أراضيهم وفرض األمر الواقع
عليهم، وفرض السلطات اإلسرائيلية القيود الصارمة على تنقل الفلسطينيين ما أفضى إلى

تدهور الحال االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية لهم".
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ذات عالقة

شارك المقال

وأفاد بأن التقرير استعرض "استخدام السلطات اإلسرائيلية القوة المفرطة بعشوائية تجاه
األطفال، والنساء، والشيوخ، واستمرار مهاجمة المستوطنين اإلسرائيليين للفلسطينيين وقتلهم،
وتدمير ممتلكاتهم، واالعتقال اإلداري آلالف الفلسطينيين، واعتقال األطفال وتعذيبهم ومنعهم

من الحصول على الرعاية الطبية الالزمة، وتهديد األمهات الفلسطينيات المعتقالت بإيذاء
أطفالهن للحصول على اعترافات"، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات التي تعد األبشع على

المستوى الدولي تعدت إلى منع تمكين المسعفين الفلسطينيين من القيام بدورهم اإلنساني
واألخالقي.

وأوضح المعلمي، في ختام كلمته أن هذا المجلس معني بالجهود الدولية لضمان الحق في
التنمية للجميع، وقد اتفق المجتمع الدولي على أن التنمية المستدامة ال يمكن أن تكون

مستدامة مالم تكن شاملة وعادلة، مؤكدًا أن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني والشعب العربي في
الجوالن السوري المحتل هو قيام المجتمع الدولي بمنع سلطات االحتالل اإلسرائيلي من
االستمرار في ممارساته البشعة التي ما زالت تفرض على المواطنين الفلسطينيين تحت

االحتالل.
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59 قتيًال في
اشتباكات بين قوات
النظام والفصائل
في شمال غرب

سورية
http://www.alhayat.com/article/4639670)

سياسة/العرب/59-
قتيال-في-

اشتباكات-بين-
قوات-النظام-
والفصائل-في-

شمال-غرب-سورية)

منذ 6 ساعات في سياسة
http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة) . العرب
http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة/العرب)

المزيد من العرب

وفد أميركي يواصل
في تركيا ترتيبات

تدشين "مركز
عمليات مشتركة"

شمال سورية
/http://www.alhayat.com/article/4639675)

سياسة/العرب/وفد-
أميركي-يواصل-في-

تركيا-ترتيبات-
تدشين-مركز-

عمليات-مشتركة-
شمال-سورية)

فلسطين تحض
على تنفيذ

اتفاقيات جنيف
ومساءلة إسرائيل

/http://www.alhayat.com/article/4639674)
سياسة/العرب/

فلسطين-تحض-
على-تنفيذ-

اتفاقيات-جنيف-
ومساءلة-إسرائيل)
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النظام والفصائل
في شمال غرب

سورية
/http://www.alhayat.com/article/4639670)

سياسة/العرب/59-
قتيال-في-

اشتباكات-بين-
قوات-النظام-
والفصائل-في-

شمال-غرب-سورية)

الملك سلمان
التقى دريان في

قصر منى
http://www.alhayat.com/article/4639668)

سياسة/العرب/
الملك-سلمان-

التقى-دريان-في-
قصر-منى)

آخر األخبار

دبي - "الحياة"
http://www.alhayat.com/))

وفد أميركي يواصل
في تركيا ترتيبات

تدشين "مركز
عمليات مشتركة"

شمال سورية
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سياسة/العرب)
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http://www.alhayat.com/))
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اتفاقيات جنيف
ومساءلة إسرائيل

/http://www.alhayat.com/article/4639674)
سياسة/العرب/
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على-تنفيذ-
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ومساءلة-إسرائيل)
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/http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة) . العرب
/http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة/العرب)

بيروت - أ ف ب-
http://www.alhayat.com/))
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في شمال غرب

سورية
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سياسة/العرب/59-
قتيال-في-
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قوات-النظام-
والفصائل-في-
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/http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة) . العرب
/http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة/العرب)

بيروت - "الحياة"
http://www.alhayat.com/))

الملك سلمان
التقى دريان في

قصر منى
http://www.alhayat.com/article/4639668)

سياسة/العرب/
الملك-سلمان-

التقى-دريان-في-
قصر-منى)

منذ 11 ساعة في سياسة
http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة) . العرب
http://www.alhayat.com/morearticles)

سياسة/العرب)

. النسخة الدولية  . اتصل بنا  . مركز معلومات دار الحياة  . أعلن معنا  . مجلة لها  . من نحن
. النسخة السعودية
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