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كلمة مندوب فلسطين يف األمم املتحدة، ناصر القدوة، أمام جملس األمن ينتقد فيها 
 1قرار إسرائيل مصادرة أراض فلسطينية يف القدس

 
 21/5/2995نيويورك، 

 

 إسرائيلوعرض مندوب فلسطين الدكتور ناصر القدوة الشكوى، وحتدث عن التزامات  
احلد األدنى للتقيد بااللتزامات التعاقدية لألطراف "وقال ان . ومنظمة التحرير الذي وقعه الطرفان

والتفاوض بنيات حسنة يقتضي أال حتدث األطراف تغييرات على األرض تستبق نتائج 
املفاوضات وتستهدف التأثير فيها، ناهيك عن قيام أحد األطراف بتصرفات عدائية تلحق ضرراً 

سية، وهي تصرفات تنتهك اتفاقيات فظيعاً باجلانب اآلخر وتعتبر من سمات االحتالل األسا
 .1090واألنظمة امللحقة بها ومعاهدة جنيف الرابعة لعام  1091الهاي لعام 

هكتاراً من  35هذا بالضبط ما فعلته السلطات االسرائيلية أخيراً عندما أعلنت أوامر مصادرة 
. لى هذه األراضيأراضي القدس الشرقية، وأعلنت انشاء مبان سكنية للمستعمرين ومبنى للشرطة ع

وفوق ذلك أكد عدد من املسؤولين االسرائيليين نيات احلكومة ملصادرة مزيد من األراضي هناك 
 ".نشاء مزيد من املستعمراتإل

عن يف القدس وممارساتها من دون احلديث  إسرائيلال يمكن احلديث عن سياسات : وتابع 
الشعب الفلسطيني ومنعه من دخولها على غالق املدينة يف وجه املمارسات الفظيعة املتعلقة بإ

 ".رغم ما تمثله القدس من مركز ديني ثقايف اقتصادي جلميع السكان

من حفريات غير مشروعة يف منطقة احلرم الشريف، وهي  إسرائيلما تقوم به "وأشار اىل  
املبارك ما يهدد سالمة املسجد  ىحفريات وصلت أخيراً اىل أماكن مالصقة للمسجد االقص

أساساته مع ما يهدد سالمة املسجد وأساساته مع ما يمكن ان يسببه ذلك من ثورة حقيقية يف و
هذا اىل جانب الكثير من املمارسات االخرى، منها ما هو متعلق بها . العاملين العربي واالسالمي

كسلطة قائمة باالحتالل مثل االستمرار يف حملة االستيطان االستعماري يف امكان ( إسرائيل)
أخرى من األرض احملتلة، ومنها ما هو متعلق بها كشريك يف عملية السالم مثل املماطلة يف 

عادة االنتشار يف بقية الضفة الغربية واجراء إعالن املبادئ املتضمن إتنفيذ الشق الثاين من 
دت اىل اذ خطوات أالفلسطينية العامة، ومثل عدم التقيد باالتفاق االقتصادي واتخ االنتخابات

حصار االقتصاد الفلسطيني وخنقه وزيادة معاناة شعبنا يف املناطق احملتلة ويف مناطق السلطة 
 ".الوطنية الفلسطينية
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دورهما، وحتدث املندوب الفلسطيني عن الواليات املتحدة وروسيا راعيتي عملية السالم و 
نقاذ العملية وضمان إجل أنعتقد ان على راعيي عملية السالم ان يكثفا جهودهما من : "وقال

على عدم القيام بمثل تلك املمارسات والدفع يف اجتاه تنفيذ  إسرائيلتقدمها، وذلك من خالل حمل 
اجملال باعتبار  لتزاماتها التعاقدية، ولعل الراعي األميركي يتحمل مسؤولية أكبر يف هذاإاألطراف 

حكم رسائل التطمينات التي وجهها اىل األطراف املشاركة بوأيضاً  إسرائيلعالقاته اخلاصة مع 
يف العملية، ومنها رسالة التطمينات اىل الطرف الفلسطيني التي شكلت جزءاً أساسياً من أساس 

 29ية املؤرخة يف وتقول رسالة التطمينات األميرك. املشاركة الفلسطينية يف العملية برمتها
للقدس  إسرائيلتعارض الواليات املتحدة ضم : عن موضوع القدس 1001( أكتوبر)تشرين األول 

سرائيلي عليها وتوسيع حدود بلدية القدس، ونحن نشجع كل األطراف إلوتطبيق القانون االشرقية 
تزيد صعوبة على جتنب القيام بأعمال من طرف واحد تؤدي اىل زيادة حدة التوتر احمللي أو 

 ".املفاوضات أو حتول دون الوصول بها اىل نتيجتها اخلتامية

 ط، ونأمل بأن تتخذ الوالياتبنحن اآلن أمام مثل هذا الوضع بالض: "وختم القدوة قائالً  
 ".قفاً مع تعهداتهااملتحدة موقفاً واضحاً مت

 


