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كلمة لسفير فلسطين لدى جامعة الدول العربية يشير فيها إىل أن
االستيطان ارتفع بنسبة  %58يف سنة  7102مقارنة بـسنة 7102



القاهرة( 7102 / 9 / 01 ،مقتطفات)

قال سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة
الدول العربية جمال الشوبكي ،إن جنون االستيطان االستعماري اإلسرائيلي ارتفع
بنسبة تصل إىل  %58إذا ما قارناه بالفترة ذاتها من العام املاضي  ،6102بعد القرار
 6332ضد االستيطان ،الذي تبنّاه جملس األمن الدويل يف شهر كانون األول /
ديسمبر من العام املاضي.
جاء ذلك يف كلمته باجتماع جملس جامعة الدول العربية على مستوى املندوبين
الدائمين يف دورته العادية  025خالل اجللسة املغلقة ،الذي انطلقت أعماله ،اليوم
األحد ،يف مقر اجلامعة يف القاهرة برئاسة جيبوتي.
وتابع الشوبكي" :كنا نتمنى أن تأتي هذه الدورة وقد انتهت األزمات التي تعاين منها
الدول العربية ،كما كنا نتمنى أن تأتي وقد انتهى االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية والعربية احملتلة منذ  81عاما على األقل ،وكنا نتمنى أيضا أن تأتي هذه
الدورة وقد قبلت دولة االحتالل بمبادرة السالم العربية املطروحة على الطاولة منذ
 08عاما ،أو أن االستيطان االستعماري اإلسرائيلي قد انحسر ،أو أن القدس وباقي

 املصدر :موقع وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية ("وفا") ،يف الرابط اإللكتروين التايل:

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=eJU9EQa798120078987aeJU9EQ
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املدن الفلسطينية قد صارت إىل حال أفضل من احلرية واالستقرار ،لكننا مع األسف
جنتمع اليوم بظروف أسوأ من قبل ،وبأزمات عربية أكبر وأعقد".
وأوضح أن "رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو يحاول استمالة املزيد من
أصدقائنا حول العامل من شرق آسيا إىل أميركا الالتينية ،مرورا بالقارة األفريقية
الشقيقة التي طاملا احتضنت القضية الفلسطينية كجزء من حركاتها التحررية".
[].......
وبيّن أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي قامت خالل األشهر القليلة السابقة بتخصيص
املزيد من األموال واالستيالء على األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية ومدينة
القدس احملتلة ،وهدم املنازل واإلخالء ،وتدمير املمتلكات لصالح مشاريع االستيطان
يف خمتلف مناطق دولة فلسطين احملتلة ،خاصة داخل مدينة القدس الشرقية
وحميطها ،وقد شملت املمارسات األخيرة إقرار ما يزيد عن  82خطة لبناء خمسة آالف
وحدة استيطانية خالل األشهر الثمانية املاضية ،بين كانون الثاين  /يناير ،وآب /
أغسطس  .6102وقد شكّل هذا اجلنون االستيطاين االستعماري ،ارتفاعا حادا بنسبة
تصل إىل  %58إذا ما قارناه بالفترة ذاتها من العام املاضي ،وكل ذلك يجري بعد
قرار جملس األمن  6332ضد االستيطان ،الذي تبنّاه اجمللس يف شهر كانون األول /
ديسمبر من العام املاضي.
[].......
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