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 المتعنتة سياستها لتغيير إسرائيل على عقوبات فرض إلى يدعو دولي مؤتمر

 كونا

حذر مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة اليوم من أن استمرار اسرائيل في سياساتها المتعنتة وتوسيع 

المستوطنات يمكن أن يؤدي إلى انهاء عملية السالم داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتغيير 

 .مسارها

قلقه الشديد إزاء "ان كي مون في رسالة إلى المؤتمر في بروكسل عن وأعرب األمين العام لألمم المتحدة ب

 ".وصول عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين إلى مستوى جديد

واشار في الرسالة التي قرأتها وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي للجنة األمم المتحدة 

استمرار سياسة أنشطة االستيطان "ريما خلف الى ان ( كوااس)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

واإلفالت من العقاب فيما يتعلق بانشطة المستوطنين هما السبب الجذري للعنف المتصاعد في األراضي 

 ".الفلسطينية المحتلة

في كل  واألمن واألمل.. أن الوضع على أرض الواقع ال يزال مدعاة للقلق"وأكد االمين العام لألمم المتحدة 



من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عند مستوى متدن بعد عام من الصراع المدمر في غزة في الصيف 

 ".الماضي

وقال انه سيواصل العمل مع جميع األطراف لتشجيع العودة إلى مفاوضات السالم التي يجب أن تشمل 

 .مناقشة قضية المستوطنات اإلسرائيلية بموجب اتفاق للوضع النهائي

أشعر باالرتياح إزاء التزام القادة العرب بدعم مبادرة السالم العربية وأشجع اللجنة الرباعية "وأضاف 

وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي وجميع الفاعلين اإلقليميين والدوليين على أداء دور أكثر 

 ".دعما ونشاطا في التوصل إلى سالم دائم

ارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته أمام المؤتمر إنه رغم اإلدانات الدولية ومن جانبه قال وزير الخ

 ".فإن إسرائيل تواصل المضي قدما في هذا العمل اإلجرامي"لسياسة االستيطان 

إذا استمر فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لنظام االستيطان فإن "وحذر من أنه 

وقال ." من العقاب سيسود ما يشكل تهديدا خطيرا ألي أمل في التوصل إلى حل سلمي مناخ اإلفالت التام

سيكون لذلك أيضا عواقب وخيمة على السلم واألمن الدوليين ككل وسيقوض مصداقية القانون الدولي "

 ".والنظام الدولي برمته

في هذا الصدد نظرا لعالقته  وأشار إلى أن االتحاد األوروبي يشغل موقعا استراتيجيا إلحداث تأثير فعال

 .التجارية والتعاونية مع إسرائيل

اسرائيل يجب أن تفهم أنه ال يمكن أن تستمر في تحقيق مكاسب نتيجة اضطهاد الشعب الفلسطيني "وأضاف 

 ".واالستغالل غير المشروع لموارده الطبيعية

يني لحقوقه غير القابلة للتصرف فودي وبدوره قال رئيس لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسط

المستوطنات اإلسرائيلية .. من وجهة نظر المجتمع الدولي والقانون الدولي فإن الوضع واضح تماما"سيك 

في هذه القضية تحدث مجلس األمن "وأضاف ." المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية

بإجماع أصوات جميع أعضائه بما في ذلك جميع  564ر رقم القرا 0891بصوت واحد عندما مرر في عام 

 ".األعضاء الخمسة الدائمين

إسرائيل باعتبارها قوة "ومن جانبه قال مساعد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي سمير بكر دياب إن 

 ".احتالل تبذل قصارى جهدها إلسقاط عملية السالم

الشرقية وانتهاك المواقع اإلسالمية والمسيحية وكذلك المسجد  وحذر من محاوالت إسرائيل لتهويد القدس

 .األقصى

ودعا دياب المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل بما في ذلك مقاطعتها لوضع حد ألنشطة االستيطان 

 .اإلسرائيلية والحصار الذي تفرضه على غزة وانتهاكها للقانون الدولي

يعقد اجتماعنا اليوم في توقيت "م لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة ومن جانبها قالت مساعد األمين العا

كما دعا سفير خادم ." عصيب في ضوء رفض إسرائيل المتعنت والمستمر لوقف المستوطنات اإلسرائيلية

الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ ورئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى االتحاد 

التخلي عن المعايير االنتقائية والمزدوجة "األوروبي عبد الرحمن بن سليمان األحمد المجتمع الدولي إلى 

التي تتعارض مع القانون الدولي ومعارضة قرارات المستوطنات الصادرة عن الحكومة اإلسرائيلية والعمل 

 ".الجاد للضغط على إسرائيل من أجل االمتثال للقانون الدولي



ه أكد المستشار في السفارة الهندية في بروكسل انكان بانيرجي أمام المؤتمر دعم بالده الثابت ومن جانب

 .والتزامها المستمر تجاه فلسطين

الهند تؤكد انها تدعم القضية الفلسطينية وأعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله من "وقال 

 ".ة للحياةأجل دولة فلسطين موحدة ذات سيادة مستقلة قابل

وتنظم لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالتعاون مع 

منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية المؤتمر الذي يستمر يومي االثنين والثالثاء في بروكسل 

 .بهدف مناقشة مسارات وتطورات القضية الفلسطينية

اور المؤتمر على تناول قضية المستوطنات اإلسرائيلية التي تشكل عقبة في طريق السالم وتركز مح

 .والطرق الممكنة للمضي قدما في عملية التفاوض

 ويشارك في االجتماع خبراء دوليون وممثلون عن السلك الدبلوماسي والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية

 

 االرهاب قائمة على االستيطان عصابات بادراج يطالب المالكي

 وكالة معا االخبارية

رياض المالكي دول العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية تجاه .طالب وزير خارجية دولة فلسطين د

نظام االستيطان االسرائيلي، والذي يعيث عنفا وارهاباً في االرض الفلسطينية المحتلة، جاء ذلك خالل ذلك 

ايلول بعنوان  9و 7 في بروكسيل انعقاد االجتماع الدولي المعني بقضية فلسطين قي العاصمة اللجيكية

، والذي عقدته اللجنة المعنية بممارسة "السبل الممكنه قدما: المستوطنات االسرائيلية، كعقبة في وجه السالم"

الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في االمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة 

 .الدول العربية

مداخلته باالشارة الى قرار الرئيس محمود عباس اعالن الحداد لمدة ثالثة ايام في دولة فلسطين وبدأ المالكي 

حدادا على استشهاد المواطنة ريهام الدوابشة فجر اليوم، والتي التحقت بطفلها الرضيع علي الدوابشة 

كدا أن هذه الجريمة ووالده، والذين لقوا حتفهم بجريمة حرقهم على ايدي المستوطنين االسرائيليين، مؤ

االخيرة والتي رفعتها دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، تذكر باالهمية القصوى لعقد هذا المؤتمر حول 

 .االستيطان االسرائيلي كعقبة في وجه السالم

الف مستوطن  611الى اكثر من  0880الف مستوطن في  011واضاف أن ارتفاع عدد المستوطنين من 

حالي، وما يقومون به من جرائم متواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممتالكاته ودور عبادته، في الوقت ال

يظهر بكل الوقائع اصبح نظاما متكامال بجوانبه المتعددة العسكرية واالقتصادية واالجتماعية يحظى بدعم 

 .من قوة االحتالل



صابات المستوطنين االرهابية واستعرض وزير خارجية دولة فلسطين، الجرائم التي ترتكبها جماعات وع

في سياسة ممنهجة تسير جنبا الى جنب مع ممارسات دولة االحتالل وفي ظل ما يشبه حصانه دولية تحظى 

 .بها اسرائيل كقوة احتالل وال تحاسب على كل الجرائم االتي ترتكبها منهكة كافة التشريعات الدولية

روبي بشأن البضائع القادمة من المستوطنات، معتبرا انها وثمن المالكي القرارات التي اتخذها االتحاد الو

وان كانت خطوة اولى في االتجاه الصحيح اال انها غير كافية ، مضيفا ان دولة فلسطين ستعمل على التاكد 

 .من عدم استفادة المستوطنات االسرائيلية من اي دعم وعلى كل المستويات من قبل االتحاد االوروبي

ية ادراج مجموعات االستيطان على قائمة االرهاب كجماعات ارهابية، تنشر ثقافة ودعا وزير الخارج

الكراهية والتي ال يمكن التسامح معها، معتبرا ان مثل هذا القرار سيشكل رسالة واضحة لقوة االحتالل 

 .االسرائيلي، كما طالب المالكي دول االتحاد االوربي االعتراف فورا بدولة فلسطين

فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، قد افتتح اعمال وكان السفير 

المؤتمر بالتذكير باهداف اللجنة واهدافها بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية 

تاله رسالة وجهها  فلسطين والداعية النهاء االحتالل واحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني،

االمين العام لالمم المتحدة، قرأتها رئيس لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ريما خلف، 

والتي اكدت على سعي االمم المتحدة لحل كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها االستيطان 

في وجه السالم ، مشيرة في ذات الوقت الى مسعى االمين العام الى االسرائيلي، والذي يشكل عقبة رئيسية 

 .اسئناف عملية السالم

كما القى مساعد االمين العام لمنظمة التعاون االسالمي السفير سمير بكر، كلمة اكد فيها مجددا على الجهد 

ازالة االحتالل ، الذي تبذله منظمته في احالل السالم العادل على ارض فلسطين والذي يتطلب بضرورة 

 .مذكرا بقرارات االمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية

ويشارك في المؤتمر والذي يستمر على مدار يومين، رئيس لجنة مواجهة االستيطان وليد عساف، وسفير 

لدى االتحاد االوروبي، بلجيكا  رياض منصور، وسفير فلسطين الجديد.فلسطين لدى االمم المتحدة د

وبروكسيل عبد الرحيم الفرا، وطاقم السفارة المستشارين هادي شبلي وحسان البلعاوي، باإلضافة إلى 

 .ممثلين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية وآخرين

تتركز كما يشارك بالمؤتمر بعض المتحدثين الدوليين من الدول األوروبية ومن فلسطين وإسرائيل، و

الكلمات حول تأثير المستوطنات في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بشكل يومي، كذلك على عملية السالم 

والمفاوضات وفق مبدأ حل الدولتين، باالضافة الى دور المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية 

وروبي حول استيراد ووسم السلع المنتجة في والمؤسسات الوطنية واإلقليمية، والمبادئ التوجيهية لالتحاد األ

المستوطنات اإلسرائيلية، واتخاذ إجراءات من جانب البرلمانيين والمجتمع المدني الفلسطيني واالوروبي 

 .والسلطات المحلية بهذا الشأن



ات كما يشارك باالجتماع، رئيسة بعثة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لتقصي الحقائق بشأن المستوطن

اإلسرائيلية كريستين شانيه، وهيو لوفات من المجلس األوروبي للعالقات الخارجية ولوت ليخت من منظمة 

 .هيومن رايتس ووتش

 

 الفلسطينيين ضد العنف تصاعد إزاء قلقه عن يعرب مون

 جريدة الدستور

 وتوسيع المتعنتة، سياساتها في إسرائيل استمرار أن من المتحدة، األمم برعاية دولي مؤتمر حذر

 لتغيير إسرائيل على الضغط إلى الدولي المجتمع داعًيا السالم، عملية إنهاء إلى يؤدي أن يمكن المستوطنات

 .سياساتها

 إزاء الشديد قلقه عن بروكسل في المؤتمر إلى رسالة في مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين وأعرب

 .الفلسطينيين ضد اليهود المستوطنين عنف تزايد

 المتحدة األمم للجنة التنفيذي واألمين المتحدة لألمم العام األمين وكيل قرأتها التي رسالته، في وأشار

 واإلفالت االستيطان أنشطة سياسة استمرار أن إلى خلف، ريما( اسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 الفلسطينية األراضي في المتصاعد للعنف الجذري السبب هما المستوطنين بأنشطة يتعلق فيما العقاب من

 .المحتلة

 المحتلة الغربية الضفة من كل في األمن وأن.. للقلق مدعاة يزال ال الواقع أرض على الوضع أن وأكد

 .الماضي الصيف غزة في المدمر الصراع من عام بعد متدن مستوى عند غزة وقطاع

 تشمل أن يجب التي السالم مفاوضات إلى العودة لتشجيع األطراف جميع مع العمل سيواصل إنه وقال

 .النهائي للوضع اتفاق بموجب اإلسرائيلية المستوطنات قضية مناقشة

 الرباعية اللجنة وتشجيعه العربية، السالم مبادرة بدعم العرب القادة التزام إزاء االرتياح عن وأعرب

 أكثر دور أداء على والدوليين اإلقليميين الفاعلين وجميع اإلسالمي التعاون ومنظمة ربيةالع الدول وجامعة

 .دائم سالم إلى التوصل في ونشاًطا دعًما

 

 االستيطانية العصابات بادراج الدولية الحقوقية المؤسسات يطالب المالكي

 "االرهاب" قائمة على االسرائيلية

 دنيا الوطن



 رياض المالكي دول.طالب وزير خارجية دولة فلسطين د

 العالم بتحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية تجاه نظام االستيطان

 .ا وارهاباً في االرض الفلسطينيةاالسرائيلي، والذي يعيث عنف

 

 9و 7بروكسيل في  خالل ذلك انعقاد االجتماع الدولي المعني بقضية فلسطين قي العاصمة اللجيكية جاء ذلك

والذي عقدته اللجنة "السبل الممكنه قدما :  المستوطنات االسرائيلية ، كعقبة في وجه السالم" ايلول بعنوان 

للشعب الفلسطيني في االمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون  ثابتةالمعنية بممارسة الحقوق ال

 .وجامعة الدول العربية اإلسالمي

 

لمدة ثالثة ايام في دولة  وبدأ المالكي مداخلته باالشارة الى قرار السيد الرئيس محمود عباس اعالن الحداد

اليوم، والتي التحقت بطفلها الرضيع علي  فجر فلسطين حدادا على استشهاد االمواطنة ريهام الدوابشة

حتفهم بجريمة حرقهم على ايدي المستوطنين االسرائيلين ، مؤكدا ان هذه  الدوابشة ووالده، والذين لقوا

القصوى لعقد هذا  االخيرة والتي رفعتها دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ، تذكر باالهمية الجريمة

 . سرائيلي كعقبة في وجه السالمالمؤتمر حول االستيطان اال

 

الف مستوطن  611الى اكثر من  0880الف مستوطن في  011واضاف ان ارتفاع عدد المستوطنين من 

الفلسطيني وممتالكاته ودور عبادته ،  في الوقت الحالي ، وما يقومون به من جرئم متواصلة ضد الشعب

ددة العسكرية واالقتصادية واالجتماعية يحظى بدعم بجوانبه المتع يظهر بكل الوقائع اصبح نظاما متكامال

 . االسرائيلي من قوة االحتالل

 

المستوطنين في سياسة  واستعرض وزير خارجية دولة فلسطين، الجرائم التي ترتكبها جماعات وعصابات

االحتالل وفي ظل ما يشبه حصانه دولية تحظى بها  ممنهجة تسير جنبا الى جنب مع ممارسات دولة

 . على كل الجرائم االتي ترتكبها منهكة كافة التشريعات الدولية ئيل كقوة احتالل وال تحاسباسرا

 

المستوطنات ، معتبرا انها  وثمن المالكي القرارات التي اتخذها االتحاد الوروبي بشان البضائع القادمة من

ة فلسطين ستعمل على التاكد كافية ، مضيفا ان دول وان كانت خطوة اولى في االتجاه الصحيح اال انها غير

 من عدم استفادة المستوطنات

 . االسرائيلية من اي دعم وعلى كل المستويات من قبل االاتحاد االوروبي

 

ارهابية ، تنشر ثقافة  ودعا وزير الخارجية ادراج مجموعات االستيطان على قائمة االرهاب كجماعات

القرار سيشكل رسالة واضحة لقوة االحتالل  مثل هذا الكراهية والتي ال يمكن التسامح معها، معتبرا ان

 .االتحاد االوربي االعتراف فورا بدولة فلسطين االسرائيلي، كما طالب المالكي دول



 

الفلسطيني ، قد افتتح اعمال  وكان السفير فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب

على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية  هدافها بالعملالمؤتمر بالتذكير باهداف اللجنة وا

االحتالل واحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، تاله رسالة  فلسطين والداعية النهاء

واالجتماعية لغربي آسيا ريما  االمين العام لالمم المتحدة، قرأتها رئيس لجنة األمم المتحدة االقتصادية وجهها

الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها  لف، والتي اكدت على سعي االمم المتحدة لحل كافةخ

يشكل عقبة رئيسية في وجه السالم ، مشيرة في ذات الوقت الى مسعى االمين  االستيطان االسرائيلي، والذي

 . الى اسئناف عملية السالم العام

 

اكد فيها مجددا على الجهد  ة التعاون االسالمي السفير سمير بكر، كلمةكما القى مساعد االمين العام لمنظم

فلسطين والذي يتطلب بضرورة ازالة االحتالل ،  الذي تبذله منظمته في احالل السالم العادل على ارض

 .الخاصة بالقضية الفلسطينية وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية مذكرا بقرارات االمم المتحدة

 

وليد عساف، وسفير  في المؤتمر والذي يستمر على مدار يومين ،رئيس لجنة مواجهة االستيطان ويشارك

لدى االتحاد االوروبي ، بلجيكا  رياض منصور، وسفير فلسطين الجديد.فلسطين لدى االمم المتحدة د

ضافة إلى المستشارين هادي شبلي وحسان البلعاوي ، باإل وبروكسيل عبد الرحيم الفرا ، وطاقم السفارة

 .جامعة الدول العربية وآخرين ممثلين رفيعي المستوى من

 

وإسرائيل، وتتركز  كما يشارك بالمؤتمر بعض المتحدثين الدوليين من الدول األوروبية ومن فلسطين

الفلسطيني بشكل يومي، كذلك على عملية السالم  الكلمات حول تأثير المستوطنات في زيادة معاناة الشعب

الدولتين، باالضافة الى دور المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات  وفق مبدأ حل والمفاوضات

استيراد ووسم السلع  والمؤسسات الوطنية واإلقليمية، والمبادئ التوجيهية لالتحاد األوروبي حول اإلقليمية

مدني الفلسطيني جانب البرلمانيين والمجتمع ال المنتجة في المستوطنات اإلسرائيلية، واتخاذ إجراءات من

 .الشأن واالوروبي والسلطات المحلية بهذا

 

الحقائق بشأن المستوطنات  كما يشارك باالجتماع، رئيسة بعثة مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لتقصي

األوروبي للعالقات الخارجية ولوت ليخت من منظمة  اإلسرائيلية كريستين شانيه، وهيو لوفات من المجلس

 .ووتشهيومن رايتس 

 

 اإلسرائيلية المستوطنات حول اليوم ببروكسل دولي اجتماع

 المساء



ة في المستوطنات اإلسرائيلية عقب"تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، مؤتمرا دوليا تحت عنوان 

يدوم يومين يثير فيه المشاركون خطر سياسة االستيطان على " طريق السالم ـ الطرق الممكنة للمضي قدما

لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب   وينظم المؤتمر بتنسيق بين". حل الدولتين"مبدأ 

، حيث ستشرف ريما خلف، رئيسة لجنة األمم الفلسطيني، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي

المتحدة االقتصادية واالجتماعية على انطالق أشغال هذه الندوة بحضور رئيس لجنة حقوق الفلسطينيين في 

األمم المتحدة، فودي سيك، ورياض المالكي وزير خارجية فلسطين والسفير سمير بكر، األمين العام 

 .عاون اإلسالميالمساعد لشؤون فلسطين في منظمة الت

وينتظر أن يثير المشاركون في مداخالتهم إشكالية تأثير المستوطنات اإلسرائيلية على حقوق الشعب 

الفلسطيني، ودور المجتمع الدولي بما في ذلك المنظمات اإلقليمية وبرلمان الدول ومؤسسات المجتمع المدني 

والتقى . ة في األرض الفلسطينية المحتلةفي ممارسة الضغط من أجل وقف سياسة االستيطان اإلسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا، أمس، بمساعد األمين العام لألمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج 

األمم المتحدة للمستوطنات البشرية جوان كلوس، بمدينة رام هللا بالضفة الغربية بحثا خالله مسألة تنفيذ 

وناقش الحمد . المتحدة في التخطيط العمراني لمشاريع اإلسكان التي ستقام في قطاع غزةخطط برنامج األمم 

والقدس " ج"هللا، سبل دعم األمم المتحدة للخطط الفلسطينية الخاصة بالتهيئة العمرانية في المناطق المسماة 

  .الشرقية وقطاع غزة

مشترك مع مؤسسات األمم المتحدة من أجل وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة تعزيز التعاون ال

تنفيذ مزيد من المشاريع التنموية خاصة بهذه المناطق وضمان حق الوصول إليها في ظل سيطرة االحتالل 

وبينما تبحث مسألة . اإلسرائيلي عليها، وإعاقته الستثمار الفلسطينيين فيها واالستفادة من مواردها الطبيعية

ي بروكسل ومسألة تمكين الفلسطينيين من مشاريع تنموية على أرضهم المحتلة في المستوطنات اإلسرائيلية ف

رام هللا، تتصاعد حدة التوتر بمدينة القدس المحتلة جراء استمرار االعتداءات الصهيونية على المسجد 

فقد واصلت شرطة االحتالل أمس، منع المرابطات من دخول المسجد األقصى المبارك، . األقصى المبارك

 .في حين أّمنت الحراسة والحماية المشددة للمستوطنين القتحامات باحاته

مرابطة  51ونصبت شرطة االحتالل متاريس حديدية على مقربة من بوابات األقصى، منعت من خاللها 

وكانت جماعات المستوطنين جددت . من دخوله ما دفعهن إلى تنظيم اعتصام احتجاجي أمام بوابات األقصى

ولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من باب المغاربة، وشرعت بتنفيذ جوالت استفزازية اقتحامها أل

ومشبوهة بداخله برفقة عدد من الحاخامات في حين تصدى لهم المصلون وطالب حلقات العلم بهتافات 

مقتل وكانت منظمات يهودية متطرفة دعت أنصارها أمس، إلحياء ما أسمته الذكرى الخامسة ل. التكبير

 .متطرفين يهوديين داخل المسجد بمشاركة عدد من حاخامات منظمات الهيكل المزعوم

 ببروكسل اإلسرائيلية المستوطنات حول دولي مؤتمر

 البوابة نيوز



 العاصمة في اإلثنين، اليوم سيعقد الذي الدولي المؤتمر في مشاركتها اإلسالمي التعاون منظمة أعلنت

 ،"قدما للمضي الممكنة الطرق - السالم طريق في عقبة اإلسرائيلية المستوطنات" بعنوان بروكسل البلجيكية

 .العربية الدول وجامعة الفلسطيني، للشعب الثابتة الحقوق بممارسة المعنية المتحدة األمم لجنة مع بالتعاون

 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ةلجن رئيسة خلف ريما أن بيان، في المنظمة، وأوضحت

 حقوق لجنة رئيس سيك فودي السفير بجانب المتحدة، لألمم العام األمين عن نيابة المؤتمر في ستشارك

 األمين بكر سمير والسفير فلسطين خارجية وزير المالكي رياض والدكتور المتحدة األمم في الفلسطينيين

 الدول جامعة من المستوى رفيعي وممثلين اإلسالمي، التعاون منظمة في فلسطين لشؤون المساعد العام

 .الخارجية للعالقات األوروبي والمجلس العربية،

 والدول فلسطين دولة من الدوليين المتحدثين بعض يومين، يستمر الذي المؤتمر أعمال في سيشارك كما

 ودور الفلسطيني، الشعب حقوق على اإلسرائيلية المستوطنات تأثير مداخالتهم خالل يتناولون األوروبية،

 المجتمع ومؤسسات والبرلمانيون، الوطنية، والمؤسسات اإلقليمية، المنظمات ذلك في بما الدولي، المجتمع

 الفلسطينية األرض في اإلسرائيلية االستيطان سياسة وقف أجل من الضغط إزاء المحلية، والسلطات المدني،

 .المحتلة

 

 المستوطنات حول بروكسل في دولي اجتماع يف تشارك ”اإلسالمي التعاون“

 اإلسرائيلية

 صحيفة النهار

المستوطنات “تشارك األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، في تنظيم ورعاية مؤتمر دولي تحت عنوان 

، والذي سينطلق غًدا في العاصمة ”الطرق الممكنة للمضي قدما –اإلسرائيلية عقبة في طريق السالم 

حدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، البلجيكية بروكسل، بالتعاون مع لجنة األمم المت

 .وجامعة الدول العربية

وتبدأ الجلسة االفتتاحية بخطاب تلقيه رئيس لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ريما 

نيين في األمم خلف، نيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، والسفير فودي سيك، رئيس لجنة حقوق الفلسطي

المتحدة، والدكتور رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، والسفير سمير بكر، األمين العام المساعد 

لشؤون فلسطين في منظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من جامعة الدول 

 .العربية والمجلس األوروبي للعالقات الخارجية وآخرين

في المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثالثة أيام، بعض المتحدثين الدوليين من الدول األوروبية ومن كما سيشارك 

دولة فلسطين، يتناولوا في مداخالتهم تأثير المستوطنات اإلسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، ودور 

ين، ومؤسسات المجتمع المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية والمؤسسات الوطنية، والبرلماني



المدني، والسلطات المحلية إزاء الضغط من أجل وقف سياسة االستيطان اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 

 .المحتلة

وسيعقد في اليوم الثالث من االجتماع لقاء تشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني لتسليط الضوء على دورها 

 .في مواجهة سياسة االستيطان اإلسرائيلية

 

 المستوطنات حول بروكسل في دولي اجتماع يف تشارك ”اإلسالمي التعاون“

 اإلسرائيلية

 رويترز

المستوطنات “تشارك األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، في تنظيم ورعاية مؤتمر دولي تحت عنوان 

، والذي سينطلق غًدا في العاصمة ”الطرق الممكنة للمضي قدما –اإلسرائيلية عقبة في طريق السالم 

حدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، البلجيكية بروكسل، بالتعاون مع لجنة األمم المت

 .وجامعة الدول العربية

وتبدأ الجلسة االفتتاحية بخطاب تلقيه رئيس لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، ريما 

نيين في األمم خلف، نيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، والسفير فودي سيك، رئيس لجنة حقوق الفلسطي

المتحدة، والدكتور رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، والسفير سمير بكر، األمين العام المساعد 

لشؤون فلسطين في منظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من جامعة الدول 

 .العربية والمجلس األوروبي للعالقات الخارجية وآخرين

في المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثالثة أيام، بعض المتحدثين الدوليين من الدول األوروبية ومن كما سيشارك 

دولة فلسطين، يتناولوا في مداخالتهم تأثير المستوطنات اإلسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، ودور 

ين، ومؤسسات المجتمع المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية والمؤسسات الوطنية، والبرلماني

المدني، والسلطات المحلية إزاء الضغط من أجل وقف سياسة االستيطان اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية 

 .المحتلة

وسيعقد في اليوم الثالث من االجتماع لقاء تشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني لتسليط الضوء على دورها 

 .في مواجهة سياسة االستيطان اإلسرائيلية

Int'l conf. calls for sanctions on Israel to change 

intransigent policies 



KUNA 

An UN-sponsored conference warned Monday that the continuation of Israeli 

intransigent policies and expansion of settlements could lead to the end of the 

peace process and it urged the international community to pressure Israel to 

change course. 

UN Secretary General Ban Ki Moon in his message to the meeting in Brussels, 

expressed "serious concern over the new level of Jewish settler violence against 

Palestinians ".He noted that "the continuing policy of settlement activity and 

impunity related to settler activities are the root cause of the escalating violence 

in occupied Palestinian territories ".His message was read by Rima Khalaf, United 

Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of the United Nations 

Economic and Social Commission for Western Asia. 

The UN chief said "the situation on the ground continues to be worrisome. One 

year since last summer's ruinous Gaza conflict, security and hope in both the 

occupied West Bank and Gaza remain at a low point ".He said he will continue to 

work with all parties to encourage a return to peace negotiations, which must 

include a discussion of the issue of Israeli settlements under a final status accord. 

"I am heartened by the commitment of Arab leaders to uphold the Arab Peace 

Initiative, and I encourage the Quartet, the League of Arab States, the 

Organization for Islamic Cooperation and all regional and international 

stakeholders to play a more active, supportive role in fostering an enduring peace, 

" added Ban Ki-Moon in is message. 

The UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian 

People (CEIRPP), in cooperation with the Organization of Islamic Cooperation and 

the League of Arab States, has organised a 2-day international meeting on the 

Question of Palestine in Brussels on Monday and Tuesday The theme of the two-

day conference is "Israeli settlements as an obstacle to peace - possible ways 

forward." 

In his keynote address, Riad Malki, Minister for Foreign Affairs of the State of 

Palestine, said despite consistent universal condemnation of the settlement 

regime, "Israel continues to push ahead with this criminal enterprise ".He warned 

that "if the international community continues to fail to take practical steps to put 



an end to the settlement regime, the climate of complete impunity will prevail, 

presenting serious and imminent threat to any hopes in achieving a peaceful 

solution" ".It will also have devastating consequences to international peace and 

security as a whole and will undermine the credibility of international law and 

with the whole international system," he stressed. 

He noted that the EU is in a strategic position to make an effective impact in this 

regard, given its special trade and cooperation relation with Israel. 

"Israel must be made to understand that it cannot continue to make a profit off 

the oppression of the Palestinian people, the illegal exploitation of their natural 

resources," he said. 

Chairman of Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the 

Palestinian People Fode Seck said "from the standpoint of the international 

community, and of international law, the situation is quite clear: Israeli 

settlements on occupied Palestinian territory are illegal" ".On this issue the 

Security Council spoke with one voice when in 1980 it passed Resolution 465 by 

votes of all of its members, including all five Permanent Members," he said. 

Samir Bakr Diab, Assistant Secretary-General of the Organization of Islamic 

Cooperation, said "Israel as the occupying power has done everything to bring 

down the peace process ".He warned of the Israel attempts of Judaisation of East 

Jerusalem and the violation of Muslims and Christian sites as well as the Al Aqsa 

mosque. 

Diab called on international community to put pressure on Israel including 

boycott to bring an end to Israeli settlement activities, blockade on Gaza and 

violation of international law. 

Haifa Abu Ghazaleh, Assistant Secretary General of the Arab league, said "our 

meeting is being held today in dangerous times in view of Israel's intransigent and 

continued refusal to stop Israeli settlements ".The ambassador of Saudi Arabia to 

the EU, Abdurrahman bin Sulaiman al Ahmed called on the international 

community "to relinquish selectivity and double standards that are contrary to 

the international law and to oppose settlements' decisions issued by the Israeli 

government and work hard to pressure Israel to comply with the international 

law ".Ankan Banerjee, counsellor at the Indian embassy in Brussels, underlined 

India's steadfast support and continuing commitment to Palestine. 



"India reaffirms its support for the Palestinian cause and expressed solidarity with 

the Palestinian people for their struggle for a sovereign, independent viable and a 

united state of Palestine," he stressed. 

Participants in the two-day meeting include international experts, and 

representatives of the diplomatic community, civil society and academia. 

 

International meeting on Palestine Question to convene in 

Brussels 

PETRA 

An international meeting on the Palestinian cause will be held next week in 

Brussels under the theme "Israeli settlements as an obstacle to peace- possible 

ways forward", the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the 

Palestinian People said. 

The conference will be organized by the Committee in cooperation with the 

Organization of Islamic Cooperation and the League of Arab States on 7 and 8 

September. United Nations Under-Secretary-General and Executive Secretary of 

the UN Economic and Social Commission for Western Asia, Rima Khalaf's will 

address the opening session next Monday on behalf of the UN Secretary-General 

Ban Ki-moon, Chair of the UN Palestinian Rights Committee Fodé Seck, Minister 

for Foreign Affairs of the State of Palestine Riad Malki and Assistant Secretary-

General of the Organization of Islamic Cooperation Samir Bakr Diab in addition to 

high-level representatives of the Arab League and others. 

 

During the 2-day conference a number of international, European, Palestinian and 

Israeli speakers will discuss the impact of settlements as well as the role of the 

international community, including regional organizations, national and regional 

institutions, European Union guidelines on import and labelling of goods 

produced in Israeli settlements and action by parliamentarians, civil society and 

local authorities. The Chairperson of the UN Human Rights Council’s Fact-finding 

mission on Israeli settlements, Christine Chanet, and Hugh Lovatt of the European 



Council on Foreign Relations in addition to Lotte Leicht of Human Rights Watch 

will also participate in the gathering . 


