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  السيدات والسادة، 
 بتـاريخ   للعالم  مذكراً  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كل عام        ييأت

 من نصف قرن لـم      أكثر عليها   معاناته التي مر  ل جسداًشعب وم النضال الطويل لهذا ال   
 ، وها هو يوم التـضامن      في القهر والتعسف والظلم واالحتالل     تشهد لها البشرية مثيالً   

 ذكّراً دته الجمعية العامة لألمم المتحدة      الذي حدبالمظلمة التاريخية التي وقعـت      يأتي م 
 عندما صدر القرار الجـائر      1947من عام   اليوم  مثل هذا    في   على الشعب الفلسطيني  

بتقسيم أرضه على غير إرادته، كما يأتي مؤكداً على حقه المشروع في تقرير المصير              
  .وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

يجيء االحتفال هذا العام في خضم حراك سياسي ودبلوماسي سـبق أن أطلقـه              
ش الدورات السابقة وكذلك الحالية للجمعيـة       محمود عباس على هام   / فخامة الرئيس 

العامة لألمم المتحدة سواء بالتقدم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين فـي األمـم              
االنتصار التاريخي الذي تحقق بالحصول على مركز دولة غير عضو لهـا            بالمتحدة و 

ن إلى جانب    بالنجاح في رفع علم دولة فلسطي      وأخيراًاألمم المتحدة،   في  صفة المراقب   
أعالم الدول األعضاء األخرى باألمم المتحدة، وتأتي هذه الخطوات الهامة فـي إطـار              

وبدعمٍ عربي كامـل، هـدفها      مدروسة وناجحة   حملة فلسطينية سياسية ودبلوماسية     
 مـع   يتفق تماماً إثبات الحق الفلسطيني في االعتراف الكامل بدولة فلسطين، وهو ما           

 اسـتمرار   مبدأ حل الدولتين المهدد في ظـل      ومع  إلسرائيلي  ضرورة إنهاء االحتالل ا   
علـى   القوة القائمـة     – إسرائيلد   وتعم بحق الشعب الفلسطيني  االنتهاكات اإلسرائيلية   

القانون الـدولي والقـانون      لقواعد   الجسيمةومخالفتها    بتجاوز كل الحدود   -االحتالل
المواثيق واألعراف   المخالفة لكافة  و  الصارخة  وممارساتها هااتبانتهاكالدولي اإلنساني   
  .والشرعية الدولية
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 بإطالق عملية الـسالم بـين الجـانبين         العربية والدولية  الدعوات   تصطدملقد ا 
ببناء المستوطنات غير الشرعية    اإلسرائيلي والفلسطيني بسياسة الحكومة اإلسرائيلية      

لة المفاوضات وتحقيق   عدم االستجابة لدعوات العودة إلى طاو     ب، و وفق القانون الدولي  
توافق المجتمع الدولي علـى حـل الـدولتين لتحقيـق            ، وبالرغم من  السالم المنشود 

التسوية السلمية وإقامة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة والمتـصلة وذات الـسيادة              
وعاصمتها القدس الشرقية، وبينما يسعى العالم لتحقيق السالم العادل، تشهد األراضي           

 في الفترة االخيـرة   حتلة تطورات خطيرة وحالة من الغليان       الفلسطينية الم، مـارس  ي
 القمع بأبشع صوره ممـا أدى        أبناء الشعب الفلسطيني    اإلسرائيلي ضد  خاللها االحتالل 

واألطفال، وأصدرت  الشعب الفلسطيني اغلبهم من النساء أبناءالى استشهاد العديد من   
ارات عنصرية تسمح للمستوطنين المتطرفين     الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة قر    

ولجيش االحتالل اإلسرائيلي بقتل الفلسطينيين واستخدام الرصـاص الحـي ضـدهم،            
وتنفيذ اإلعدامات الميدانية بحق األبرياء الفلسطينيين من النساء واألطفال وهـو مـا             

نين إلسـرائيلي والمـستوط   يزيد من وتيرة اإلرهاب الذي تمارسه سلطات االحـتالل ا         
المتطرفين، ناهيك عن االستمرار فى حصار غزة بما يخـالف القواعـد الدوليـة ذات              

  . الصلة

  السيدات والسادة، 
 هنـاك    وفي غياب الحل العـادل المطلـوب       ،وفي ضوء هذه األحداث المأساوية    

قرارات من األمم المتحدة ومن مجلس األمن ولها هذا اإللزام ومن الجمعيـة العامـة               
يبقى ،   النزاع وتنفيذها يؤدى إلى تحقيق الحل العادل ولكنها ال تنفذ          تغطى جميع أوجه  

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضرورة ملحة في ظل الخطر الذي يتعرض له    
أبناء الشعب الفلسطيني جراء االحتالل وآلته العسكرية، كما يبقـى إنهـاء االحـتالل              

أمـام المجتمـع     األكبرالتحدي  المحتلة هو   اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية     
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إضافةً إلى  أن هـذا االحـتالل   ،  الدولي لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة والعالم      
يمثل سبباً رئيسياً في انتشار الجماعات اإلرهابية والفكر المتطرف في المنطقة، وذلك            

التوصل إلى حل عادل ودائم وفق مبادئ الشرعية الدولية ومقاصد ميثـاق            نتيجة لعدم   
  .األمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية

 السيدات والسادة، 

إن ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيهـا              
 القانون الدولي وجميعها إجراءات باطلة      واعديمثل مخالفات جسيمة لق   القدس الشرقية   

والغية، وعلى المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمـن واللجنـة الرباعيـة الدوليـة              
ووضع حـد   التاريخية  واألطراف الفاعلة وخاصة الواليات المتحدة تحمل مسؤولياتهم        

 المتطرفـة   لعملية المراوغة والمماطلة التي تتعامل بها الحكومة اإلسرائيلية اليمينيـة         
واستمرارها في إجراءاتها األحادية غير القانونية لتهويـد مدينـة القـدس الـشرقية            
المحتلة وهدم المنازل وتغيير معالمها وأسماء شوارعها ومواقعها وتهديـد المـسجد            
األقصى المبارك بانتهاكات يومية وتغيير تركيبة المدينة الديمغرافية وتزييف تاريخهـا           

  . والمسيحيوتراثها اإلسالمي

 االنتقال من مرحلة اإلدانـة والمواقـف االحتجاجيـة والتغاضـي عـن              البد من 
االنتهاكات اإلسرائيلية إلى مرحلة الضغط الفعلي واتخاذ المواقـف العمليـة والجـادة             
لمواجهة السياسات اإلسرائيلية وتجاهلها لكافة القوانين والمواثيـق الدوليـة، إذ أن            

ض أمر واقع على األرض يغير حقائقها وشواهدها ويقوض         االحتالل يسابق الزمن لفر   
  . اإلمكانية الواقعية لقيام دولة فلسطينية مستقلة
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  السيدات والسادة، 
ألكثـر مـن    الدول العربية رغم الجهود التي بذلها الجانب الفلسطيني وبدعم من         

حت مغلقة، ، فان كافة األبواب أصب   الحاليإيجاد مخرج من المأزق     بهدف   اًعشرين عام 
مما يستدعي مواجهة المواقف اإلسرائيلية المتطرفة والمتعنتـة والتـي تجعـل مـن              

 . العمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيليالصعوبة بمكان 

لقد أصبح من المؤكد أن استمرار إسرائيل في االستيطان وانتهاكاتها اليومية في            
يين، وحصارها الظالم على قطاع     راضي الفلسطينية المحتلة واعتقال آالف الفلسطين     ألا

غزة إنما يعكس انعدام وغياب اإلرادة السياسة الحقيقية للحكومة اإلسرائيلية اليمينيـة   
الذي أعلن عدم قبول حل الدولتين ورفض إقامـة         " بنيامين نتنياهو "المتطرفة برئاسة   

عم والتأييد  دولة فلسطينية مستقلة، وصرح بأن مبادرة السالم العربية التي تحظى بالد          
، يبدد أي أمل بالدخول في مفاوضات جادة تتعامل مع كافة قضايا            "خلف ظهره "الدولي  

الوضع النهائي استناداً إلى الشرعية الدولية ومرجعياتها الثابتة ضمن إطـار زمنـي             
محدد وبعيدا عن الحلول الجزئية والمرحلية والمؤقتة، وهو ما يحتّم علـى المجتمـع              

 .ئوليته في تحقيق السالم وإنفاذ قرارات الشرعية الدوليةالدولي تحمل مس

  السيدات والسادة، 
 دون حل لذلك يجب السعي وطرق       لم يعد من المقبول أن تظل القضية الفلسطينية       

تحقيق السالم العادل والـشامل المتمثـل بإقامـة الدولـة     إلى   لوصولل بوابألجميع ا 
لسياسة اإلسـرائيلية العنـصرية التـي       ا  أن يجب إبراز  كما. الفلسطينية القابلة للحياة  

 يجـب أن تتوقـف،      -ظام الفصل العنـصري     تستند إلى االحتالل والهيمنة وتطبيق ن     
وقد آن األوان ان    فإسرائيل فى عالمنا المعاصر هى آخر معاقل العنصرية واالبارتايد،          

 بـسالم   ينال الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المسلوبة وان يبدأ ببناء وطنه وأن ينعم           
وأمان كبقية شعوب العالم وأن يعيش حرا فوق أرضه ووطنه، وفي اليـوم العـالمي               
للتضامن مع الشعب الفلسطيني نُجدد تضامننا مع كفاحه العـادل ودعمنـا لمـسيرته              
المظفرة لتحقيق حقوقه في الحرية واالستقالل، ونهيب بكافة قـوى العـدل والـسالم              

  .نتصارهانضال ووالحرية مضاعفة جهودها لدعم هذا ال
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