
1 

 

 

  

  

  
  

  
  األمانة العامة

  

  

� �

� �

        

        

        

        كلمة معايل األمني العامكلمة معايل األمني العامكلمة معايل األمني العامكلمة معايل األمني العام

مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
2016  
  

  

  

  

12/12/2016  
  



2 

 

  أصحاب السعادة السفراء وممثلو الدول الشقيقة والصديقة ،،

  أصحاب السعادة األمناء املساعدون ،،

  ،،عزاءاالعالم األ احلضور  وممثلو السيدات والسادة

  أسعد اهللا صباحكم بكل خري وبعد،،
اسمحوا لي في البداية وأنا أرحب بحضراتكم جميعــًا فــي هــذا اليــوم التضــامني أن 

، وأن نعبـــــر عـــــن ًا وحكومـــــة وشـــــعبًا بضـــــحايا االرهـــــابأتقـــــدم بالتعـــــازي لمصـــــر رئيســـــ
 التضامن الكامل مع مصر في مجابهته، ثم أن أنقل إليكم تحيات الســيد األمــين العــام

  أنوب عن معاليه في هذا االحتفال.  وأن

        ،،،،،،،،السيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادةالسيدات والسادة
ـــة القضـــية الفلســـطينية تأكيـــداً  لحقـــوق ل دعـــم المجتمـــع الـــدولي وعلـــى ،علـــى عدال

وخاصـــــًة حقـــــه فـــــي تقريـــــر المصـــــير وٕاقامـــــة دولتـــــه  ،المشـــــروعة للشـــــعب الفلســـــطيني
ألمم المتحــدة اتخذت الجمعية العامة ل، الشرقية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

 .يومـــًا دوليــًا للتضــامن مـــع الشــعب الفلســـطينيبـــإعالن هــذا اليــوم  1977قرارهــا عــام 
تقســيم الــوطن  1947أي عــام  وذلك بنفس اليوم الذي أقرت فيه قبل هذا العام بعقدين

ومازالــت األخــرى قيــد  ،األولــى قامــت مــن تاريخــه ،الفلســطيني إلــى دولتــين بقــرار واحــد
  .االنتظار

حتــى  عامــًا بعــد عــام، نطاقــهواّتســع الــدولي هذا التضــامن تواصل  لكومن أجل ذ
مــن عــام  فــي نفــس اليــوم التــاريخي قرارهــا ةإصدار الجمعية العامة لألمــم المتحــدب تكلل

صــفة ب عضــوغيــر  دولــة مرتبة إلىبترقية مركز فلسطين في األمم المتحدة  - 2012
لألراضــي  االحــتالل اإلســرائيلي إنهــاء علــىالمجتمع الــدولي اصرار  تعبيرًا عن ،مراقب

وتحقيــق الســالم القــائم علــى  1967عــام  والفلســطينية الُمحتلــة منــذ الخــامس مــن يونيــ
  . واألمل المنشود للشعب الفلسطيني وشعوب العالم بأسرها وهو الحق والعدل

هــذا القــرار دول العــالم وشــعوبها، وخاصــًة الــدول دائمــة العضــوية فــي  لقــد حمــل
ٕانصـــــاف الشـــــعب لتحقيـــــق العدالـــــة و األخالقيـــــة والقانونيـــــة ؤولية المســـــ مجلـــــس األمـــــن
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للشــــرعية وقــــرارات  الســــتجابةوٕالــــزام اســــرائيل (القــــوة القائمــــة بــــاالحتالل) باالفلســــطيني 
القائم على اساس إنهــاء االحــتالل ألراضــي  لمتطلبات تحقيق السالمالمجتمع الدولي و 

وفــي هــذا الســياق  .لها وســيادتهاالدولة مــن ممارســة اســتقال ن هذهيمكتو  ،دولة فلسطين
 ،وأوســـع نطـــاق دولـــي ،مـــن دول الجامعـــة العربيـــةالمـــدعوم المســـعى الفلســـطيني يبقـــى 

محقــًا فلســطينيًا ي المنظمــة األمميــة مطلبــًا دولة كاملة العضوية فــللحصول على مقعد 
تقتضـــي العدالـــة والمنطـــق كمـــا الحـــق  ،وفـــق أســـس ومبـــادئ القـــانون والشـــرعية الدوليـــة

بمـــــا ينهـــــي حالـــــة االنتظـــــار الطويلـــــة لقيـــــام الدولـــــة  ه وتحقيقـــــهلـــــن االســـــتجابة والقـــــانو 
  . الفلسطينية

  ،السيدات والسادة
 ةحقيقيــــ رغبــــةنطالقــــًا مــــن ا حــــل الــــدولتينلتحقيــــق  الشــــعب الفلســــطيني يناضــــل 

الســياق كانــت  ذاتوفــي ، واالزدهــار لكافــة شــعوب المنطقــة والتعــايشلتحقيــق الســالم 
الممتــد منــذ  اإلســرائيلي -إنهاء الصراع العربــي ضرورة  تركز علىالدول العربية  إرادة

مبــادرة  2002أقــّرت القمــة العربيــة فــي بيــروت عــام  ،عــادل ودائــم تحقيــق ســالمبعقــود 
االنســــحاب اإلســــرائيلي مــــن كافــــة بتحقيــــق للتســــوية الســــلمية الشــــاملة الســــالم العربيــــة 

 ،مــة الدولــة الفلســطينية المســتقلةوٕاقا 1967األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 
األمر الذي مازال أساسًا ومرتكزًا مع قرارات مجلس األمن واألمم المتحــدة ذات الصــلة 

  . لتحقيق السالم المنشود
أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل سياساتها ومخططاتها لتقويض كل  غير

 ،وٕارادة المجتمــع الــدوليآمال وجهود تحقيــق هــذا الســالم بتحــد صــارخ لقــرارات وقــوانين 
وأبســط حقوقــه  الشعب الفلســطينيضد  العنصرية بل وُتمعن في انتهاكاتها وممارساتها

تجاوز الســنوات العشــر  اً وحصار  اً وانتهاك اً واقتالعًا وتدمير  اً تهجير  ،في أرضه ومقدساته
يســتدعي وقفــة هــذا االســتيطان الــذي الضفة الغربية في  لالستيطان اً لقطاع غزة وتكثيف

وٕانمـــا بمضـــاعفة  وٕادانتـــه هحازمـــة مـــن األســـرة الدوليـــة ومجلـــس األمـــن لـــيس فقـــط بوقفـــ
الضــغوط علــى ســلطات االحــتالل وتفعيــل نظــام واســع للمقاطعــة الدوليــة للمســتوطنات 
واالستيطان الذي بات يهدد وبصورة جدية كل فرص تحقيق حل الدولتين وينــتج واقعــًا 

لعنصري، إن استمرار غياب دور مجلس األمن في تحمل جديدًا من التمييز والفصل ا
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اذ قــانو القــانون والشــرعية الدوليــة  تطبيــقمســؤولياته للتعبيــر عــن إرادة المجتمــع الــدولي 
ع حكومــــة وســــقف زمنــــي محــــدد سيشــــجاألطــــراف حــــل الــــدولتين بآليــــة دوليــــة متعــــددة 

لواقــع الجديــد وخلــق األمــر ادمًا فــي تحــدي إرادة هــذا المجتمــع قى المضي االحتالل عل
  العالم .المنطقة و في  واالستقرار مناأل يهددالذي 

  ،السادةالسيدات و
مــن خــرق صــارخ للقــانون الــدولي ومــا تقــوم بــه مــن  مــا تمارســه إســرائيل في ضــوء

علـــى مـــرأى ومســـمع دول العـــالم  انتهاكـــات وتعـــديات علـــى حقـــوق الشـــعب الفلســـطيني
لها بالنفاذ إلى داخل أجهزته ولجانه  ، فإن المجتمع الدولي يكافئها حين يسمحوشعوبه

، وكـــذا )2020-2019(ســـعيها للحصـــول علـــى مقعـــد غيـــر دائـــم فـــي مجلـــس األمـــن ب
فــي رئاســة اللجنــة السادســة (القانونيــة) فــي الجمعيــة العامــة لألمــم بالفعــل نجاحها  عبر

، وهــو مــا يمثــل تناقضــًا مكشــوفًا وال يســتقيم مــع المنطــق فــي ضــوء مــا تقــوم بــه الُمتحدة
  .ةالدوليلمواثيق واألعراف واستهانة متكررة با متواصلة كاتانتهاسرائيل من إ

أيــًا كــان  -فــاالحتالل ومبادئ العدالة، المنطق مع أبسط قواعد تناقض ي ن ذلكإ
ســـبيًال جـــادًا إلنهائـــه وتحقيـــق إرادة المجتمـــع ُمكافأتـــه  ال معاقبتـــهيجـــب  -وحيثمـــا كـــان

  .الدولي

  السيدات والسادة،
قرارهــا بــإعالن يــوم  1977رت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام منــذ أن أصــد

الفعاليــات  وتقــام ،نوفمبر من كل عام يومًا دوليًا للتضامن مــع الشــعب الفلســطيني 29
، إال واألمــل حــافزالعطيه تُ وهي الشعب الفلسطيني سعد بها يَ التي المتكررة التضامنية 

أن تتحول الكلمات التضامنية حقيق األمل و تأن ما يحتاجه الفلسطينيون حقًا اليوم هو 
إلى خطوات عملية وٕاجراءات تطبيقية من قبل المجتمع الدولي للضــغط علــى إســرائيل 
لالســتجابة لمتطلبــات تحقيــق الســالم بإنهــاء االحــتالل وتمكــين الدولــة الفلســطينية مــن 

  االستقالل . 
احــه فــي إنهــاء بنجكمــا الشــعب الفلســطيني وقتهــا فقــط، سيســعد المجتمــع الــدولي 

بنجاحــه فــي الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه سيسعد العــالم و االحتالل األخير على وجه األرض 
الشعب الفلسطيني الذي يأمل أن يكون اليوم العــالمي للتضــامن معــه فــي العــام المقبــل 
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االحــتالل اإلســرائيلي، وانتصــار قــيم المحبــة والســالم  نهــاءبإهــو يــوم االحتفــال  2017
هــو عــام  2017لكراهية والعدوان واالحــتالل، وذلــك باعتبــار أن العــام والتعايش على ا

لجنــة ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه انهــاء االحــتالل وفــق مــا اقرتــه ودعــت إليــه 
  غير القابلة للتصرف . 

دول الــــمواقــــف باســــم جامعــــة الــــدول العربيــــة و حيــــي وختامــــًا، ال يســــعني إال أن أُ 
ع حقــوق مــالحرية والعدالة والسالم المتضامنة  بقيمة المؤمنالصديقة  قةالشقيشعوب الو 

بمــا فــي ذلــك التصــويت الجمــاعي األخيــر باللجنــة الرابعــة  ونضــال الشــعب الفلســطيني
لصالح تسعة قرارات متضــامنة مــع  168بالجمعية العامة لألمم المتحدة حين صوتت 

ســـة الشـــعب المعنيـــة بممار  حيـــي لجنـــة األمـــم المتحـــدةكمـــا أ، عدالـــة الحـــق الفلســـطيني
ـــة للتصـــرف جهـــودهم ومثـــابرتهم لورئيســـها وأعضـــاءها  الفلســـطيني لحقوقـــه غيـــر القابل

 ةللتعــاون مــع كــل أنشــطالــدائم واســتعدادنا  البّنــاءة هــذه الجهــوددعمنــا ل بــة، ونؤكــدالدؤو 
 بتمكــين اإلســرائيلياالحــتالل  إنهــاءعــام  ،2017عــام  ومعًا مــن أجــلاللجنة  وفعاليات

  حريتها واستقاللها وسيادتها. من يةفلسطيناللدولة ا

  
 والسالم عليكم ورمحة اهللا ،،


