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 والسادة، السيدات
نرررا اليرررو   رررو   بالوضررر   اإلحاطرررةإن الغرررال الاييمرررج مرررن االمام 

واللأكيد ملر  المالج الصعب والدقيق الذي يوااهه الاانب الفلمطينج .. 
 أ ميررة العمررى ملرر  الممررلو  العابررج بصررواز حعيعررة ونرراا ز ملرر  إمررناد
الفلمطينيين مبا شبكة األمان المالية .. أو بأي صواز من صوا الردم  

من أاى لااو   رذ  األ مرة  مل  مبيى المنح أو حل  القاول،، المالج
 الضاغطة والخطياز.

لقد املمعنا اميعًا إل  كلمة الاييس أبوما ن أما  مالس الاامعرة  
فررج اتالمرراط الطرراا  الررذي مبقررد فررج أبايررى الماضررج لمناقشررة لطررواا  

ممرق  شرا القضية الفلمطينية .. وقد أمهب فخامة الراييس يومهرا فرج 
مررطينية اررااس اتمررلقطاما  اللعمررفية األ مررة اللررج لوااههررا المررلطة الفل

فضررً  مررن  اللررج فاضررلها إمررااييى ملرر  أمررواى الضرراايب الفلمررطينية ..
لمرلهد   مكشروفة مامدا  األمايكية، فج ضوس حملرة لضرييقلااا  المب 
 مل  القيادز والشعب الفلمطينيين.  الضغط
ونقرروى بعبرراازض واضررحة إن الموقرر  الفلمررطينج فررج افررل امررل    

منقوصة  و موق  مبديج يملدمج اتحلاا  ويفال ملينا كعاب األمواى 
لقدي  كى الردم  والممراندز.. ذلرن أن األمرواى  رج أمرواى فلمرطينية .. ت 
حق إلمااييى فج امرلقطاط أي ار س منهرا .. واللمرلي  بحرق إمرااييى فرج 
معاقبررة الفلمررطينيين اقلصرراديًا بهررذ  الطايقررة  ررو شررامنة إلاررااس غيررا 

 ، فضً  من كونه غيا إنمانج أو أخ قج. نجأو قانو  شامج
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ذ  القضررية مبررا الشررهوا الماضررية با لمررا ض شررديد.. لقررد لابعرر ب  رر 
خطابرا ض  حراا ب ملر  أكعرا مرن صرعيد.. و  مردز وأعالها مر  أطراا  دوليرة

لعدد من  ذ  األطاا  أنبه لخطواز الموق  الذي يبردو أنره يلرد وا يومرًا 
مليون دوتا  ذا  700الفلمطينية نحو  بعد يو .. لقد بلغ ما  الموا نة

العررا  فررج حررى محدوديررة المرروااد واإليرراادا  .. ملمررًا بررأن أمررواى الضرراايب 
 % من اإلياادا  المحلية الفلمطينية.70المملحقة للملطة لبمعى نحو 

مليررون دوتا  100ة، بمبلرغ إن لفعيرى شربكة األمرران الماليرة العابيرر 
اواز ضرر -وفررج ضرروس  ررذ  الحرراو  الضرراغطة –قررد صرراا اليررو   شررهاياً 

مبلحررررة واخلبررررااًا حقيقيررررة لمررررد  اديررررة الل امنررررا برررردم  صررررمود إخواننررررا 
قااا لفعيى شبكة األمان يااي لاديرد   واميعنا يعا  أنالفلمطينيين .. 

... وآخا ررا قمررة لررونس 2012فررج كررى قمررة مابيررة منررذ قمررة بغررداد فررج 
 قبى أمابي .الع عين.. بى وفج قمة مكة غيا العادية 

نردمو اخخراين و كى الشكا للردوى اللرج لبمرا   فرج شربكة األمران..  
للمبمرررا مة فرررج لحمرررى العررربس.. كرررى حمرررب قدالررره.. آملرررين أن للاررراو  

 فلمطين  ذ  األ مة كعهدنا بها دومًا.. صامدز، مافومة الاأس. 
 . لك  شكرررررررررررااً  

 


