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 ٦٧أمام الدورة  كلمة الرئيس الفلسطيني حممود عباسلنص 

 مراقبة للجمعية العامة لألمم املتحدة التي اعترفت بفلسطين دولة

  عضو غير

 *.٢٠١٢/ ١١/ ٢٩نيويورك، 

 

 السيد رئيس اجلمعية العامة

 السيدات والسادة،

جتيء فلسطين اليوم إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة وهي ما تزال تُضمد جراحها، 

وتواصل دفن شهدائها األحباب من األطفال والنساء والرجال، ضحايا العدوان اإلسرائيلي، وتبحث 

عن بقايا حياة وسط أنقاض البيوت التي دمرتها القنابل اإلسرائيلية يف قطاع غزة، فأبادت 

أكملها، برجالها ونسائها وأطفالها، واغتالت ذكرياتهم وأحالمهم وآمالهم ومستقبلهم، عائالت ب

 .وتوقهم ملمارسة احلياة العادية، وللعيش يف ظل احلرية والسالم

جتيء فلسطين اليوم إىل اجلمعية العامة ألنها تؤمن بالسالم، وألن شعبها وكما أثبتت 

 .األيام املاضية أحوج ما يكون إليه

ممثل الشرعية الدولية وحاميها،  ،فلسطين اليوم إىل هذا احملفل الدويل الرفيع جتيء

 .مؤكدين قناعتنا بأن األسرة الدولية تقف اآلن أمام الفرصة األخيرة إلنقاذ حل الدولتين

                                                            

 :يف املوقع اإللكتروين التايل )"وفا"( الفلسطينية واملعلومات األنباء وكالة: املصدر  *
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=143628  
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وجتيء فلسطين إليكم اليوم يف حلظة فارقة إقليمياً ودولياً، كي تكرس حضورها، وحتمي 

 .العادل املأمول يف منطقتنا إمكانات وأُسس السالم

 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

خرى على الضرورة لقد أكد العدوان اإلسرائيلي على أبناء شعبنا يف قطاع غزة مرة أُ

االستثنائية والعاجلة وامللحة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ونيل شعبنا حريته واستقالله، كما أكد 

كومة اإلسرائيلية بنهج االحتالل والقوة الغاشمة واحلرب، ما هذا العدوان أيضاً على تمسك احل

 .ضطالع بمسؤولياتها نحو الشعب الفلسطيني ونحو السالميفرض على األسرة الدولية اال

 ولـهــــذا نــــــــحن هـنا اليـــــــوم

مل يكن هناك بالتأكيد أحد يف العامل بحاجة إىل أن يفقد ... وأقول بأمل وحزن شديدين

عشرات األطفال الفلسطينيين حياتهم كي تتأكد احلقائق التي أشرنا إليها، ومل تكن هناك حاجة 

يجب أن ينتهي،  آلالف الغارات القاتلة واألطنان من املتفجرات كي يتذكر العامل أن هناك احتالالً

وأن هناك شعبًا يجب أن يتحرر، ومل تكن هناك ضرورة حلرب مدمرة جديدة كي نُدرك غياب 

 .السالم

 ولـهــــذا نــــــــحن هـنا اليـــــــوم

 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

، والتي أُريَد ١٩٤٨لقد اجترح الشعب الفلسطيني معجزة النهوض من رماد النكبة يف العام 

بها تدمير كيانه وتهجيره وصوالً إىل استئصال وجوده وحمو حضوره املتجذر يف باطن األرض 

ردوا زع مئات آالف الفلسطينيين من بيوتهم وشُنتُاوأعماق التاريخ، ويف تلك األيام السوداء عندما 

ذف بهم من كنف بالدهم اجلميلة الناهضة إىل خميمات الالجئين، يف داخل وطنهم وخارجه، وقُ 
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واحدة من أبشع حمالت االستئصال والتطهير العرقي يف التاريخ احلديث، يف تلك األيام السوداء 

 أخذ شعبنا يتطلع إىل األمم املتحدة كمنارة لألمل والرجاء برفع الظلم وحتقيق العدل والسالم

 .وإحقاق احلقوق، وما زال شعبنا يؤمن بذلك، وينتظر

 ولـــهذا نــــــــحن هـنا اليـــــــوم

 السيدات والسادة

يف مسيرة نضاله الوطني الطويلة، حرص شعبنا على حتقيق التوافق والتماثل بين أهداف 

يفقد  وطرائق نضاله وبين القانون الدويل وروح العصر بمتغيراته ووقائعه، وحرص على أالّ

إنسانيته وسمو أخالقياته وقيمه الراسخة وقدراته اخلالقة على البقاء والصمود واإلبداع واألمل 

 .رغم هول ما الحقه ويالحقه إىل اآلن من توابع النكبة وأهوالها

ورغم جسامة املهمة وثقلها فقد عملت منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي الوحيد 

 .ئدة ثورته ونضاله وعلى الدوام على حتقيق هذا التوافق والتماثلللشعب الفلسطيني وقا

مبادرة السالم الفلسطينية وإعالن  ١٩٨٨وعندما أقر اجمللس الوطني الفلسطيني عام 

الصادر عن هيئتكم املوقرة، فقد كان بذلك وبقيادة الزعيم  ١٨١االستقالل الذي استند إىل القرار 

رار تاريخي صعب وشجاع يحدد متطلبات مصاحلة تاريخية الراحل ياسر عرفات يصادق على ق

 .تطوي صفحة احلروب واالعتداءات واالحتالل

مل يكن ذلك باألمر الهين، ولكننا امتلكنا الشجاعة واإلحساس العايل باملسؤولية التخاذ 

ية القرار الصحيح حلماية املصالح الوطنية العليا لشعبنا، ولتأكيد تماثلنا وتوافقنا مع الشرع

 .الدولية، وهو ما لقي يف العام نفسه ترحيب وتأييد ومباركة هذه الهيئة الرفيعة التي جتتمع اليوم

 السيدات والسادة

لقد استمعنا واستمعتم بالتأكيد خالل الشهور املاضية إىل سيل ال يتوقف من حمالت 

سي كي تنال فلسطين التهديد والوعيد اإلسرائيلية رداً على مسعانا السلمي والسياسي والدبلوما
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مكانة دولة غير عضو يف األمم املتحدة، ولقد شاهدتم بالتأكيد كيف تم تنفيذ جانب من هذه 

 .عة قبل أيام يف قطاع غزةالتهديدات وبصورة وحشية مروّ

ومل نسمع من أي مسؤول إسرائيلي كلمة واحدة تُبدي حرصاً صادقاً على إنقاذ عملية 

د تصعيداً غير مسبوق يف االعتداءات العسكرية واحلصار وعمليات السالم، بل شَهِد شعبنا ويشه

االستيطان والتطهير العرقي، وخاصة يف القدس الشرقية احملتلة، واالعتقاالت الواسعة، واعتداءات 

رتهايد لالحتالل ااملستوطنين وغيرها من املمارسات التي تستكمل مواصفات نظام األب

 .خ الكراهية والتحريضصرية ويرسّاالستيطاين الذي يقنن وباء العن

إن ما يدفع احلكومة اإلسرائيلية إىل التمادي يف سياساتها العدوانية ويف ارتكاب جرائم 

احلرب ينبع من قناعة لديها بأنها فوق القانون الدويل، وأنها تمتلك حصانة حتميها من احملاسبة 

تهاكاتها وجرائمها، ومواقف واملساءلة، وهو شعور يغذيه تخاذل البعض عن إدانة ووقف ان

 .وسطية تساوي بين الضحية واجلالد

 :لقد حانت اللحظة كي يقول العامل بوضوح

 .كفى للعدوان واالستيطان واالحتالل

  ولـهــــذا نــــــــحن هـنا اليـــــــوم 

 السيدات والسادة

هي إسرائيل، بل مل نأتِ إىل هنا ساعين إىل نزع الشرعية عن دولة قائمة بالفعل منذ عقود 

لتأكيد شرعية دولة يجب أن تقام سريعاً هي فلسطين، ومل نأت هنا كي نضيف تعقيدات لعملية 

السالم التي قذفت بها املمارسات اإلسرائيلية إىل غرفة العناية املركزة، بل إلطالق فرصة جدية 

ت فقدت جدواها ى من مفاوضاأخيرة لتحقيق السالم، وال يستهدف مسعانا اإلجهاز على ما تبقّ

ومصداقيتها، بل هو حماولة لبث روح جديدة يف احتماالتها ووضع أساس متين لها، استناداً إىل 

 .ريد لها أن تنجحمرجعيات القرارات الدولية، إذا أُ
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 السيدات والسادة

لن نملّ ولن نكلّ ولن يفتُرَ تصميمنا على مواصلة : باسم منظمة التحرير الفلسطينية أقول

 .حقيق السالم العادلالسعي لت

ولكن وقبل كل شيء وبعد كل شيء، أؤكد أن شعبنا لن يتنازل عن حقوقه الوطنية الثابتة 

كما حددتها قرارات هيئات األمم املتحدة، وشعبنا متمسك بحقه يف الدفاع عن نفسه أمام 

فوق أرضه، االعتداءات واالحتالل وسيواصل املقاومة الشعبية السلمية، وملحمة الصمود والبناء 

باستقالل دولة فلسطين وعاصمتها القدس  وسينهي االنقسام ويعزز وحدته الوطنية، ولن نقبل إالّ

لتعيش بأمن وسالم إىل جانب دولة إسرائيل، وحل  ١٩٦٧لت عام فوق جميع األراضي التي احتُ

 .، حسب منطوق املبادرة العربية للسالم١٩٤قضية الالجئين على أساس القرار 

إن نافذة الفرص تضيق، والوقت ينفد سريعاً، وحبل : خرىا نكرر هنا التحذير مرة أُغير أنن

 ١٦٨الصبر يقصر، واآلمال تذوي، إن األرواح البريئة التي أزهقتها القنابل اإلسرائيلية ألكثر من 

ي فرداً من عائلة واحدة هي عائلة الدلو يف غزة، له ١٢شهيداً معظمهم من األطفال والنساء وبينهم 

تذكير مؤمل وجارح للعامل بأن االحتالل العنصري االستيطاين يجعل حل الدولتين وإمكانية السالم 

 .خياراً بالغ الصعوبة إن مل يكن مستحيالً 

 .إنه وقت العمل وحلظة التقدم إىل األمام

 .ولـهــــذا نــــــــحن هـنا اليـــــــوم

 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

 :ب اليوم بأن يجيب على سؤال حمدد كررناه دائماً إن العامل مُطال

 هل هناك شعب فائض عن احلاجة يف منطقتنا؟
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 ن هناك دولة ناقصة ينبغي املسارعة والتعجيل بتجسيدها فوق أرضها هي فلسطين؟إأم 

إن العامل مطالب اليوم بأن يسجل نقلة هامة يف مسيرة تصحيح الظلم التاريخي غير 

 .١٩٤٨بالشعب الفلسطيني منذ النكبة عام املسبوق الذي أُحلق 

وشجاع، وكل دولة تمنح التأييد اليوم  إن كل صوت يؤيد مسعانا اليوم هو صوت نوعيّ

لطلب فلسطين نيل مكانة دولة غير عضو تثبت بذلك دعمها املبدئي واألخالقي للحرية وحقوق 

 .الشعوب والقانون الدويل والسالم

عث رسالة مبشرة ملاليين الفلسطينيين على أرض فلسطين إن تأييدكم اليوم ملسعانا سيب

ويف خميمات الالجئين يف الوطن والشتات ولألسرى مناضلي احلرية يف السجون اإلسرائيلية بأن 

 .العدالة ممكنة، وأن األمل مبرر، وأن شعوب العامل ال تقبل باستمرار االحتالل

 ولـهــــذا نــــــــحن هـنا اليـــــــوم

يدكم ملسعانا اليوم سيكون سببًا لألمل لدى شعب حماصر باحتالل استيطاين إن تأي

راد فرضها عنصري، وبتقاعس يصل إىل حد التواطؤ عن جلم العدوانية اإلسرائيلية، وبحالة شلل يُ

على إرادة اجملتمع الدويل، فتأييدكم سيؤكد لشعبنا أنه ليس وحيداً، وأن رهانه على التمسك 

 .مل ولن يكون رهاناً خاسراً  بالشرعية الدولية

ونحن يف مسعانا اليوم كي تنال فلسطين مكانة دولة غير عضو يف األمم املتحدة، جندد 

التأكيد أن فلسطين ستتمسك على الدوام باحترام ميثاق وقرارات األمم املتحدة والقانون الدويل 

تعزيز الديمقراطية املساواة وضمان احلريات العامة وسيادة القانون و اإلنساين وتكريس

 .والتعددية وصيانة وتدعيم حقوق املرأة

صدقاءنا وإخواننا، فإننا سنستمر يف التشاور معهم إن صادقت هيئتكم أوكما وعدنا 

املوقرة على طلب رفع مكانة فلسطين، وسنتصرف بمسؤولية وإيجابية يف خطواتنا القادمة، 

 .ن أجل السالم العادلوسنعمل على تعزيز التعاون مع دول وشعوب العامل م
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 السيدات والسادة

الذي  ١٨١عاماً ويف مثل هذا اليوم أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار  ٦٥قبل 

 .قضى بتقسيم أرض فلسطين التاريخية، وكان ذلك بمثابة شهادة ميالد لدولة إسرائيل

للتضامن الدويل مع الشعب عاماً ويف نفس اليوم الذي أقرته هيئتكم املوقرة يوماً  ٦٥بعد 

الفلسطيني، فإن اجلمعية العامة تقف أمام واجب أخالقي ال يقبل القيام بأدائه تردداً، وأمام 

استحقاق تاريخي مل يعد الوفاء به يحتمل تأجيالً، وأمام متطلب عملي إلنقاذ فرص السالم، ال 

 .نتظاراًا يتقبل طابعه امللحّ

 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

 .ن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مطالبة اليوم بإصدار شهادة ميالد دولة فلسطينإ

 ولهذا السبب بشكل خاص نحن هنا اليوم

  .وشـــــــــــكراً 


