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  املتحدة لألمم العامة اجلمعية أمام عباس حممود للرئيس كلمة
 25/9/2009نيويورك، 

 
 

  بسم الله الرحمن الرحيم 
  السيد الرئيس معايل األخ علي التريكي 

  أصحاب الفخامة والسعادة 
  السيدات والسادة

لكم كل التوفيق يف مهمتكم أُهنئكم أخي الرئيس على انتخابكم لرئاسة اجلمعية العامة لألمم املتحدة متمنياً 
كما أتوجه بالتحية والشكر للرئيس السابق .السامية، وأنتم أصحاب اخلبرة الطويلة يف الشؤون السياسية الدولية

معايل األب ميغيل ديسكوتو بروكمان، الذي عكس يف عمله النشط ومواقفه، روح ومبادئ هذه املنظمة الدولية، 
العام بان كي مون الذي أُحييه وأُقدر له كل ما قام به شخصياً، أو من خالل  التي يقف على رأسها معايل األمين

  .املنظمات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة ويف مقدمتها االونروا، يف مساعدة شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه
مله إلنقاذ كوكبنا من تنعقد هذه الدورة وأمامها جدول أعمال حافل، فشعوب العامل بأسره تتطلع إىل ما يمكن ع

آثار تغير املناخ واالحتباس احلراري، وكذلك ما يمكن عمله من أجل مواجهة األزمة املالية الدولية، وهناك دول 
عديدة تشمل الدول الصغيرة أو املتنامية، ترى ضرورة إصالح األُمم املتحدة، بما يف ذلك جملس األمن، كي يعكس 

  .ن أكثر شمولية يف تمثيل األسرة الدوليةصورة الوضع الدويل احلايل، ويكو
إن هذه الهموم املشتركة يجب أال تخفي أو تتجاهل حقيقة أن هناك مشاكل خطيرة تواجهها منطقة الشرق األوسط 
حتديداً، وتتمثل أوالً وأخيراً يف عدم االلتزام بميثاق هذه املنظمة وبمدى تطبيق قرارات اجلمعية العامة أو قرارات 

  .ن، بعيداً عن ازدواجية املعاييرجملس األم
اجلميع يتفق على ضرورة إحالل السالم يف الشرق األوسط ومكافحة التطرف والعنف، وأن يكون منطقة خالية من 
األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى، ولكن اجلرح األكبر واملأساة األعمق هي ما يُعانيه شعبنا 

لت به قبل أكثر من ستين عاماً، حيث كانت األمم املتحدة شاهداً حياً عليها وتختزن الفلسطيني منذ النكبة التي ح
  .سجالتها العشرات بل املئات من القرارات التي مل تُنفذ

  
  السـيد الـرئيس

  السيـدات والسادة
ع االحتالل إن ما يُعانيه الشعب الفلسطيني نتيجة لالحتالل االستيطاين اإلسرائيلي واضح أمام العامل، فمنذ وق

، وإسرائيل ماضية يف سياستها االستيطانية يف 1967للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة عام 
األراضي الفلسطينية وخاصة يف القدس، حيث تتسارع اليوم عبر وسائل خمتلفة، عمليات االستيالء على منازل 

منع هؤالء املواطنين من البناء وأحيانا ترميم منازلهم، املواطنين الفلسطينيين يف املدينة، ويجري تقييد بل و
ويتم إنشاء أحياء استيطانية جديدة، حيث أصبحت القدس معزولة تماماً عن حميطها بسبب املستوطنات غير 

  .القانونية وجدار الفصل العنصري
ي الغير بالقوة، فكيف إننا أمام وضع خاص، فإذا كان القانون الدويل ينص على عدم جواز االستيالء على أراض

يكون التعامل مع احلالة القائمة اآلن، حيث ستؤدي السياسات اإلسرائيلية االستيطانية إىل تقويض هدف إقامة 
الدولة الفلسطينية املترابطة جغرافيا تنفيذاً إلرادة اإلجماع الدويل التي تم التعبير عنها يف القرارات واملبادئ ومن 

التي وافقنا عليها جميعاً وأساسها األرض مقابل السالم، وإنهاء االحتالل الذي وقع ضمنها خطة خارطة الطريق 
  .1967عام 

لقد بُذِلَت جهود كبيرة، وعُقِدَت مؤتمرات عديدة خالل السنوات املاضية، وحتديداً منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو 
الرئيس باراك أُوباما أمالً كبيراً لشعبنا  ولقد أعطى. ، لكن كل ذلك مل يضع بعد خاتمة لهذا الصراع1993عام 

                                                            

  المصدر: http://www1.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=51220  
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ولشعوب املنطقة عندما أعلن عن رؤيته بشأن التوصل إىل اتفاقية سالم على أساس حل الدولتين ووقف النشاطات 
االستيطانية كافة ورحبنا باحلركة الدبلوماسية األميركية النشطة إلحياء عملية السالم وبكل اجلهود املبذولة من 

  .باعية الدولية وأطرافها األمم املتحدة واالحتاد األوروبي واالحتاد الروسي والواليات املتحدةاللجنة الر
إن كل هذه اجلهود النشطة واملبادرات التي لقيت ترحيبا ودعما من طرفنا ومن جانب الدول العربية، تصطدم 

  .مبجدار التصلب اإلسرائيلي الرافض لتوفير متطلبات إعادة إطالق عملية السال
ري حول القدس واحلدود يف الوقت الذي تعمل فيه اجلرافات اإلسرائيلية فكيف يمكن تصور إجراء مفاوضات جت

وكيف يمكن تصور إجراء . على تغيير شواهد الواقع خللق واقع جديد ولفرض احلدود كما تريدها إسرائيل
ضي مفاوضات دون االتفاق على مرجعياتها وهدفها الذي اجمع العامل عليه، وهو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرا

إلقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين  67التي احتلت العام 
ولتحقيق السالم على جميع املسارات الفلسطينية والسورية  1948لعام  194الفلسطينيين على أساس القرار 

  .ثمينة ال تتكرر يتوجب استغاللها لتحقيق السالمواللبنانية، وهو ما أكدته مبادرة السالم العربية التي توفر فرصة 
وأود يف هذا اجملال أن أعبر عن تقديري للخطاب الهام الذي ألقاه الرئيس أوباما أمام هذه الهيئة قبل يومين، 

وعلى عدم شرعية االستيطان، كما شدد على ضرورة قيام دولة  67والذي أكد فيه إنهاء االحتالل الذي وقع عام 
مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة وعلى بحث جميع قضايا الوضع النهائي يف املفاوضات، ويف فلسطينية 

إننا نؤكد أن االلتزام بهذه األسس بجانب جتميد . مقدمتها القدس والالجئين واحلدود واملياه واملستوطنات وسواها
  .أمام جناحهااالستيطان بشكل شامل هو الذي يمكن أن ينقذ عملية السالم ويفتح اآلفاق 

  
  السيد الرئيس 

  أيها السيدات والسادة 
إنني أؤكد جمددا حرص منظمة التحرير الفلسطينية على حتقيق السالم العادل والشامل والدائم املستند لقرارات 

  .الشرعية الدولية
ئيلي جتهز على ويف الوقت نفسه، احذر من أن سياسة االستيطان وبناء جدار الفصل التي ينتهجها االحتالل اإلسرا

  .فرص إطالق عملية السالم
  .إن الوقت ينفد، واألخطار تتعاظم نتيجة استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الرازح حتت آخر احتالل يف العامل

إننا ندعو اجملتمع الدويل لالنتصار للقانون الدويل والشرعية الدولية وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف 
باالتفاقات املوقعة واإلقالع عن سياسة االحتالل واالستيطان واإلفراج عن األسرى  االستيطان وااللتزام

ألف أسير ووقف احلصار اجلائر على قطاع غزة الذي تعرض قبل شهور  11واملعتقلين الذين يبلغ عددهم حوايل 
تية واملرافق العامة لعدوان مدمر أدى لسقوط آالف من الضحايا من املدنيين ولتدمير غير مسبوق يف البنية التح

  .ومل تسلم منه املستشفيات واملساجد واملدارس وحتى منشآت األمم املتحدة
  

  أيها السيدات والسادة 
إن شعبنا املتمسك بحقوقه بالبقاء يف أرضه رغم كل ما يُعانيه من اعتقاالت وحصار وقتل، حريص أيضا على 

كما أننا رغم . الشقيقة مصر مساعٍ مشكورة من أجل حتقيقها إنهاء االنقسام وإستعادة وحدته الوطنية، والتي تبذل
كل معاناتنا من االحتالل وممارساته نواصل العمل لبناء وتطوير مؤسساتنا الوطنية، وحققنا اجنازات هامة على 

ة هذا الصعيد سواء يف جمال سيادة القانون والنظام العام أو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية رغم قساو
ونستمر يف بذل كل جهد ممكن إلجناح جهود األشقاء يف مصر إلنهاء االنقالب املستمر . ظروف االحتالل واحلصار

يف قطاع غزة واستعادة وحدتنا الوطنية عبر االحتكام لصناديق اإلقتراع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يف 
ة واألمم املتحدة واجملتمع الدويل، كي نكرس موعدها الدستوري بإشراف ورقابة الدول العربية واإلسالمي

  .الديمقراطية كنهج ثابت يف حياتنا السياسية
  

  ..السيد الرئيس
  أصحاب الفخامة والسعادة
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سيبقى األمل حياً يف نفوسنا، ولن نيأس من استعادة حقوقنا على أساس القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها 
أكيد على دورها التاريخي يف إحالل السالم وتكريس مبدأ القوة للحق، وليس وأقرتها األمم املتحدة التي نُعيد الت

  .احلق للقوة
اختم كالمي من على هذا املنبر مؤكداً االلتزام بخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية وجميع مرجعيات 

.. طالق عملية سالم ناجحة وفعالةالعملية السياسية، وأدعو اجلميع إىل احترامها والتقيد بها حتى نوفر الفرصة الن
وإننا نثق أن جميع أشقائنا يف البلدان العربية الشقيقة سوف يتمسكون بمبادرة السالم العربية كقاعدة حتمي 

  . حقوقنا وكذلك تفتح الطريق أمام عالقات سالم فعلية إذا تم إنهاء االحتالل وقامت دولة فلسطين املستقلة
  ى حسن استماعكممع فائق شكري وتقديري عل    

 والسالم عليكم ورحمة الله
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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