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اس س محمود ع ادة الرئ   لمة س
س دولة فلسطین   رئ

ة الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني   مناس
  ٢٠١٧ نوفمبر ٢٩

 

 ،معالي السید مدیر عام األمم المتحدة في جنیف 

ة و الس ة و المنظمات الجغراف ة و مؤسسات السیدات و السادة ممثلي اللجان األمم اس
  المجتمع المدني ، 

  
  أصحاب السعادة، السیدات والسادة،

 
عین عاما، وفي مثل هذا الیوم، في  ة العامة 1947 نوفمبر 29قبل س ، تبنت الجمع

م فلسطین، دون موافقة شعبها181 القرار صورة غیر عادلة تقس ه تقرر و موج .  ، والذ 
قتلعت إسرائیل قسرا ثلثي الشعب الفلسطیني من أرضهم شهر قلیلة عقب اعتماد هذا القرار، اأ

القوة على أكثر من 400ودمرت أكثر من  الئها   بلدة وقرة، األمر الذ مهد الطر الست
م ثیر ما خصصه لها قرار التقس وفي عام . ثالثة أراع أرض فلسطین، وهو ما یتجاوز 

قى 1967 ل ، ا قبل خمسین عاما، احتلت إسرائیل ما ت  ٪22من أرض فلسطین، والتي تش
ة، وقطاع غزة ما فیها القدس الشرق ة،  ة، والتي تضم الضفة الغر  .من فلسطین التارخ
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حت دولة عضوا 1948وفي الوقت الذ تم اإلعالن عن إنشاء إسرائیل في عام   وأص
ات ومآسي هذه الن عاني من تداع ان الشعب الفلسطیني  عین في األمم المتحدة،  عد س ة، و

ة دون حل، وال یزال الشعب الفلسطیني ینتظر حرته واستقالله  ة الفلسطین قیت القض عامًا 
ة بین األمم انته الشرع یر في . واستعادة م ان األمر مؤلما، فإن تذُر التارخ والتف و مهما 

ع،هذه الحقائ التي ال جدال فیها ، و على مد س ر ین عاما، توجه  أمر أساسي في هذه الذ
فاحه العادل من أجل الحرة واالستقالل ومع ذلك، . شعبنا إلى المجتمع الدولي إلنصافه ودعم 

شرة  ظل هذا الظلم مستمرا حتى یومنا هذا حیث تكبد شعبنا خاللها الخسائر في األرواح ال
اءات على إضافة للمعاناة و المشقة و االضطهاد و االعتقاالت و العقاب الجماعي و االعتد

ما في ذلك حقه في تقرر  ة  سط حقوقه األساس ممتلكاته و سرقة ثرواته و ال زال محروما من ا
ادة القانون و قرارات األمم المتحدة السالم و س   . المصیر مع مثابرته و التزامه 

  
ل عام، فإننا  صمود الشعب الفلسطیني، و نثمن الحراك نشید في هذا الیوم من 

ات التضامن في اآلونة العالمي للت ضامن مع قضیتنا العادلة، والتي هي واحدة من أكبر حر
ة المتمثلة في العدل والحرة والمساواة في . األخیرة ادئ األساس هذا التضامن المرتكز على الم

في میثاق األمم المتحدة والقانون الدولي إلى جانب أنها منصوص علیها الحقوق والكرامة ال
 .والمشترك للسالمالهدف الثابت 
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ا إلى جنب مع العدید من الدول ودعم نضالها من أجل  لقد وقف الشعب الفلسطیني جن
انتهاء االستعمار والفصل العنصر في بلدانها  الحرة واالستقالل، وقد شهد تحقی حرتها 

ها إلى جانب الشعب الفلس. بدعم من المجتمع الدولي شرفنا أن تقف هذه البلدان وشعو طیني و
انته بین  أخذ م الیوم وهو یواصل نضاله من أجل إنهاء أطول احتالل في العصر الحدیث، ل

  . األمم الحرة
  

  السیدات و السادة ،
  

افةلم نتوقف أبدا عن السعي لنیل حرتنا من خالل ة   اس ة والس  الوسائل السلم
نة ة المم ة والقانون ات لقد مر أرع وعشرون عاما من.  والدبلوماس ع اتفاق أوسلو، واتفاق ذ توق

، في غضون  ان من المفترض أن تؤد  سنوات، إلى استقالل دولة فلسطین، 5مؤقتة أخر 
ا الحل النهائي ع قضا ة جم الرغم من ذلك فإن . والتوصل لمعاهدة سالم تؤد إلى تسو و 

لسطیني في إسرائیل ال زالت ترفض االعتراف بدولة فلسطین أو حتى مجرد ح الشعب الف
ة  طان ات الموقعة معها من خالل مواصلة أنشطتها االست تقرر المصیر، بل إنها تخرق االتفاق
االستعمارة على أرض دولة فلسطین المحتلة، في انتهاك صارخ لقرارات األمم المتحدة والقانون 

رفضها . الدولي شجبها و ة، والتي  اسات واإلجراءات غیر الشرع المجتمع وفي ظل هذه الس
ما في ذلك قرار مجلس األمن  استمرار،  ه مؤخرا، فإن ) 2016 (2334الدولي  الذ تم تبن

 . السالمآفاقإسرائیل ترسخ احتاللها، بدال من العمل على إنهائه، وتدمر حل الدولتین وتغل 
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جماع الدولي اإلوفي مواجهة انتهاك إسرائیل الصارخ للقانون وقرارات األمم المتحدة و 
، فان هناك حاجة ماسة إلى 1967عام حدود لمعاییر الحل العادل القائم على دولتین على و 

ان قد  ل عضو في المجتمع الدولي أن یتساءل عما إذا  جب على  اتخاذ إجراءات حاسمة، و
ل ما في وسعه إلنهاء  . االحتالل اإلسرائیلي ووقفه لسلب أرض وممتلكات الفلسطینیینبذل 

  
ل جرائم حرب وجرائم ضد فال یجوز أن ت ال رادع؛ فهي تش ة  قى االنتهاكات اإلسرائیل

ة وتهدد السلم واألمن الدولیین ة األمم المتحدة .  اإلنسان مسؤول ة فلسطین  یجب أن تحظى قض
احترام القانون الدولي وهذا  ع الدول  ع جوانبها مع ضمان التزام جم إلى حین حلها من جم

 . ملموس وُمنسیجب أن یترجم إلى عمل
  

الوضع غیر القانوني  عدم االعتراف  التزاماته  إننا نحث المجتمع الدولي على التمسك 
م إلى  ة؛ وندعو ما فیها القدس الشرق اسات وٕاجراءات إسرائیل في فلسطین المحتلة،  نتیجة س

م إ ما وندعو م الدعم والمساعدة والتي من شأنها تكرس األمر الواقع ؛  لى التمییز عدم تقد
االحتالل  م السلطة القائمة  على حدود العام " فلسطین"، واألرض المحتلة "إسرائیل"بین إقل

 . من أجل ضمان المساءلة والمساهمة في إنهاء هذا االحتالل1967
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مهد الطر إلى تحقی ن تحقی العدالة و إ دولة فوق القانون  ار إسرائیل  ٕانهاء اعت
ا لردع االنتهاكات، وفي هذا الس.  السالم عتبر أمرا حیو اق، فان العمل الفرد والجماعي 

ال المقبلة من القمع  ا الفلسطینیین، وٕانقاذ األج ال من الضحا وضمان تحقی العدالة ألج
، وهذا ن من خالله تحقی سالم  من شأنه واالعتقاالت والنفي القسر م فتح فصال جدیدا  أن 

قي ودائم بین الفلسطینی   .ین واإلسرائیلیینحق
  

قه ات التي سنواصل السعي لتحق ًا مع . إن السالم هو من أنبل الغا وقد تبنینا، سو
ة، التي تنص  ادرة السالم العر ة والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، م الدول العر

ة واأل مجرد أن تنهي إسرائیل احتاللها وتنسحب من األراضي الفلسطین ة على أنه  راضي العر
ع دول 1967األخر التي احتلتها في عام  ع العالقات بین جم ادل االعتراف وتطب ، سیتم ت

  .المنطقة وٕاسرائیل
  

ة، وأیدها  موجب خطة خرطة الطر التي وضعتها اللجنة الراع التزاماتنا  لقد أوفینا 
ذه الخطة حتى یومنا ، بینما تواصل إسرائیل انتهاكها له)2003 (1515قرار مجلس األمن 

ة إلنقاذ الحل القائم .  هذا ادرة الفرنس ما في ذلك الم  ، ادرات السالم األخر ع م ما أیدنا جم
ادرة  ارس، إضافة إلى م السالم، والتي أفضت إلى عقد مؤتمر  على وجود دولتین والنهوض 

س الصیني  ادرة الرئ میر بوتین، وم س الروسي فالد والجهود التي یبذلها شي جینبینغ الرئ
ات المتحدة دونالد ترامب على أمل أن تؤد هذه الجهود إلى اتفاق سالم تارخي  س الوال رئ

ا 1967لتحقی حل الدولتین على أساس حدود ما قبل عام  شان جن ، دولة فلسطین وٕاسرائیل تع
ة قد قامت بت. إلى جنب في سالم وأمن وحسن جوار ومة اإلسرائیل ع  قوضإال أن الح   جم



6 
 

  
  

  
  

ة واالستعمارة  طان ل متعمد، مفضلین بذلك مواصلة نشاطاتهم االست ش ة  الجهود السلم
  .ألرضنا و إهانة شعبنا بدال من العمل من أجل السالم

  
ة من خالل محاوالتها لجعل احتاللها االستعمار  ومة اإلسرائیل ه الح إن ما تقوم 

ه، ومن خالل عد ر أمرا ال رجعة ف وانها واستفزازاتها وتحرضها ضد الشعب والعس
ة،  ة واإلسالم ح ة، وضد األماكن المقدسة، المس ما في ذلك في القدس الشرق الفلسطیني، 
المسجد األقصى، األمر الذ  ما یتعل  ما ف وتقوض الوضع التارخي الراهن فیها، وال س

  .سیؤد إلى تصعید في المواجهة
 

الحل القائم على إننا ملتزمون التزاما تام   ة و ة الدول القانون الدولي والشرع ا 
ل فرصة 1967وجود دولتین على حدود ما قبل عام  ، ونحن ال نزال على استعداد إلعطاء 

لة األمد، لتحقی السالم العادل ات الطو ة، استنادا إلى المرجع ة والدول م ولكن . للجهود اإلقل
القهر إذا فشلت الجهود في إیجاد هذا الحل، قبل  ما لن   فإن الشعب الفلسطیني لن یختفي، 

مستقبل له فاحه المشروع من أجل تحقی حقوقه غیر القابلة . والظلم  وسیواصل شعبنا 
ة من دون  ع في فلسطین التارخ للتصرف، والسعي إلى تحقی المساواة في الحقوق للجم

  . تمییز
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  السیدات و السادة،
  

ة، وسنبذل قصار إننا نعمل على توحید أر  ضنا وشعبنا من خالل المصالحة الوطن
مهامها في  ام  ة من الق ومة الفلسطین ین الح ه وضمان تم ع جوان جهدنا إلنهاء االنقسام بجم

اتها تجاه شعبنا رر اإلعراب عن تقدیرنا العمی .  قطاع غزة والوفاء بواج ونغتنم هذه الفرصة لن
قة لجهودها، ساعدنا في رفع لجمهورة مصر الشق  ونناشد المجتمع الدولي مرة أخر أن 

م الدعم  الحصار اإلسرائیلي غیر اإلنساني وغیر القانوني المفروض على قطاع غزة، وتقد
ة ومة الفلسطین   .الالزم من خالل الح

  
عین  ة الس ر السنو ن تجاهله؛ وفي الذ م ة إلعالن بلفور الذ ال  ر المئو في الذ

عانون في ؛181للقرار  ة، ال یزال مالیین الالجئین الفلسطینیین  عون عاما على الن ة س  وعش
ة وللقرار ادرة السالم العر انتظار حل عادل لمحنتهم وفقا لم عد مرور أكثر 194المنفى،  ؛ و

ة، وقطاع  ما فیها القدس الشرق ة،  من خمسین عاما على االحتالل اإلسرائیلي للضفة الغر
ة لشعبنا، وتطبی قرارات األمم المتحدة، واعتماد غزة، فإننا ة الدول  ندعو مرة أخر لتوفیر الحما

ة للمساعدة في وضع حد  ما یتف مع التزاماتها الدول ع الدول  ة من قبل جم التدابیر الواج
  .الستعمار إسرائیل واحتاللها ألرضنا

  
ة لتحقی السال ن لهذا االحترام . مإن احترام القانون الدولي هو حجر الزاو م ولكن، ال 

ات وحدها؛ بل یتوجب أن تتطاب الكلمات وااللتزامات    وال للسالم أن یتحق من خالل الخطا
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ة من أجل تنفیذ القانون  وفي یوم التضامن الدولي مع الشعب . مع إجراءات عمل
 أ جهد في الفلسطیني هذا، فإننا نشدد على أن هذه مسألة ملحة، ونحث على أال یتم ادخار

حزٍم ونبٍل عن القانون الدولي والعمل من  ع الذین یدافعون  هذا السبیل، وسنظل ممتنین لجم
ونحن ننتظر الیوم . أجل ممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف وصوال للسالم

حرة شعبنا في دولة فلسطین المستقلة وعاصمتها القدس الشر  ًا  ه سو ة ونرحب الذ نحتفل ف ق
عا في مدینة القدس مدینة السالم   .م جم

  
ة    انا هذه المناس تكم إ ر للحضور و مشار ة و الش التح و في الختام أود أن أتقدم 

ة   التضامن


