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 م  2021  في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

 

 ، سعادة السيد شيخ نيانغ املوقر  

 ، رئيس اللجنة املعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف  

 

 ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أتقدم إليكم وألعضاء اللجنة املحترمين بالشكر والتقدير على ما تقومون به من جهود مشكورة 

في الدفاع عن الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإبراز قضيته العادلة في املحافل الدولية،  

 ملواصلة هذا النهج
ً
 في تقديم الدعم واملؤازرة لهذه القضية العادلة.   متطلعا

دع عام  منذ  العامة،  الجمعية  في    1977ت  الدولي    29لالحتفال  باليوم  عام  كل  من  نوفمبر 

األمم املتحدة    أصبح هذا اليوم مناسبة دولية مهمة تؤكد من خاللهاللتضامن مع الشعب الفلسطيني،  

الدولي    واملجتمع 
ً
   حرصا

ً
 واهتماما

ً
ملحوظا الشعب      وإظهار  الفلسطيني،  بقضية  التضامن  روح  وإلبداء 

 الشعب الفلسطيني  ونحن مطالبون جميعا بالوقوف معالفلسطينية،  سؤولية الدولية تجاه القضية  امل

وذلك من أجل تحقيق طموحاته وتطلعاته في نيل حقوقه املشروعة في إقامة دولته املستقلة    ،في محنته

 أسوة بباقي شعوب العالم.  

ة، و تجدد دعمها الدائم للشعب  وتؤكد مملكة البحرين موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطيني

قابلة للتصرف، و على رأسها حقه في إقامة دولته  الالفلسطيني  لنيل حقوقه املشروعة و التاريخية غير  

 لقرارات األمم املتحدة ذات  
ً
املستقلة و عاصمتها القدس الشرقية، و تحقيق سالم عادل و شامل و فقا

ومبادرة السالم العربية التي   ،ومرجعيات عملية السالم،  الدولي  الصلة ، بما في ذلك قرارات مجلس األمن

تدعو إلى انسحاب إسرائيل بشكل كامل من األراض ي الفلسطينية ، بما فيها القدس الشرقية، و من جميع 

 قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.الونيل الحقوق غير    1967األراض ي العربية املحتلة منذ عام  

البحر  مملكة  تؤكد  أأين،  كما  ضمن  سيظل  والشامل  العادل  السالم  إلى  الوصول  لويات  و ن 

 باعتباره واهتمامات سياستها الخارجية، لذا، علينا بذل كل جهد ممكن ألجل تحقيق هذا الهدف النبيل،  

 إلرساء األمن واالستقرار في املنطقة والعالم أجمع.  ملحةضرورة  



املتحدة    األمم  البحرين  مملكة  تدعو  الختام،  إلنهاء    وفي  الجهود  تكثيف  إلى  الدولي  واملجتمع 

الفلسطيني   السالم   –الصراع  لتحقيق   
ً
أساسيا  

ً
مدخال نعتبره  الذي  الدبلوماسية،  بالطرق  اإلسرائيلي 

العادل والشامل املؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى 

  ضمان األمن والسلم واالزدهار لجميع شعوبة السالم العربية، من أجل  قرارات الشرعية الدولية ومبادر 

 املنطقة. 

 

 ،،،  والسالم عليكم ورحمة هللا و بركاته
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