السٌد ربٌس الجمعٌة العامة لألمم المتحدة
السٌد األمٌن العام
السٌدات والسادة

أود فً البداٌة أن أتقدم بالتهنبة إلى السٌد ناصر عبد العزٌز النصر على تسلمه رباسة الجمعٌة فً دورتها الحالٌة
متمنٌا ً له التوفٌق.
وأتقدم بالتهنبة الخالصة باسم منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والشعب الفلسطٌنً إلى دولة جنوب السودان حكومة
وشعباً ،النضمامها المستحق عضواً كامل العضوٌة إلى األمم المتحدة متمنٌا ً لها التقدم واالزدهار.
أٌضا ً أهنا السٌد األمٌن العام بان كً مون النتخابه لدورة جدٌدة على رأس األمم المتحدة .إن تجدٌد الثقة هذا
ٌعكس تقدٌر دول العالم لما بذله من جهود عززت دور المنظمة األممٌة.

السٌدات والسادة:
لقد ارتبطت القضٌة الفلسطٌنٌة باألمم المتحدة من خالل القرارات التً اتخذتها هٌباتها ووكاالتها المختلفة ،ومن
خالل الدور الجوهري والمقدر لوكالة غوث الالجبٌن 'أونروا' التً تجسد المسؤولٌة الدولٌة تجاه محنة الالجبٌن
الفلسطٌنٌٌن ،ضحاٌا النكبة التً وقعت عام .8491
ونحن نطمح ونسعى إلى دور أكبر وأكثر حضوراً وفعالٌة لألمم المتحدة فً العمل من أجل تحقٌق سالم عادل
وشامل فً منطقتناٌ ،ضمن الحقوق الوطنٌة الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطٌنً كما حددتها قرارات الشرعٌة
الدولٌة ممثلة فً هٌبة األمم المتحدة.

السٌد الربٌس
السٌدات والسادة
قبل عام ،وفً مثل هذا الوقت وفً هذه القاعة تحدث العدٌد من السادة رؤساء الوفود عن جهود السالم المتعثرة
فً منطقتنا ،وكان الجمٌع ٌعلق آماالً على جولة جدٌدة للمفاوضات حول الوضع النهابً انطلقت فً مطلع أٌلول
الماضً فً واشنطن بالرعاٌة المباشرة للربٌس باراك أوباما ،ومشاركة اللجنة الرباعٌة الدولٌة ومشاركة كل من
مصر واألردن على أن تتوصل خالل عام واحد إلى اتفاق سالم.
وقد دخلنا تلك المفاوضات بقلوب مفتوحة ،وآذان مصغٌة ،ونواٌا صادقة ،وكنا جاهزٌن بملفاتنا ووثابقنا وأوراقنا
ومقترحاتنا ،غٌر أن هذه المفاوضات انهارت بعد أسابٌع من انطالقها.
لم نٌأس ولم نتوقف عن الحركة بعد ذلك وعن المبادرة واالتصال ،وخالل السنة الماضٌة لم نترك بابا ً إال وطرقناه،
وال قناة إال واختبرناها ،وال دربا ً إال وسلكناه ،وال جهة رسمٌة أو غٌر رسمٌة لها تأثٌر ووزن إال وخاطبناها،
وتعاطٌنا باٌجابٌة مع مختلف األفكار والمقترحات والمبادرات المقدمة من عدٌد الدول والهٌبات.
لكن كل هذه الجهود والمساعً الصادقة ،كانت تتحطم دابما على صخرة مواقف الحكومة اإلسرابٌلٌة ،التً
سرعان ما بددت اآلمال التً بعثها انطالق المفاوضات فً أٌلول الماضً.
وجوهر المسألة هنا أن الحكومة اإلسرابٌلٌة ترفض اعتماد مرجعٌة للمفاوضات تستند إلى القانون الدولً
وتصعد بشكل محموم عملٌة بناء المستوطنات فوق أراضً دولة فلسطٌن
وقرارات األمم المتحدة ،وهً تواصل
ّ
المستقبلٌة.
وحٌث أن االستٌطان ٌجسد جوهر سٌاسة تقوم على االحتالل العسكري االستٌطانً ألرض الشعب الفلسطٌنً ،مع
كل ما ٌعنٌه من استعمال للقوة الغاشمة والتمٌٌز العنصري ،فإن هذه السٌاسة التً تتحدى القانون الدولً
اإلنسانً وقرارات األمم المتحدة هً المسؤولة األولى عن فشل وتعثر عملٌة السالم ،وانهٌار عشرات الفرص،
ووأد كل اآلمال الكبرى التً أطلقها توقٌع اتفاق إعالن المبادئ عام  8441بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
وإسرابٌل لتحقٌق سالم عادل ٌفتح تارٌخا جدٌدا لمنطقتنا.

تقارٌر بعثات األمم المتحدة وبعض المؤسسات والجمعٌات األهلٌة اإلسرابٌلٌة ،تقدم صورة مرعبة عن حجم
إن
َ
الحملة االستٌطانٌة التً ال تتردد الحكومة اإلسرابٌلٌة فً التفاخر بتنفٌذها عبر المصادرة الممنهجة لألراضً
الفلسطٌنٌة ،وطرح العطاءات لبناء آالف الوحدات االستٌطانٌة الجدٌدة وبخاصة فً أراض القدس العربٌة ،وفً
وعبر بناء جدار الفصل الذي ٌلتهم مساحات واسعة من أراضٌنا ،مقسِ ما إٌاها إلى
مختلف مناطق الضفة الغربٌة،
َ
ً
جزر معزولة ،ملحقا ً بذلك آثاراً مدمرة بحٌاة عشرات األلوف من األسر الفلسطٌنٌة.
وفً الوقت الذي ترفض فٌه سلطات االحتالل إعطاء تراخٌص بناء بٌوت لمواطنٌنا فً القدس الشرقٌة المحتلة،
فإنها تكثف حملة هدم ومصادرة البٌوت وتشرٌد أصحابها وساكنٌها منذ عشرات السنٌن ،ضمن سٌاسة تطهٌر
عرقً تعتمد أسالٌب متعددة بهدف إبعادهم عن أرض آبابهم وأجدادهم ،وقد وصل األمر إلى حد إصدار قرارات
بإبعاد نواب منتخبٌن إلى خارج مدٌنتهم القدس ،وتقوم سلطات االحتالل بحفرٌات تهدد أماكننا المقدسة ،وتمنع
حواجزها العسكرٌة مواطنٌنا من الوصول إلى مساجدهم وكنابسهم ،وتواصل محاصرة المدٌنة المقدسة بحزام
استٌطانً وبجدار الفصل لفصلها عن بقٌة المدن الفلسطٌنٌة.
إن االحتالل ٌسابق الزمن لرسم الحدود فً أرضنا وفق ما ٌرٌد ،ولفرض أمر واقع على األرض ٌُغٌ ُر حقابقها
وشواهدها وٌقوض اإلمكانٌة الواقعٌة لقٌام دولة فلسطٌن.
وفً نفس الوقت تواصل سلطات االحتالل فرض حصارها المشدد على قطاع غزة واستهداف مواطنٌنا باالغتٌاالت
جرته حربها العدوانٌة قبل ثالث سنوات على القطاع من تدمٌر
والغارات الجوٌة والقصف المدفعً ،مستكملة ما ّ
هابل فً المنازل والمدارس والمستشفٌات والمساجد وما خلفته من آالف الشهداء والجرحى.
كما تواصل سلطات االحتالل تدخلها فً مناطق السلطة الفلسطٌنٌة عبر عملٌات المداهمة واالعتقاالت والقتل على
الحواجز.
وفً السنوات األخٌرة ،تصاعد الدور اإلجرامً لمٌلٌشٌات المستوطنٌن المسلحٌن الذٌن ٌحظون بالحماٌة
االستثنابٌة من قبل جٌش االحتالل فً تنفٌذ اعتداءات متكررة ضد مواطنٌنا ،باستهداف منازلهم ومدارسهم
وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعاتهم وأشجارهم .والٌوم قتلوا فلسطٌنٌا متظاهرا سلمٌا.
ورغم تحذٌراتنا المتكررة ،فإن السلطات اإلسرابٌلٌة لم تتحرك للجم هذه االعتداءات ما ٌجعلنا نحملها المسؤولٌة
الكاملة عن جرابم المستوطنٌن.
إن هذه مجرد شواهد على سٌاسة االحتالل اإلسرابٌلً االستٌطانً ،وهذه السٌاسة هً المسؤولة عن الفشل
المتتالً للمحاوالت الدولٌة المتتالٌة إلنقاذ عملٌة السالم.
إن هذه السٌاسة ستدمر فرص تحقٌق حل الدولتٌن الذي تبلور إجماع دولً حوله ،وهنا أحذر وبصوت عال :إن
هذه السٌاسة االستٌطانٌة تهدد أٌضا بتقوٌض وضرب بنٌان السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ،بل وإنهاء وجودها.
وأضٌف هنا أننا بتنا نواجه بشروط جدٌدة لم ٌسبق أن طرحت علٌنا سابقا ،شروط كفٌلة بتحوٌل الصراع المحتدم
فً منطقتنا الملتهبة إلى صراع دٌنً وإلى تهدٌد مستقبل ملٌون ونصف الملٌون فلسطٌنً من مواطنً إسرابٌل،
وهو أمر نرفضه بالقطع وٌستحٌل أن نقبل االنسٌاق إلٌه.

إن كل ما تقوم به إسرابٌل فً بالدنا هو سلسلة خطوات أحادٌة تستهدف تكرٌس االحتالل ،لقد أعادت إسرابٌل
إقامة سلطة االحتالل المدنٌة والعسكرٌة فً الضفة الغربٌة بقرار أحادي ،وقررت أن سلطتها العسكرٌة هً التً
تحدد حق أي من المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً اإلقامة فً أٌة بقعة فً األراضً الفلسطٌنٌة ،وهً التً تقرر
مصادرة أرضنا ومٌاهنا وعرقلة مرورنا وحركة بضابعنا ومصٌرنا كلَه بشكل أحادي ..وٌتكلمون عن األحادٌة،
رغم االتفاقات التً بٌننا والتً تحرم القٌام بأعمال أحادٌة انفرادٌة.

السٌدات والسادة
فً العام  8499جاء إلى هذه القاعة قابدنا الراحل ٌاسر عرفات ،وأكد ألعضاء الجمعٌة العامة سعٌنا األكٌد نحو
السالم ،مناشداً األمم المتحدة إحقاق الحقوق الوطنٌة الثابتة للشعب الفلسطٌنً قابالً :ال تسقطوا الغصن األخضر
من ٌدي ..ال تسقطوا الغصن األخضر من ٌدي.
وفً العام  8411خاطب الربٌس عرفات الجمعٌة العامة التً اجتمعت فً جنٌف لالستماع إلٌه ،حٌث طرح
برنامج السالم الفلسطٌنً ،الذي أقره المجلس الوطنً الفلسطٌنً خالل دورته التً عقدها تلك السنة فً الجزابر.
وعندما اعتمدنا ذلك البرنامج كنا نقدم على خطوة مؤلمة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جمٌعا وخاصة أولبك ،وأنا
منهم ،الذٌن أجبروا على ترك منازلهم فً مدنهم وقراهم ،نحمل بعضا من متاعنا وأحزاننا وذكرٌاتنا ومفاتٌح
بٌوتنا إلى مخٌمات المنافً والشتات خالل النكبة فً العام  8491فً واحدة من أبشع عملٌات االقتالع والتدمٌر
واالستبصال لمجتمع ناهض متماسك كان ٌسهم بدور رٌادي وبقسط بارز فً نهضة الشرق العربً الثقافٌة
والتعلٌمٌة واالقتصادٌة.
ولكن ،وألننا نؤمن بالسالم ،وألننا نحرص على التواؤم مع الشرعٌة الدولٌة ،وألننا امتلكنا الشجاعة التخاذ القرار
الصعب من أجل شعبنا ،وفً ظل غٌاب العدل المطلق فقد اعتمدنا طرٌق العدل النسبً ،العدل الممكن والقادر على
تصحٌح جانب من الظلم التارٌخً الفادح الذي ارتكب بحق شعبنا ،فصادقنا على إقامة دولة فلسطٌن فوق %22
فقط من أراضً فلسطٌن التارٌخٌة ،أي فوق كامل األراضً التً احتلتها إسرابٌل فً العام .8499
وقد كنا بتلك الخطوة التارٌخٌة التً لقٌت تقدٌر دول العالم ،نقدم تنازال هابال من أجل تحقٌق التسوٌة التارٌخٌة
التً تسمح بصنع السالم فً أرض السالم.
وفً السنوات التً تلت ،مروراً بمؤتمر مدرٌد ومفاوضات واشنطن ،وصوالً إلى اتفاق أوسلو الذي وقعناه قبل
 81عاما ً فً حدٌقة البٌت األبٌض ،والذي ارتبط برسابل االعتراف المتبادل بٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة
وإسرابٌل ،ثابرنا عل ى التعاطً اإلٌجابً المسؤول مع كل مساعً التقدم نحو اتفاق سالم دابم ،وكما قلنا كانت كل
مبادرة وكل مؤتمر وكل جولة تفاوض جدٌدة وكل تحرك ٌتكسر على صخرة المشروع التوسعً االستٌطانً
اإلسرابٌلً.
سٌدي الربٌس
السٌدات والسادة

إننً أؤكد هنا باسم منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،الممثل الشرعً الوحٌد للشعب الفلسطٌنً ،والتً ستبقى كذلك
حتى إنهاء الصراع من جوانبه كافة ،وحل جمٌع قضاٌا المرحلة النهابٌة ،على ما ٌلً:
أوال :إن هدف الشعب الفلسطٌنً ٌتمثل فً إحقاق حقوقه الوطنٌة الثابتة فً إقامة دولة فلسطٌن المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقٌة فوق جمٌع أراضً الضفة الغربٌة وقطاع غزة التً احتلتها إسرابٌل فً حرب حزٌران
 ،8499وفقا ً لقرارات الشرعٌة الدولٌة والتوصل إلى حل عادل ومتفق علٌه لقضٌة الالجبٌن وفق القرار 849
كما نصت علٌه مبادرة السالم العربٌة التً قدمت رؤٌة اإلجماع العربً واإلسالمً ألسس إنهاء الصراع العربً–
اإلسرابٌلً وتحقٌق السالم الشامل والعادل الذي نتمسك به ونعمل لتحقٌقه.
إن إنجاز هذا السالم المنشود ٌتطلب أٌضا ً اإلفراج عن أسرى الحرٌة والمعتقلٌن السٌاسٌٌن الفلسطٌنٌٌن فً
السجون اإلسرابٌلٌة كافة وبدون إبطاء.
ثانٌا -تمسك منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة والشعب الفلسطٌنً بنبذ العنف ورفض وإدانة جمٌع أشكال اإلرهاب،
وخاصة إرهاب الدولة ،والتمسك بجمٌع االتفاقات الموقعة بٌن منظمة التحرٌر وإسرابٌل.
ثالثا :التمسك بخٌار التفاوض للتوصل إلى حل دابم للصراع وفق قرارات الشرعٌة الدولٌة ،وأعلن هنا استعداد
منظمة التحرٌر للعودة على الفور إلى طاولة المفاوضات ،وفق مرجعٌة معتمدة تتوافق والشرعٌة الدولٌة ،ووقف
شامل لالستٌطان.
رابعا :إن شعبنا سٌواصل مقاومته الشعبٌة السلمٌة لالحتالل اإلسرابٌلً ولسٌاسات االستٌطان واألبرتهاٌد وبناء
جدار الفصل العنصري ،وهو ٌحظى فً مقاومته المتوافقة مع القانون الدولً اإلنسانً والمواثٌق الدولٌة بدعم
نشطاء السالم المتضامنٌن من إسرابٌل ومن مختلف دول العالم مقدما ً بذلك نموذجا ً مبهراً وملهما ً وشجاعا ً لقوة
الشعب األعزل إال من حلمه وشجاعته وأمله وهتافاته فً مواجهة الرصاص والمدرعات وقنابل الغاز والجرافات.
خامسا :عندما نأتً بمظلمتنا وقضٌتنا إلى هذا المنبر األممً ،فهو تأكٌد على اعتمادنا للخٌار السٌاسً
والدبلوماسً ،وتأكٌد أننا ال نقوم بخطوات من جانب واحد .ونحن ال نستهدف بتحركاتنا عزل إسرابٌل أو نزع
شرعٌتها ،بل نرٌد اكتساب الشرعٌة لقضٌة شعب فلسطٌن ،وال نستهدف سوى نزع الشرعٌة عن االستٌطان
واالحتالل واألبرتهاٌد ومنطق القوة الغاشمة ،ونحسب أن جمٌع دول العالم تقف معنا فً هذا اإلطار.
إننً من هنا أقول باسم الشعب الفلسطٌنً ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة :إننا نمد أٌادٌنا إلى الحكومة اإلسرابٌلٌة
والشعب اإلسرابٌلً من أجل صنع السالم ،وأقول لهم :دعونا نبنً مستقبال قرٌبا عاجال ألطفالناٌ ،نعمون فٌه
بالحرٌة واألمن واالزدهار ،دعونا نبنً جسور الحوار بدل الحواجز وجدران الفصل ،دعونا نبنً عالقة التعاون
الندٌة المتكافبة بٌن دولتٌن جارتٌن :فلسطٌن وإسرابٌل ،بدالً من سٌاسات االحتالل واالستٌطان والحروب وإلغاء
اآلخر.
سٌدي الربٌس
السٌدات والسادة
رغم سطوع حقنا فً تقرٌر المصٌر وإقامة دولتنا وتكرٌس ذلك فً القرارات الدولٌة ،فقد ارتضٌنا فً السنوات
القلٌلة الماضٌة أن ننخرط فً ما بدا اختبارا للجدارة واالستحقاق واألهلٌة .وخالل العامٌن الماضٌٌن نفذت سلطتنا

الوطنٌة برنامج بناء مؤسسات الدولة .ورغم الوضع االستثنابً والعقبات اإلسرابٌلٌة فقد تم إطالق ورشة عمل
ضخمة تضمنت تنفٌذ عدد من الخطط القطاعٌة لتعزٌز القضاء ،وأجهزة حفظ األمن وتطوٌر النظم اإلدارٌة والمالٌة
والرقابٌة واالرتقاء بمستوى عمل وأداء مختلف المؤسسات ،والسعً لزٌادة االعتماد على الذات لتقلٌل االحتٌاج
للمساعدات الخارجٌة .وتم بفضل دعم مشكور من الدول العربٌة والمانحٌن من الدول الصدٌقة تنفٌذ عدد كبٌر من
المشارٌع فً مجال البنٌة التحتٌة ،مر ّكزٌن على النواحً الخدمٌة ،مع إٌالء اهتمام خاص للمناطق الرٌفٌة
والمهمشة.
وفً خضم هذه الورشة كانت البرامج ترسخ ما نرٌد أن ٌكون مالمح دولتِنا المستقلة المستقبلٌة ،فمن حفظ ألمن
المواطن والنظام العام ،إلى تعزٌز سلطة القضاء وسٌادة القانون ،إلى تعزٌز دور المرأة بالتشرٌعات والقوانٌن
والمشاركة ،إلى الحرص على صون الحرٌات العامة وتعزٌز دور مؤسسات المجتمع المدنً ،إلى تكرٌس قواعد
كأساس للحٌاة
وأنظمة تضمن المساءلة والشفافٌة فً عمل وزاراتنا ودوابرنا ،وتكرٌس دعابم الدٌمقراطٌة
ٍ
السٌاسٌة الفلسطٌنٌة.
وعندما عصف االنقسام بوحدة الوطن والشعب والمؤسسات فقد صممنا على اعتماد الحوار الستعادة الوحدة،
ونجحنا قبل شهور فً تحقٌق مصالحة وطنٌة نأمل بأن تتسارع خطوات تنفٌذها فً األسابٌع القادمة.
وقد كان عماد هذه المصالحة االحتكام إلى الشعب عبر االلتزام بإجراء انتخابات تشرٌعٌة ورباسٌة خالل عام ،ألن
الدولة التً نرٌدها ستكون دولة القانون والممارسة الدٌمقراطٌة وصون الحرٌات والمساواة بٌن جمٌع المواطنٌن
دون تمٌٌز ،وتداول السلطة عبر صنادٌق االقتراع.
ونحسب أن التقارٌر الصادرة من قبل لجنة تنسٌق مساعدات الدول المانحة واألمم المتحدة والبنك الدولً
وصندوق النقد الدولً مؤخراً ،قدمت شهادات أشادت بما تم إنجازه ،معتبرة أنه قدم نموذجا ً متفوقا ً وغٌر مسبوق
فً مجاالت عدٌدة.
وجاءت شهادة اجتماع لجنة التنسٌق للدول المانحة قبل أٌام فً هذه المدٌنة لتصدر التقٌٌم النهابً ولتصف ما
أنجز من قبلنا بـ'قصة نجاح دولٌة مشهودة' ،مؤكدة الجاهزٌة الكاملة للشعب الفلسطٌنً ومؤسساته إلقامة دولة
فلسطٌن المستقلة على الفور .هذه شهادة المجتمعات الدولٌة.
ال اعتقد أن أحداً لدٌه ذرة ضمٌر ووجدان ٌمكن أن ٌرفض حصولنا على عضوٌة كاملة فً األمم المتحدة  ...بل
وعلى دولة مستقلة.
السٌد الربٌس
السٌدات والسادة
لم ٌعد باإلمكان معالجة انسداد أفق محادثات السالم بنفس الوسابل التً جربت وثبت فشلها خالل السنوات
الماضٌة .إن األزمة أشد عمقا ً من أن ٌتم إهمالها ،وأشد خطور ًة وحرجا ً من أن ٌتم البحث عن محاولة لاللتفاف
علٌها أو تأجٌل انفجارها المحتم.
فلٌس باإلمكان ولٌس بالعملً أو المقبول أٌضا ً أن نعود لمزاولة العمل كالمعتاد وكأن كل شًء على ما ٌرام .ومن
غٌر المجدي الذهاب إلى مفاوضات بال مرجعٌة واضحة وتفتقر للمصداقٌة ولبرنامج زمنً محدد .وال معنى

للمفاوضات فً حٌن ٌستمر جٌش االحتالل على األرض فً تعمٌق احتالله بدالً من التراجع عنه وفً إحداث تغٌٌر
دٌموغرافً لبالدنا ٌتحول إلى منطلق جدٌد تتعدل الحدود على أساسه .هذا أمر غٌر مقبول.

السٌدات والسادة
إنها لحظة الحقٌقة ،وشعبنا ٌنتظر أن ٌسمع الجواب من العالم ،فهل ٌسمح إلسرابٌل أن تواصل آخر احتالل فً
العالم؟ نحن آخر شعب تحت االحتالل .وهل ٌسمح لها أن تبقى دولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة؟ وهل
ٌسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس األمن الدولً والجمعٌة العامة لألمم المتحدة ومحكمة العدل الدولٌة
ومواقف الغالبٌة الساحقة من دول العالم؟ هل ٌجوز هذا؟
السٌد الربٌس
إن جوهر األزمة فً منطقتنا بالغ البساطة والوضوح.
وهو :إما أن هناك من ٌعتقد أننا شعب فابض عن الحاجة فً الشرق األوسط ،وإما أن هناك فً الحقٌقة دولة
ناقصة ٌنبغً المسارعة إلى إقامتها.
السٌد الربٌس
السٌدات والسادة
جبتكم الٌوم من األرض المقدسة ،أرض فلسطٌن ،أرض الرساالت السماوٌة ،مسرى النبً محمد (صلى هللا علٌه
وسلم) ومهد سٌدنا المسٌح علٌه السالم ،ألتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطٌنً فً الوطن وفً الشتات ،ألقول:
بعد  91عاما ً من عذابات النكبة المستمرة :كفى..كفى ..كفى.
آن األوان أن ٌنال الشعب الفلسطٌنً حرٌته واستقالله ،حان الوقت أن تنتهً معاناة ومحنة مالٌٌن الالجبٌن
الفلسطٌنٌٌن فً الوطن والشتات ،وأن ٌنتهً تشرٌدهم وأن ٌنالوا حقوقهم ،ومنهم من أجبر على اللجوء أكثر من
مرة فً أماكن مختلفة من العالم.
وفً وقت تؤكد الشعوب العربٌة سعٌها للدٌمقراطٌة فٌما عرف بالربٌع العربً ،فقد دقت أٌضا ساعة الربٌع
الفلسطٌنً ،ساعة االستقالل.
حان الوقت أن ٌتمكن رجالنا ونساؤنا وأطفالنا من أن ٌعٌشوا حٌاة طبٌعٌة ،أن ٌتمكنوا من الخلود إلى النوم دون
انتظار األسوأ فً الٌوم التالً ،أن تطمبن األمهات إلى أن أبناءهن سٌعودون إلى البٌوت دون أن ٌتعرضوا للقتل
أو االعتقال أو اإلهانة ،أن ٌتمكن التالمٌذ والطلبة من الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم دون حواجز تعٌقهم ،حان
الوقت كً ٌتمكن المرضى من الوصول بصورة طبٌعٌة إلى المستشفٌات ،وأن ٌتمكن مزارعونا من االعتناء
بأرضهم الطٌبة دون خوف من احتالل ٌصادرها وٌنهب مٌاهها ،وجدار ٌمنع الوصول إلٌها ،أو مستوطنٌن ،ومعهم
كالبهمٌ ،بنون فوقها بٌوتا لهم ،وٌقتلعون وٌحرقون أشجار الزٌتون المعمرة فٌها منذ مبات السنٌن .حان الوقت

أسرهم والى أطفالهم لٌسهموا فً بناء وطنهم الذي
لكً ٌنطلق آالف من أسرى الحرٌة من سجونهم لٌعودوا إلى َ
ضحوا من أجل حرٌته.
إن شعبً ٌرٌد ممارسة حقه فً التمتع بوقابع حٌاة عادٌة كغٌره من أبناء البشر ،وهو ٌؤمن بما قاله شاعرنا
الكبٌر محمود دروٌش :واقفون هنا ،قاعدون هنا ،دابمون هنا ،خالدون هنا ،ولنا هدف واحد ..واحد ..واحد ..أن
نكون ..وسنكون.

السٌدات والسادة
إننا نقدر ونثمن مواقف جمٌع الدول التً أٌدت نضالنا وحقوقنا واعترفت بدولة فلسطٌن مع إعالن االستقالل فً
العام  ،8411والدول التً اعترفت أو رفعت مستوى التمثٌل الفلسطٌنً فً عواصمها فً السنوات األخٌرة.
وأحًٌ السٌد األمٌن العام بان كً مون الذي قال قبل أٌام كلمة حق :إن الدولة الفلسطٌنٌة كانت ٌجب أن تقوم قبل
سنوات.
وثقوا أن هذه المواقف المساندة ثمٌنة بالنسبة لنا بأكثر مما تتخٌلون ،كونها تشعر شعبنا بأن هناك من ٌصغً
إلى رواٌته ،وال ٌحاول تجاهل أو إنكار مأساته وفظابع النكبة واالحتالل التً عاناها وكونها تشحنه باألمل النابع
من اإلٌمان بأنه ال تزال هناك عدالة ممكنة فً هذا العالم .ففقدان األمل هو أعدى أعداء السالم ،والٌأس هو أقوى
حلفاء التطرف.
وأقول :حان الوقت كً ٌعٌش الشعب الفلسطٌنً بعد عقود طوٌلة من التهجٌر واالحتالل االستٌطانً والعذابات
المستمرة ،كبقٌة شعوب األرض حراً فوق أرض وطن سٌد مستقل.
سٌدي الربٌس
أود إبالغكم أننً وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفتً ربٌسا ً لدولة فلسطٌن وربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة
التحرٌر الفلسطٌنٌة إلى سعادة السٌد بان كً مون األمٌن العام لالم المتحدة بطلب انضمام فلسطٌن على حدود
الرابع من حزٌران  8499وعاصمتها القدس الشرٌف ،دولة كاملة العضوٌة إلى هٌبة األمم المتحدة .وهذه نسخة
من الطلب.
وأطلب من السٌد األمٌن العام العمل السرٌع لطرح مطلبنا أمام مجلس األمن ،وأطلب من أعضاء المجلس
التصوٌت لصالح عضوٌتنا الكاملة .كما أدعو الدول التً لم تعترف بعد بفلسطٌن أن تعلن اعترافها.
السٌدات والسادة
إن دعم دول العالم لتوجهنا هذا ٌعنً انتصارا للحق والحرٌة والعدالة والقانون والشرعٌة الدولٌة ،وٌقدم دعما
هابال لخٌار السالم وتعزٌزا لفرص نجاح المفاوضات.
السٌدات والسادة

إن مساندتكم وتأٌٌدكم لقٌام دولة فلسطٌن وقبولها عضواً كامل العضوٌة فً األمم المتحدة هو أكبر إسهام لصنع
السالم فً أرض السالم وفً العالم أجمع.
السٌد الربٌس
السٌدات والسادة
جبتكم الٌوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور.
فلسطٌن تبعث من جدٌد .هذه رسالتً
فلتكن جمٌع شعوب العالم مع الشعب الفلسطٌنً وهو ٌمضً بثبات نحو موعده التارٌخً مع الحرٌة واالستقالل...
اآلن .وأرجو أال ننتظر طوٌال.
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