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وثيقة رقم 220:

السالم،  حول  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أمام  عباس  محمود  كلمة 
واالستيطان220

25 أيلول/ سبتمب 2010

السيد جوزيف دايس رئيس الجمعية العمومية 

أصحاب الجاللة والفخامة والسيادة،

السيدات والسادة،

لكم  متمنني  الدورة،  لرئاسة هذه  انتخابكم  بالتهنئة عىل  إليكم  نتقدم  أن  الرئيس  يرسنا سيادة 
التوفيق والنجاح يف مهامكم األممية السامية، وأن ننقل من خاللكم التحية ملعايل األخ الدكتور عيل 
عبد السالم الرتييك، لجهوده القيمة التي بذلها خالل فرتة رئاسته للدورة 64 للجمعية العامة، والشكر 
كذلك ملعايل األمني العام السيد بان يك مون، عىل عمله الدؤوب من أجل تعزيز دور األمم املتحدة 
ووكاالتها العاملة يف املجاالت كافة. ويف هذا الصدد، نثمن عالياً دوره ودور هذه الوكاالت، وأُخص 
التي  )األونروا(،  األدىن  الرشق  يف  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة  األمم  وكالة  بالذكر 
عملت وما زالت تعمل لتوفري الخدمات األساسية ألبناء شعبنا الالجئني، الذين ال زالوا منذ أكرث من 

ستني عاماً ينتظرون إنصافهم وإحقاق حقهم يف العودة إىل ديارهم وممتلكاتهم.

أعلم أن جدول أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة زاخر باملوضوعات والقضايا امللحة التي تهم 
بالنزاعات والحروب، ونضال الشعوب  املتعلقة  البرشي بأرسه وكوكبنا األرض، وال سيام تلك  الجنس 
الرازحة تحت االحتالل األجنبي من أجل إعامل حقها يف تقرير املصري، وتغري املناخ واالحتباس الحراري 
والكوارث الطبيعية، واألزمات االقتصادية واملالية. كل هذا يف الوقت الذي نرى فيه مطالب عادلة 
تدعو إىل تطوير األمم املتحدة، وخاصة إصالح مجلس األمن ليصبح أكرث وأوسع متثياًل وتجسيداً لصورة 
الوضع الدويل، وال سيام يف ضوء انبثاق قوى جديدة تستحق أن تكون ممثلة يف مجلس األمن ليكون 
جراء عدم  ملموساً  تذمراً  أن هناك  الدوليني. كام  والسلم  األمن  أداء دوره يف حفظ  فاعلية يف  أكرث 
امتثال بعض الدول لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة، األمر الذي يتطلب من املجتمع الدويل 
اتخاذ اإلجراءات والتدابري الحازمة والفعالة إللزام هذه الدول باحرتام وتنفيذ هذه القرارات، وإلنهاء 
والتعايش ومحاربة  الحرية والعدالة والتسامح  االحتالل واالستعامر واالستغالل يف عاملنا لدعم قيم 
التطرف واإلرهاب. نعم إن لألمم املتحدة دوراً أساسياً يف تعزيز عالقات التعاون بني الشعوب وتوجيهها 
لالستثامر يف تطوير املجتمعات وُبناها التحتية، ومحاربة الفقر والبطالة والتصحر، واألمراض واألوبئة 

ومخاطرها الفتاكة عىل الجنس البرشي، ومستقبل كوكبنا ككل، إنسانياً وبيئياً.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة

زالت  ال  خطرية،  مشاكل  تواجه  األوسط،  الرشق  منطقة  ومنطقتنا،  فلسطني  ووطننا  شعبنا  إن 
َتدفع بها إىل مربعات العنف والنزاع، وذلك بسبب إضاعة الفرصة تلو الفرصة، ملعالجة قضايا شعوب 
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املنطقة بشكل جدي، والتوصل لحلول جذرية شاملة، وبسبب عقلية التوسع والهيمنة التي ال زالت 
بقرارات  االلتزام  عدم  من  جعلت  والتي  باالحتالل،  القامئة  القوة  إرسائيل،  وتوجهات  فكر  تحكم 
الرشعية الدولية، مبا فيها قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن، نهجها السائد، مام 
يُفقد تلك القرارات تأثريها واحرتامها، ويؤثر عىل مصداقية األمم املتحدة، ويعزز وجهة النظر القائلة 
بأن هناك سياسًة للكيل مبكيالني، وخاصة فيام يتعلق بقضية شعبنا الفلسطيني، وأن إرسائيل دولة 
القرارات، ومتارس القمع، واالعتقال، والقتل، والتدمري،  القانون ترضب عرض الحائط بكل تلك  فوق 
شعبنا  بحق  العنرصي،  والعزل  الضم  جدار  وإقامة  االستيطاين،  والتوسع  والحصار،  البيوت،  وهدم 

ووجوده عىل أرض وطنه، دون رادع.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

إن مدينة القدس الرشقية العريقة، عاصمة دولة فلسطني املستقلة، واملصنفة بقرار من منظمة 
إرسائيل،  قبل  من  تتعرض  حاميته،  الواجبة  اإلنساين  العاملي  الرتاث  معامل  أحد  أنها  عىل  اليونسكو 
القوة القامئة باالحتالل، لعمليات تزويرٍ للحقائق، وتدمريٍ للمعامل واملقابر، وللهوية الدينية والروحية 
والتاريخية يف أرجاء املدينة املقدسة كافة، بوترية متسارعة، بهدف طمس معاملها الحضارية، واستباق 
البيوت،  تدمري  وعمليات  األقىص،  املسجد  تحت  الحفر  أعامل  عن  فضالً  النهايئ،  الوضع  مفاوضات 
وترحيل وسحب هويات سكانها، ومحارصتها بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني العريب، والسيطرة 
العامل  الغضب يف  ويثري  أبناء شعبنا  يستثري  أمر  ذلك  إن  وديوغرافياً.  املقدسة جغرافياً  املدينة  عىل 
العريب واإلسالمي ويخلق حالة من عدم االستقرار يف منطقتنا ويشكل عقبة كأداء أمام تحقيق األمن 

والسالم. هذه التدابري واملامرسات اإلرسائيلية غري القانونية ال بد من وضع حد لها ووقفها.

ذلك أيضاً يا سيادة الرئيس شأن قطاع غزة الذي يتعرض لحصار جائر وغري قانوين مخالف للقانون 
العدوان  إىل جانب  عليه  ترتب  وقد  وجواً،  وبحراً  براً  املتحدة، وغري مسبوق  األمم  وقرارات  الدويل 
لقطاع غزة وتدمري %25  اإلنتاجية  والطاقة  التحتية  البنية  تدمري  إىل  أدى  إذ  فادحة  آثار  العسكري 
من املساكن واملباين، وارتفاع نسبة البطالة بشكل كبري إذ إن حوايل 75% من القوة العاملة أصبحوا 
عاطلني عن العمل يعيشون عىل املساعدات الدولية. ولقد منع الحصار اإلرسائييل أهلنا يف غزة من 
إعادة البناء رغم اعتامد املانحني الدوليني ملا يقارب الخمسة مليارات من الدوالرات لتمويل إعادة 

البناء. يجب رفع الحصار عن قطاع غزة فوراً وبشكل كامل ووضع حد ملأساة شعبنا ومعاناته فيه.

وإذ نرحب بجهود اللجنة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق التي شكلها مجلس حقوق اإلنسان، 
وباالستخالصات التي توصلت إليها لجنة تقييم نتائج التحقيقات حول االعتداء عىل أسطول الحرية 
التي  التحقيق  لجنة  تقدم  أن  نتوقع  فإننا  غزة،  قطاع  إنسانية ألهلنا يف  ينقل مساعدات  كان  الذي 

شكلها األمني العام لألمم املتحدة تقريرها إىل مجلس األمن الدويل.

واملعتقلني  األرسى  من  اآلالف  وضع  سبق،  ما  كل  إىل  أضيف  أن  الرئيس  سيادة  يا  يل  بد  وال 
الفلسطينيني يف سجون إرسائيل. هؤالء مناضلون من أجل الحرية، ال بد من إطالق رساحهم وإنهاء 
اتفاق سالم ال يحررهم  الوصول إىل  السالم ونحن ال يكننا  لتحقيق  اإليجايب  املناخ  لتوفري  معاناتهم 

جميعاً من قيودهم وزنازينهم.
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السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

ومع ذلك كله، وُرغَم الُظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا، إال أن رغبته يف تحقيق السالم العادل 
الذي يضمن له إنجاز حقوقه الوطنية يف الحرية واالستقالل مل ولن ترتاجع، وما زالت أيدينا الجريحة 
قادرة عىل حمل ُغصن الزيتون من بني أنقاض األشجار التي يقتلعها االحتالل يومياً، فَشُعبنا يتطلع 
إىل العيش بأمن وسالم واستقرار عىل ترابه الوطني الفلسطيني، ليبني حياته ومستقبل أجياله، ونحن 
الرشعية  وقرارات  والعدل  الحق  أساس  عىل  القائم  والدائم،  والعادل  الشامل  السالم  لصنع  تواقون 
العربية  األرايض  كافة  باالحتالل، من  القامئة  القوة  انسحاب إرسائيل،  إىل  الدولية، وعىل نحو يفيض 
والفلسطينية املحتلة منذ عام 1967، مبا فيها القدس الرشقية، حتى تنعَم دولة فلسطني وعاصمتها 
القدس الرشقية، باستقاللها وسيادتها، األمر الذي سيؤدي إىل إحالل األمن والسالم يف منطقة الرشق 

األوسط بأرسها.

فقد  املنطقة،  يف  والدائم  والعادل  الشامل  السالم  مستقبل  عىل  األكيد  الحرص  منطلق  ومن 
سالم  اتفاق  إىل  للتوصل  ُمخلص  ُجهد  كل  وَسنبذل  النهايئ،  الوضع  مفاوضات  إىل  للذهاب  استجبنا 
ولخطة  العربية  السالم  وملبادرة  الدولية،  الرشعية  لقرارات  وِفقاً  عام،  خالل  إرسائييل   – فلسطيني 
خارطة الطريق، ولرؤية حل الدولتني. وأكدنا مجدداً باسم منظمة التحرير الفلسطينية عىل متسكنا 
بخيار السالم العادل وعىل تصميمنا وجديتنا ونيتنا الصادقة إلنجاح هذه املفاوضات رغم كل الصعاب 
تعرث  إىل  أدت  التي  األسباب  من  العب  يستخلص  أن  الدويل  املجتمع  عىل  تعرتُضها.  التي  والعقبات 
لعملية  املصداقية  فإعادة  منها،  املرجوة  األهداف  إىل  الوصول  من  متُكنها  وعدم  السياسية  العملية 
االستيطانية  األنشطة  وقف  وخاصة  التزاماتها،  بتنفيذ  إرسائيل  حكومة  إلزام  أساساً  يتطلب  السالم 
كافة يف األرض الفلسطينية املحتلة، وخاصة يف القدس الرشقية، وحولها، وتفكيك جدار الضم والعزل 
ُتعطل حياة شعبنا، وَتحرمه من  التي  الحواجز  الحصار واإلغالقات، وإزالة  وإنهاء سياسة  العنرصي، 

أبسط حقوقه اإلنسانية األساسية.

غري  اإلرسائيلية  واملامرسات  السياسات  ووقف  الحصار  ورفع  االستيطان  بتجميد  مطالبتنا  إن 
اللتزامات  تنفيذ  هي  بل  السلمية،  العملية  مسرية  عن  غريبة  مسبقة  رشوطاً  تشكل  ال  القانونية 
انطالق  التي صدرت منذ  االتفاقات والقرارات جميعاً  تنفيذها يف  التأكيد عىل  وتعهدات سابقة تم 
واملصداقية  املفاوضات  إلنجاح  الرضوري  املناخ  يوفر  بتحقيقها  إرسائيل  والتزام  السياسية،  العملية 

للوعد بتنفيذ نتائجها. وعىل إرسائيل أن تختار بني السالم واستمرار االستيطان.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

بذل كل جهد ممكن ليك  بأننا سنواصل كام كنا دوماً  التأكيد  ِمنَبكم هذا أجدد  إنني من عىل 
قضايا  جميع  معالجة  عب  السالم  تحقيق  يف  املنشودة  وأهدافها  غاياتها  إىل  املفاوضات  هذه  تؤدي 
واإلفراج  واألمن،  واملياه،  والحدود،  واملستوطنات،  والالجئني،  القدس،  أال وهي قضايا  النهايئ  الوضع 
عن جميع األرسى واملعتقلني، وعىل نحو يحقق الحرية واالستقالل والعدالة للشعب الفلسطيني يف 
وطنه، وُيصحح، بل ويرفع الظلم التاريخي الذي لحَق به، ويحقق األمن واألمان له ولجريانه والسالم 
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العادل عىل كافة املسارات يف منطقة الرشق األوسط، وال سيام املسارين السوري واللبناين، ويكون 
فاتحة عهد جديد من االستقرار والتقدم والرخاء والتعايش والجوار الحسن.

للمسؤولية  الدويل  املجتمع  بتحمل  إال  يتم  أن  يكن  ال  السياسية  العملية  مسار  تصويب  إن 
الرئيسية يف إنهاء االحتالل اإلرسائييل وهو أطول احتالل شهده التاريخ الحديث، وضامن حق شعبنا 
يف تقرير مصريه يف دولته املستقلة ذات السيادة عىل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الرشقية 
املتحدة،  األمم  ميثاق  مبادئ  تطبيق  عليه، وذلك من خالل  عادالً ومتفقاً  الالجئني حالً  وحل قضية 
وقرارات الجمعية العامة ومجلس األمن ذات الصلة، وفتوى محكمة العدل الدولية، وأحكام القانون 
الدويل مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان، عىل األرض الفلسطينية املحتلة، 
ناجحة حول  مفاوضات  ألية  الرشعية  السياسية  املرجعية  متثل  كلها  الرشقية، وهي  القدس  فيها  مبا 

الحل النهايئ.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة،

إن شعبنا، رغم حجم املعاناة، متمسك بحقوقه وأرضه وترابه الوطني، وهو يف ذات الوقت يحرص 
كل الحرص عىل استعادة وحدته الوطنية، واللحمة بني شقي الوطن، ونحن نقوم بكل جهد الستعادة 
الوحدة بالحوار عب الجهود الخرية واملرشّفة التي يقوم بها األشقاء واألصدقاء، وخاصة جمهورية مرص 
العربية. ولن ندخر جهداً من طرفنا يف سبيل إنجاحها إلنهاء حالة االنقسام الناتجة عن االنقالب عىل 
الديقراطية كنهج ثابت وسبيل ال بد منه يف حياتنا السياسية. كام  الفلسطينية، ولتكريس  الرشعية 
أننا نقوم بتحمل مسؤولياتنا يف بناء املؤسسات الوطنية لدولتنا املستقلة، ويف بناء االقتصاد الوطني 
القانون واملحاسبة والشفافية والعدالة،  ترتكز عىل  األمن واألمان ملواطنينا يف ظل سلطة  ويف توفري 
كام أننا نقوم بتنفيذ التزاماتنا كافة التي نصت عليها خارطة الطريق واالتفاقات املوقعة بني الجانبني. 

ويف الختام، فإنه من الرضوري يف هذا املقام أن نشكر كل األطراف التي ساهمت يف رعاية ودعم 
أمام  كلمته  يف  أكد  والذي  أوباما  باراك  األمرييك  الرئيس  فخامة  أشكر  أن  أود  وهنا  السالم،  عملية 
إقامة  الكبري يف  االستيطان وأمله  الدولتني ورضورة تجميد  العمومية منذ يومني، عىل حل  الجمعية 
دولة فلسطني املستقلة لتكون عضواً كامالً يف األمم املتحدة، وبهذه املناسبة فإننا نؤكد عىل استعدادنا 
التام للتعاون مع الجهود األمريكية يف سبيل إنجاح العملية السياسية للوصول إىل حل عادل وشامل 
ودائم يف املنطقة. لكننا نجد من الواجب أن نخص بالشكر األمم املتحدة، فهي التي صانت قضيتنا 
ومدت يد العون لشعبنا ورشَّعت من األحكام والقرارات ما شكل أساساً ال يكن تجاوزه يف البحث عن 
الحل الشامل والعادل والدائم، ومن هذا املنب ندعوها إىل مواصلة دورها املحوري حتى يتم إحقاق 

الحق، وينال شعبنا ما استلب من حقوقه، ويسود السالم منطقتنا بأرسها.

العادلة  شعبنا،  قضية  مع  التضامنية  ومواقفكم  الدؤوبة  لجهودكم  وتقديرنا  تحياتنا  لكم  نجدد 
مثلام نجدد العهد بالثبات عىل إياننا بالسالم الذي تصبو إليه شعوب منطقتنا كافة، سائلني الله عز وجل 

أن ينعم علينا مبستقبل نتمتع فيه جميعاً بالسالم واألمن واالستقرار.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


