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بالتنسيق مع  املايض  األسبوع  أفرجنا  ثم  البالد.  إىل  إعادته  واحد متت  بجندي  تحيط  منفعلة وهي 
الشاب  عن  أفرجنا   – كاديا  كتلة  من  حاسون  يرسائيل  والنائب  األمريكية  الحكومة  ومبعاونة  مرص 
إيالن غرابيل الذي كان قد قدم مبفرده من الواليات املتحدة وانخرط يف لواء املظليني يف جيش الدفاع 
وأصيب يف حرب لبنان الثانية. كام أننا سنواصل العمل عىل تأمني اإلفراج عن املواطن عودة ترابني 
اليهودي  ]املواطن  بوالرد  يوناتان  للحظة  ولو  أنىس  وال  عاماً.   11 منذ  املرصي  السجن  يف  املحبوس 
قرابة منذ  األمرييك  السجن  يف  يقبع  الذي  إرسائيل[  لصالح  التجسس  مبامرسة  أدين  الذي   األمرييك 
26 عاماً. إننا سنواصل العمل بكل ما أوتينا من طاقة الستقدامه إىل إرسائيل. كام أننا لن نتوقف عن 

السعي الستيضاح مصائر جنودنا املفقودين. 

إمنا  واحد وحيد  أجل جندي  نعمل من  تجعلنا  التي  الوحدة  إن  الكنيست،  نواب  أصدقايئ  أيها 
نثبت قدرة شعبنا عىل رص صفوفه يف لحظات االختبار. إن هذه الوحدة تعب عن قوتنا ومسؤوليتنا 
والتكافل بيننا. إنني أؤمن بقوة هذه الوحدة حتى يف لحظات االختبار يف الكنيست، إذ أعتقد بأنه 
بيننا فسنعرف يف لحظات االختبار هذه كيف نتسامى ونعمل معاً من أجل  القامئة  الخالفات  رغم 
تحقيق الغايات الهامة املشرتكة لنا جميعاً. هذه هي املبادئ التي نستيضء بها – القوة واملسؤولية 

والوحدة. لدينا دولة واحدة – لنحافظ عليها معًا. 
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رحب األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، البوفيسور أكمل الدين إحسان أوغيل اليوم االثنني 
للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  يف  الكاملة  العضوية  عىل  فلسطني  دولة  بحصول   ،2011 أكتوبر   31
مقدمة  التاريخي،  اإلنجاز  هذا  معتباً  أصوات،  وسبعة  مائة  بأغلبية  اليونسكو،  والثقافة،  والعلوم 

إيجابية يف إطار املساعي للحصول عىل العضوية الكاملة يف األمم املتحدة. 

الخطوة  هذه  عىل  الفلسطيني،  والشعب  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  أوغيل  إحسان  وهنأ 
النوعية التي من شأنها أن تخدم مساعي الفلسطينيني يف الحصول عىل اعرتاف دويل كامل بدولتهم 
الفلسطينية  للجهود  اإلسالمي  التعاون  استمرار دعم منظمة  نفسه عىل  الوقت  القادمة، مشدداً يف 
املستقلة،  دولتها  وقيام  املتحدة،  األمم  يف  الكاملة  العضوية  عىل  للحصول  مسعاها  يف  تنجح  حتى 

وعاصمتها القدس الرشيف. 

وكان األمني العام للمنظمة قد وصل إىل باريس أمس األحد من أجل استكامل جهوده املكثفة 
الدول األعضاء يف املنظمة، كام أجرى مباحثات عديدة مع املسؤولني  لضامن الحصول عىل أصوات 
الفلسطينيني، ورؤساء الوفود املشاركة يف املؤمتر العام لليونسكو بغية ترتيب الجهود وتنسيقها قبل 

التصويت يف املؤمتر. 


