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بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدولِ والحكومات ،سعادة رئيس الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،سعادة األمني العام لألمم املتحدة ،الحضور الكرام ،إنه ملن دواعي رسوري أن أخاطب
الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا العام حيث يرتأسها أحد أبناء دولة قطر ،سعادة السيد نارص بن
عبد العزيز النارص ،وأغتنم هذه الفرصة لتهنئته عىل انتخابه ،متمنياً له التوفيق والنجاح يف مهمته،
كام أود أن أعرب لسلفه سعادة السيد جوزيف ديس عن الشكر ملا قام به من عمل دؤوب أثناء
رئاسته للدورة السابقة .واسمحوا يل كذلك أن أتقدم بالتهنئة لسعادة السيد بان يك مون عىل الثقة
التي أولتها إياه الدول األعضاء جميعها ،بإعادة تعيينه أميناً عاماً لألمم املتحدة لوالية ثانية.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة
أجيء إليكم من منطقة تزخر بآمال كبرية ،ومتوج بتيارات قوية ،تطالب شعوبها باإلصالح ،حتى
تحقق هذه الشعوب أهدافها ،وتتحمل مسؤولية الوفاء بنصيبها يف رشاكة املستقبل اإلنساين بكل
ما يصحبه من تحديات وما يفتحه من آفاق لإلنسانية جمعاء .إننا من البداية عرفنا مجال دورنا،
والتزمنا إطاره ،فنحن مع تعزيز الحوار بني الثقافات والحضارات ،ونحن مع تقوية ومتتني العالقات
بني الشعوب ،ونحن مع ترسيخ التقارب بني القوى ،عىل أساس من مبادئ الحق والعدل ،يف نطاق
تعاون يف الحق تحكمه املبادئ والقوانني واملواثيق والعهود الدولية التي وضعتها البرشية عىل مدى
عصور طويلة باألمس ،لتكون منها ذخرية لعامل أفضل يف الغد وإنكم جميعاً لتعلمون أن ظهور
الربيع العريب —بكل ما ميثله يف التاريخ العريب واإلنساين— واجه الجميع مبسؤوليات جسام ،ومواقف
تحتم عليهم أن يختاروا .وكنا نحن بني الذين واجهوا االختيار ،فمن ناحية كانت لنا دامئاً سياسة واضحة
يف قواعد التعامل العريب واإلقليمي والدويل ،تقوم عىل قواعد التفاهم والتصالح والتوافق بني الشعوب
والدول ،ويف الوقت ذاته مل نكن نحن أو غرينا قادرين عىل أن نغلق السمع والبرص إزاء نداءات جريحة
تلتمس نجدة القريبني والبعيدين للمساعدة ضد قهر استبد وطغى .ومن جانبنا فقد جربنا بكل وسيلة
لدينا حتى مل يتبقَ لنا خيار غري أن نسمع ونتعاطف ،ونرى ونساعد ،مقدرين أن ذلك ليس حالً ،وإمنا
طارئ عاجل عىل طريق قضية من أهم قضايا العامل العريب اليوم ،وهي قضيـة “التغيري”.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة
إننا نعرف أن خياراتنا املبدئية مستقرة وثابتة ،كام نعرف أن استجابتنا الالحقة للظروف وضع
طارئ ،عىل أنه وضع يستحق أن يستقر عىل قواعد وأسس من رشائع العالقات الدولية يف العصور
الحديثة ،ويتحول من مسؤوليات دول تترصف منفردة إىل مسؤولية مجتمع دويل يترصف برشائعه.
وقد قلنا رأينا وعرضناه أمامكم هنا يف دورات سابقة وهو أن نظام األمم املتحدة ال بد له أن يتطور
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مبا يتناسب مع أوضاع تأكدت فيها حقائق عامل جديد ،ال تربطه املصالح وحدها ،وإمنا ال بد فيه من
توافق يؤكد وجود املبادئ الحاكمة للسلوك الحضاري ،مع وحدة املصالح جنباً إىل جنب.
السيدات والسادة
إن القضية األساسية يف منطقة الرشق األوسط هي القضية الفلسطينية واستمرار االحتالل
اإلرسائييل لألرايض العربية يف الضفة الغربية وهضبة الجوالن ومزارع شبعا يف جنوب لبنان إىل
جانب الحصار الخانق املفروض عىل قطاع غزة وسيف الحرب املسلط عليه .فعىل مدى أكرث من
أربعة عقود أخفقت كل جهود السالم التي بذلت يف التوصل إىل حل عادل يحقق السالم الشامل
والدائم يف املنطقة بسبب متسك إرسائيل مبواقف متعنتة تنبع من شعور القوي بأن قوته العسكرية
تكفل له األمن واألمان وبسبب إرصارها عىل استغالل فرتة املفاوضات لفرض الوقائع عىل األرض
بواسطة االستيطان وإزاء هذا الطريق املسدود الذي آلت إليه القضية الفلسطينية واستمرار معاناة
الشعب الفلسطيني تحت االحتالل وانتهاك حقوقه اإلنسانية والوطنية نناشد جميع الدول األعضاء
يف منظمة األمم املتحدة أن يستمعوا لصوت الحق وأن يستجيبوا لطلب الفلسطينيني املرشوع بدولة
فلسطينية كاملة العضوية يف املنظمة أسوة بغريهم من شعوب العامل ليمهدوا بذلك السبيل لتحقيق
السالم يف منطقتنا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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تعقيب ًا عىل خطاب الرئيس األمرييك أوباما حول االعرتاف بالدولة الفلسطينية ،أدىل الدكتور
ماهر الطاهر عضو املكتب السيايس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،مسؤول قيادتها يف الخارج
بترصيح قال فيه:
إن خطاب الرئيس أوباما يؤكد من جديد مدى ومستوى النفاق والخداع والتضليل الذي متارسه
اإلدارة األمريكية بهدف إعطاء “إرسائيل” املزيد من الوقت لزرع املزيد من املستوطنات يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،ألن أوباما عندما يعلن وبكل صالفة أن الحل لن يتم الوصول إليه بوقت قصري
وأنه يحتاج للمزيد من الوقت فهو يدرك جيداً أن الشعب الفلسطيني يعاين الويالت منذ  63عاماً
ويدرك جيداً أن عقدين من املفاوضات بعد أوسلو كانت نتيجتها تهويد األرض وتوسيع االستيطان
ولكن من الواضح أن املصالح االنتخابية للرئيس األمرييك مثنها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.
إن موقف أوباما وخطابه الخطري يؤكد حقيقة املوقف األمرييك املعادي لقيام الدولة الفلسطينية
املستقلة وضامن حق العودة لالجئني الفلسطينيني .فقد تحدث الرئيس األمرييك بلسان الحركة
الصهيونية وكيانها العنرصي الذي يستهدف التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
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