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االعرتاف عىل الصعيد الثنايئ بدولة فلسطني عىل أساس حدود  4حزيران /يونيو  ،1967وعاصمتها
القدس الرشقية ،وما فتئ عدد تلك االعرتافات يرتفع مع مرور األيام.
إن طلب فلسطني للعضوية يأيت منسجامً مع حقوق الالجئني الفلسطينيني التي يكفلها القانون
الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،مبا يف ذلك قرار الجمعية العامة ( 194د– ،)1948( )3ومع
مركز منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وتؤكد القيادة الفلسطينية من جديد االلتزام التاريخي الذي قطعته منظمة التحرير الفلسطينية
عىل نفسها يف  9أيلول /سبتمرب  .1993وعالوة عىل ذلك تظل القيادة الفلسطينية ملتزمة مبواصلة
املفاوضات بخصوص جميع املسائل املتعلقة بالوضع النهايئ – القدس ،والالجئون الفلسطينيون،
واملستوطنات ،والحدود ،واألمن ،واملياه – عىل أساس املرجعية املعرتف بها دولياً ،مبا يف ذلك قرارات
األمم املتحدة ذات الصلة ،ومبادئ مدريد ،وال سيام مبدأ األرض مقابل السالم ،ومبادرة السالم
العربية ،وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية والتي تشرتط عىل وجه الخصوص
تجميداً لكافة أعامل االستيطان اإلرسائيلية.
وإننا يف هذا الظرف لنناشد األمم املتحدة أن تستحرض التعليامت الواردة يف قرار الجمعية
العامة ( 181د– ،)1947( )2وأن تنظر “بعني العطف” إىل طلب دولة فلسطني االنضامم إىل عضوية
األمم املتحدة.
وبناء عليه ،أترشف بأن أقدم إىل معاليكم طلب دولة فلسطني للحصول عىل العضوية الكاملة
يف األمم املتحدة ،إضافة إىل إعالن ِص َ
يغ عمالً باملادة  85من النظام الداخيل املؤقت مجلس األمن،
واملادة  134من النظام الداخيل للجمعية العامة .وأرجو منكم التكرم بإحالة هذه الرسالة إىل مجلس
األمن والجمعية العامة دون إبطاء.
(توقيع) محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

وثيقة رقم :249

خطاب محمود عباس يف األمم املتحدة حول االعرتاف بالدولة الفلسطينية
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 23أيلول /سبتمرب 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة
السيد األمني العام
السيدات والسادة
أود يف البداية أن أتقدم بالتهنئة إىل السيد نارص عبد العزيز النارص عىل تسلمه رئاسة الجمعية
يف دورتها الحالية متمنياً له التوفيق.
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وأتقدم بالتهنئة الخالصة باسم منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني إىل دولة
جنوب السودان حكومة وشعباً ،النضاممها املستحق عضواً كامل العضوية إىل األمم املتحدة متمنياً
لها التقدم واالزدهار.
أيضاً أهنئ السيد األمني العام بان يك مون النتخابه لدورة جديدة عىل رأس األمم املتحدة .إن
تجديد الثقة هذا يعكس تقدير دول العامل ملا بذله من جهود عززت دور املنظمة األممية.
السيدات والسادة:
لقد ارتبطت القضية الفلسطينية باألمم املتحدة من خالل القرارات التي اتخذتها هيئاتها ووكاالتها
املختلفة ،ومن خالل الدور الجوهري واملقدر لوكالة غوث الالجئني “أونروا” التي تجسد املسؤولية
الدولية تجاه محنة الالجئني الفلسطينيني ،ضحايا النكبة التي وقعت عام .1948
ونحن نطمح ونسعى إىل دور أكرب وأكرث حضوراً وفعالية لألمم املتحدة يف العمل من أجل تحقيق
سالم عادل وشامل يف منطقتنا ،يضمن الحقوق الوطنية الثابتة واملرشوعة للشعب الفلسطيني كام
حددتها قرارات الرشعية الدولية ممثلة يف هيئة األمم املتحدة.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
قبل عام ،ويف مثل هذا الوقت ويف هذه القاعة تحدث العديد من السادة رؤساء الوفود عن
جهود السالم املتعرثة يف منطقتنا ،وكان الجميع يعلق آماالً عىل جولة جديدة للمفاوضات حول
الوضع النهايئ انطلقت يف مطلع أيلول املايض يف واشنطن بالرعاية املبارشة للرئيس باراك أوباما،
ومشاركة اللجنة الرباعية الدولية ومشاركة كل من مرص واألردن عىل أن تتوصل خالل عام واحد إىل
اتفاق سالم.
وقد دخلنا تلك املفاوضات بقلوب مفتوحة ،وآذان مصغية ،ونوايا صادقة ،وكنا جاهزين مبلفاتنا
ووثائقنا وأوراقنا ومقرتحاتنا ،غري أن هذه املفاوضات انهارت بعد أسابيع من انطالقها.
مل نيأس ومل نتوقف عن الحركة بعد ذلك وعن املبادرة واالتصال ،وخالل السنة املاضية مل نرتك
باباً إال وطرقناه ،وال قناة إال واختربناها ،وال درباً إال وسلكناه ،وال جهة رسمية أو غري رسمية لها تأثري
ووزن إال وخاطبناها ،وتعاطينا بإيجابية مع مختلف األفكار واملقرتحات واملبادرات املقدمة من عديد
الدول والهيئات.
لكن كل هذه الجهود واملساعي الصادقة ،كانت تتحطم دامئاً عىل صخرة مواقف الحكومة
اإلرسائيلية ،التي رسعان ما بددت اآلمال التي بعثها انطالق املفاوضات يف أيلول املايض.
وجوهر املسألة هنا أن الحكومة اإلرسائيلية ترفض اعتامد مرجعية للمفاوضات تستند إىل القانون
الدويل وقرارات األمم املتحدة ،وهي تواصل وتص ّعد بشكل محموم عملية بناء املستوطنات فوق
أرايض دولة فلسطني املستقبلية.
وحيث إن االستيطان يجسد جوهر سياسة تقوم عىل االحتالل العسكري االستيطاين ألرض الشعب
الفلسطيني ،مع كل ما يعنيه من استعامل للقوة الغاشمة والتمييز العنرصي ،فإن هذه السياسة
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التي تتحدى القانون الدويل اإلنساين وقرارات األمم املتحدة هي املسؤولة األوىل عن فشل وتعرث
عملية السالم ،وانهيار عرشات الفرص ،ووأد كل اآلمال الكربى التي أطلقها توقيع اتفاق إعالن املبادئ
عام  1993بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل لتحقيق سالم عادل يفتح تاريخاً جديداً ملنطقتنا.
إن تقاري َر بعثات األمم املتحدة وبعض املؤسسات والجمعيات األهلية اإلرسائيلية ،تقدم صورة
مرعبة عن حجم الحملة االستيطانية التي ال ترتدد الحكومة اإلرسائيلية يف التفاخر بتنفيذها عرب
املصادرة املمنهجة لألرايض الفلسطينية ،وطرح العطاءات لبناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة
وبخاصة يف أرايض القدس العربية ،ويف مختلف مناطق الضفة الغربية ،وع َرب بناء جدار الفصل الذي
مقسامً إياها إىل جزر معزولة ،ملحقاً بذلك آثاراً مدمرةً بحياة
يلتهم مساحات واسعة من أراضيناِ ،
عرشات األلوف من األرس الفلسطينية.
ويف الوقت الذي ترفض فيه سلطات االحتالل إعطاء تراخيص بناء بيوت ملواطنينا يف
القدس الرشقية املحتلة ،فإنها تكثف حملة هدم ومصادرة البيوت وترشيد أصحابها وساكنيها منذ
عرشات السنني ،ضمن سياسة تطهري عرقي تعتمد أساليب متعددة بهدف إبعادهم عن أرض آبائهم
وأجدادهم ،وقد وصل األمر إىل حد إصدار قرارات بإبعاد نواب منتخبني إىل خارج مدينتهم القدس،
وتقوم سلطات االحتالل بحفريات تهدد أماكننا املقدسة ،ومتنع حواجزها العسكرية مواطنينا من
الوصول إىل مساجدهم وكنائسهم ،وتواصل محارصة املدينة املقدسة بحزام استيطاين وبجدار الفصل
لفصلها عن بقية املدن الفلسطينية.
إن االحتالل يسابق الزمن لرسم الحدود يف أرضنا وفق ما يريد ،ولفرض أمر واقع عىل األرض ُيغ ُري
حقائقها وشواهدها ويقوض اإلمكانية الواقعية لقيام دولة فلسطني.
ويف نفس الوقت تواصل سلطات االحتالل فرض حصارها املشدد عىل قطاع غزة واستهداف
مواطنينا باالغتياالت والغارات الجوية والقصف املدفعي ،مستكملة ما ج ّرته حربها العدوانية قبل
ثالث سنوات عىل القطاع من تدمري هائل يف املنازل واملدارس واملستشفيات واملساجد وما خلفته من
آالف الشهداء والجرحى.
كام تواصل سلطات االحتالل تدخلها يف مناطق السلطة الفلسطينية عرب عمليات املداهمة
واالعتقاالت والقتل عىل الحواجز.
ويف السنوات األخرية ،تصاعد الدور اإلجرامي مليليشيات املستوطنني املسلحني الذين يحظون
بالحامية االستثنائية من قبل جيش االحتالل يف تنفيذ اعتداءات متكررة ضد مواطنينا ،باستهداف
منازلهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وحقولهم ومزروعاتهم وأشجارهم .واليوم قتلوا فلسطينياً
متظاهراً سلمياً.
ورغم تحذيراتنا املتكررة ،فإن السلطات اإلرسائيلية مل تتحرك للجم هذه االعتداءات ما يجعلنا
نحملها املسؤولية الكاملة عن جرائم املستوطنني.
إن هذه مجرد شواهد عىل سياسة االحتالل اإلرسائييل االستيطاين ،وهذه السياسة هي املسؤولة
عن الفشل املتتايل للمحاوالت الدولية املتتالية إلنقاذ عملية السالم.
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إن هذه السياسة ستدمر فرص تحقيق حل الدولتني الذي تبلور إجامع دويل حوله ،وهنا أحذر
وبصوت عالٍ :إن هذه السياسة االستيطانية تهدد أيضاً بتقويض ورضب بنيان السلطة الوطنية
الفلسطينية ،بل وإنهاء وجودها.
وأضيف هنا أننا بتنا نواجه برشوط جديدة مل يسبق أن طرحت علينا سابقاً ،رشوط كفيلة
بتحويل الرصاع املحتدم يف منطقتنا امللتهبة إىل رصاع ديني وإىل تهديد مستقبل مليون ونصف املليون
فلسطيني من مواطني إرسائيل ،وهو أمر نرفضه بالقطع ويستحيل أن نقبل االنسياق إليه.
إن كل ما تقوم به إرسائيل يف بالدنا هو سلسلة خطوات أحادية تستهدف تكريس االحتالل ،لقد
أعادت إرسائيل إقامة سلطة االحتالل املدنية والعسكرية يف الضفة الغربية بقرار أحادي ،وقررت
أن سلطتها العسكرية هي التي تحدد حق أي من املواطنني الفلسطينيني يف اإلقامة يف أية بقعة يف
األرايض الفلسطينية ،وهي التي تقرر مصادرة أرضنا ومياهنا وعرقلة مرورنا وحركة بضائعنا ومصرينا
ك َله بشكل أحادي ..ويتكلمون عن األحادية ،رغم االتفاقات التي بيننا والتي تحرم القيام بأعامل
أحادية انفرادية.
السيدات والسادة
يف العام  1974جاء إىل هذه القاعة قائدنا الراحل يارس عرفات ،وأكد ألعضاء الجمعية العامة
سعينا األكيد نحو السالم ،مناشداً األمم املتحدة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني
قائالً :ال تسقطوا الغصن األخرض من يدي ..ال تسقطوا الغصن األخرض من يدي.
ويف العام  1988خاطب الرئيس عرفات الجمعية العامة التي اجتمعت يف جنيف لالستامع إليه،
حيث طرح برنامج السالم الفلسطيني ،الذي أقره املجلس الوطني الفلسطيني خالل دورته التي
عقدها تلك السنة يف الجزائر.
وعندما اعتمدنا ذلك الربنامج كنا نقدم عىل خطوة مؤملة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جميعاً
وخاصة أولئك ،وأنا منهم ،الذين أجربوا عىل ترك منازلهم يف مدنهم وقراهم ،نحمل بعضاً من متاعنا
وأحزاننا وذكرياتنا ومفاتيح بيوتنا إىل مخيامت املنايف والشتات خالل النكبة يف العام  1948يف واحدة
من أبشع عمليات االقتالع والتدمري واالستئصال ملجتمع ناهض متامسك كان يسهم بدور ريادي
وبقسط بارز يف نهضة الرشق العريب الثقافية والتعليمية واالقتصادية.
ولكن ،وألننا نؤمن بالسالم ،وألننا نحرص عىل التواؤم مع الرشعية الدولية ،وألننا امتلكنا الشجاعة
التخاذ القرار الصعب من أجل شعبنا ،ويف ظل غياب العدل املطلق فقد اعتمدنا طريق العدل
النسبي ،العدل املمكن والقادر عىل تصحيح جانب من الظلم التاريخي الفادح الذي ارتكب بحق
شعبنا ،فصادقنا عىل إقامة دولة فلسطني فوق  %22فقط من أرايض فلسطني التاريخية ،أي فوق
كامل األرايض التي احتلتها إرسائيل يف العام .1967
وقد كنا بتلك الخطوة التاريخية التي لقيت تقدير دول العامل ،نقدم تنازالً هائالً من أجل تحقيق
التسوية التاريخية التي تسمح بصنع السالم يف أرض السالم.
ويف السنوات التي تلت ،مروراً مبؤمتر مدريد ومفاوضات واشنطن ،وصوالً إىل اتفاق أوسلو
الذي وقعناه قبل  18عاماً يف حديقة البيت األبيض ،والذي ارتبط برسائل االعرتاف املتبادل بني
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منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل ،ثابرنا عىل التعاطي اإليجايب املسؤول مع كل مساعي التقدم
نحو اتفاق سالم دائم ،وكام قلنا كانت كل مبادرة وكل مؤمتر وكل جولة تفاوض جديدة وكل تحرك
يتكرس عىل صخرة املرشوع التوسعي االستيطاين اإلرسائييل.
سيدي الرئيس
السيدات والسادة
إنني أؤكد هنا باسم منظمة التحرير الفلسطينية ،املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني،
والتي ستبقى كذلك حتى إنهاء الرصاع من جوانبه كافة ،وحل جميع قضايا املرحلة النهائية ،عىل ما
ييل:
أوالً :إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل يف إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة يف إقامة دولة
فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية فوق جميع أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة التي
احتلتها إرسائيل يف حرب حزيران  ،1967وفقاً لقرارات الرشعية الدولية والتوصل إىل حل عادل
ومتفق عليه لقضية الالجئني وفق القرار  194كام نصت عليه مبادرة السالم العربية التي قدمت رؤية
اإلجامع العريب واإلسالمي ألسس إنهاء الرصاع العريب – اإلرسائييل وتحقيق السالم الشامل والعادل
الذي نتمسك به ونعمل لتحقيقه.
إن إنجاز هذا السالم املنشود يتطلب أيضاً اإلفراج عن أرسى الحرية واملعتقلني السياسيني
الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية كافة وبدون إبطاء.
ثانياً :متسك منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بنبذ العنف ورفض وإدانة جميع
أشكال اإلرهاب ،وخاصة إرهاب الدولة ،والتمسك بجميع االتفاقات املوقعة بني منظمة التحرير
وإرسائيل.
ثالثاً :التمسك بخيار التفاوض للتوصل إىل حل دائم للرصاع وفق قرارات الرشعية الدولية ،وأعلن
هنا استعداد منظمة التحرير للعودة عىل الفور إىل طاولة املفاوضات ،وفق مرجعية معتمدة تتوافق
والرشعية الدولية ،ووقف شامل لالستيطان.
رابعاً :إن شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية لالحتالل اإلرسائييل ولسياسات االستيطان
واألبرتهايد وبناء جدار الفصل العنرصي ،وهو يحظى يف مقاومته املتوافقة مع القانون الدويل اإلنساين
واملواثيق الدولية بدعم نشطاء السالم املتضامنني من إرسائيل ومن مختلف دول العامل مقدماً بذلك
منوذجاً مبهراً وملهامً وشجاعاً لقوة الشعب األعزل إال من حلمه وشجاعته وأمله وهتافاته يف مواجهة
الرصاص واملدرعات وقنابل الغاز والجرافات.
خامساً :عندما نأيت مبظلمتنا وقضيتنا إىل هذا املنرب األممي ،فهو تأكيد عىل اعتامدنا للخيار
السيايس والدبلومايس ،وتأكيد أننا ال نقوم بخطوات من جانب واحد .ونحن ال نستهدف بتحركاتنا
عزل إرسائيل أو نزع رشعيتها ،بل نريد اكتساب الرشعية لقضية شعب فلسطني ،وال نستهدف سوى
نزع الرشعية عن االستيطان واالحتالل واألبرتهايد ومنطق القوة الغاشمة ،ونحسب أن جميع دول
العامل تقف معنا يف هذا اإلطار.
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إنني من هنا أقول باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية :إننا مند أيادينا إىل
الحكومة اإلرسائيلية والشعب اإلرسائييل من أجل صنع السالم ،وأقول لهم :دعونا نبني مستقبالً
قريباً عاج ًال ألطفالنا ،ينعمون فيه بالحرية واألمن واالزدهار ،دعونا نبني جسور الحوار بدل الحواجز
وجدران الفصل ،دعونا نبني عالقة التعاون الندية املتكافئة بني دولتني جارتني :فلسطني وإرسائيل،
بدالً من سياسات االحتالل واالستيطان والحروب وإلغاء اآلخر.
سيدي الرئيس
السيدات والسادة
رغم سطوع حقنا يف تقرير املصري وإقامة دولتنا وتكريس ذلك يف القرارات الدولية ،فقد ارتضينا
يف السنوات القليلة املاضية أن ننخرط يف ما بدا اختبار ًا للجدارة واالستحقاق واألهلية .وخالل العامني
املاضيني نفذت سلطتنا الوطنية برنامج بناء مؤسسات الدولة .ورغم الوضع االستثنايئ والعقبات
اإلرسائيلية فقد تم إطالق ورشة عمل ضخمة تضمنت تنفيذ عدد من الخطط القطاعية لتعزيز
القضاء ،وأجهزة حفظ األمن وتطوير النظم اإلدارية واملالية والرقابية واالرتقاء مبستوى عمل وأداء
مختلف املؤسسات ،والسعي لزيادة االعتامد عىل الذات لتقليل االحتياج للمساعدات الخارجية .وتم
بفضل دعم مشكور من الدول العربية واملانحني من الدول الصديقة تنفيذ عدد كبري من املشاريع
يف مجال البنية التحتية ،مر ّكزين عىل النواحي الخدمية ،مع إيالء اهتامم خاص للمناطق الريفية
واملهمشة.
ويف خضم هذه الورشة كانت الربامج ترسخ ما نريد أن يكون مالمح دول ِتنا املستقلة املستقبلية،
فمن حفظ ألمن املواطن والنظام العام ،إىل تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون ،إىل تعزيز دور
املرأة بالترشيعات والقوانني واملشاركة ،إىل الحرص عىل صون الحريات العامة وتعزيز دور مؤسسات
املجتمع املدين ،إىل تكريس قواعد وأنظمة تضمن املساءلة والشفافية يف عمل وزاراتنا ودوائرنا،
وتكريس دعائم الدميقراطية كأساسٍ للحياة السياسية الفلسطينية.
وعندما عصف االنقسام بوحدة الوطن والشعب واملؤسسات فقد صممنا عىل اعتامد الحوار
الستعادة الوحدة ،ونجحنا قبل شهور يف تحقيق مصالحة وطنية نأمل بأن تتسارع خطوات تنفيذها
يف األسابيع القادمة.
وقد كان عامد هذه املصالحة االحتكام إىل الشعب عرب االلتزام بإجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية
خالل عام ،ألن الدولة التي نريدها ستكون دولة القانون واملامرسة الدميقراطية وصون الحريات
واملساواة بني جميع املواطنني دون متييز ،وتداول السلطة عرب صناديق االقرتاع.
ونحسب أن التقارير الصادرة من قبل لجنة تنسيق مساعدات الدول املانحة واألمم املتحدة
والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل مؤخراً ،قدمت شهادات أشادت مبا تم إنجازه ،معتربة أنه قدم
منوذجاً متفوقاً وغري مسبوق يف مجاالت عديدة.
وجاءت شهادة اجتامع لجنة التنسيق للدول املانحة قبل أيام يف هذه املدينة لتصدر التقييم
النهايئ ولتصف ما أنجز من قبلنا بـ“قصة نجاح دولية مشهودة” ،مؤكدة الجاهزية الكاملة للشعب
الفلسطيني ومؤسساته إلقامة دولة فلسطني املستقلة عىل الفور .هذه شهادة املجتمعات الدولية.
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ال اعتقد أن أحد ًا لديه ذرة ضمري ووجدان ميكن أن يرفض حصولنا عىل عضوية كاملة يف
األمم املتحدة ...بل وعىل دولة مستقلة.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
مل يعد باإلمكان معالجة انسداد أفق محادثات السالم بنفس الوسائل التي جربت وثبت فشلها
خالل السنوات املاضية .إن األزمة أشد عمقاً من أن يتم إهاملها ،وأشد خطورةً وحرج ًا من أن يتم
البحث عن محاولة لاللتفاف عليها أو تأجيل انفجارها املحتم.
فليس باإلمكان وليس بالعميل أو املقبول أيضاً أن نعود ملزاولة العمل كاملعتاد وكأن كل يشء عىل
ما يرام .ومن غري املجدي الذهاب إىل مفاوضات بال مرجعية واضحة وتفتقر للمصداقية ولربنامج
زمني محدد .وال معنى للمفاوضات يف حني يستمر جيش االحتالل عىل األرض يف تعميق احتالله بدالً
من الرتاجع عنه ويف إحداث تغيري دميوغرايف لبالدنا يتحول إىل منطلق جديد تتعدل الحدود عىل
أساسه .هذا أمر غري مقبول.
السيدات والسادة
إنها لحظة الحقيقة ،وشعبنا ينتظر أن يسمع الجواب من العامل ،فهل يسمح إلرسائيل أن تواصل
آخر احتالل يف العامل؟ نحن آخر شعب تحت االحتالل .وهل يسمح لها أن تبقى دولة فوق القانون
واملساءلة واملحاسبة؟ وهل يسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس األمن الدويل والجمعية العامة
لألمم املتحدة ومحكمة العدل الدولية ومواقف الغالبية الساحقة من دول العامل؟ هل يجوز هذا؟
السيد الرئيس
إن جوهر األزمة يف منطقتنا بالغ البساطة والوضوح.
وهو :إما أن هناك من يعتقد أننا شعب فائض عن الحاجة يف الرشق األوسط ،وإما أن هناك يف
الحقيقة دولة ناقصة ينبغي املسارعة إىل إقامتها.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
جئتكم اليوم من األرض املقدسة ،أرض فلسطني ،أرض الرساالت الساموية ،مرسى النبي محمد
صىل الله عليه وسلم ومهد سيدنا املسيح عليه السالم ،ألتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطيني يف
الوطن ويف الشتات ،ألقول :بعد  63عاماً من عذابات النكبة املستمرة :كفى ..كفى ..كفى.
آن األوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقالله ،حان الوقت أن تنتهي معاناة ومحنة
ماليني الالجئني الفلسطينيني يف الوطن والشتات ،وأن ينتهي ترشيدهم وأن ينالوا حقوقهم ،ومنهم
من أجرب عىل اللجوء أكرث من مرة يف أماكن مختلفة من العامل.
ويف وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها للدميقراطية فيام عرف بالربيع العريب ،فقد دقت أيضاً
ساعة الربيع الفلسطيني ،ساعة االستقالل.
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حان الوقت أن يتمكن رجالنا ونساؤنا وأطفالنا من أن يعيشوا حياة طبيعية ،أن يتمكنوا من
الخلود إىل النوم دون انتظار األسوأ يف اليوم التايل ،أن تطمنئ األمهات إىل أن أبناءهن سيعودون إىل
البيوت دون أن يتعرضوا للقتل أو االعتقال أو اإلهانة ،أن يتمكن التالميذ والطلبة من الذهاب إىل
مدارسهم وجامعاتهم دون حواجز تعيقهم ،حان الوقت يك يتمكن املرىض من الوصول بصورة طبيعية
إىل املستشفيات ،وأن يتمكن مزارعونا من االعتناء بأرضهم الطيبة دون خوف من احتالل يصادرها
وينهب مياهها ،وجدار مينع الوصول إليها ،أو مستوطنني ،ومعهم كالبهم ،يبنون فوقها بيوتاً لهم،
ويقتلعون ويحرقون أشجار الزيتون املعمرة فيها منذ مئات السنني .حان الوقت ليك ينطلق آالف
من أرسى الحرية من سجونهم ليعودوا إىل َأسهم وإىل أطفالهم ليسهموا يف بناء وطنهم الذي ضحوا
من أجل حريته.
إن شعبي يريد مامرسة حقه يف التمتع بوقائع حياة عادية كغريه من أبناء البرش ،وهو يؤمن مبا
قاله شاعرنا الكبري محمود درويش :واقفون هنا ،قاعدون هنا ،دامئون هنا ،خالدون هنا ،ولنا هدف
واحد ..واحد ..واحد ..أن نكون ..وسنكون.
السيدات والسادة
إننا نقدر ونثمن مواقف جميع الدول التي أيدت نضالنا وحقوقنا واعرتفت بدولة فلسطني
مع إعالن االستقالل يف العام  ،1988والدول التي اعرتفت أو رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني يف
عواصمها يف السنوات األخرية .وأحيي السيد األمني العام بان يك مون الذي قال قبل أيام كلمة حق:
إن الدولة الفلسطينية كانت يجب أن تقوم قبل سنوات.
وثقوا أن هذه املواقف املساندة مثينة بالنسبة لنا بأكرث مام تتخيلون ،كونها تشعر شعبنا بأن
هناك من يصغي إىل روايته ،وال يحاول تجاهل أو إنكار مأساته وفظائع النكبة واالحتالل التي عاناها
وكونها تشحنه باألمل النابع من اإلميان بأنه ال تزال هناك عدالة ممكنة يف هذا العامل .ففقدان األمل
هو أعدى أعداء السالم ،واليأس هو أقوى حلفاء التطرف.
وأقول :حان الوقت يك يعيش الشعب الفلسطيني بعد عقود طويلة من التهجري واالحتالل
االستيطاين والعذابات املستمرة ،كبقية شعوب األرض حراً فوق أرض وطن سيد مستقل.
سيدي الرئيس
أود إبالغكم أنني وقبل إلقاء هذه الكلمة تقدمت بصفتي رئيساً لدولة فلسطني ورئيس
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل سعادة السيد بان يك مون األمني العام لألمم املتحدة
بطلب انضامم فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران  1967وعاصمتها القدس الرشيف ،دولة كاملة
العضوية إىل هيئة األمم املتحدة .وهذه نسخة من الطلب.
وأطلب من السيد األمني العام العمل الرسيع لطرح مطلبنا أمام مجلس األمن ،وأطلب من أعضاء
املجلس التصويت لصالح عضويتنا الكاملة .كام أدعو الدول التي مل تعرتف بعد بفلسطني أن تعلن
اعرتافها.
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السيدات والسادة
إن دعم دول العامل لتوجهنا هذا يعني انتصاراً للحق والحرية والعدالة والقانون والرشعية
الدولية ،ويقدم دعامً هائالً لخيار السالم وتعزيز ًا لفرص نجاح املفاوضات.
السيدات والسادة
إن مساندتكم وتأييدكم لقيام دولة فلسطني وقبولها عضواً كامل العضوية يف األمم املتحدة هو
أكرب إسهام لصنع السالم يف أرض السالم ويف العامل أجمع.
السيد الرئيس
السيدات والسادة
جئتكم اليوم أحمل رسالة شعب شجاع فخور.
فلسطني تبعث من جديد .هذه رسالتي
فلتكن جميع شعوب العامل مع الشعب الفلسطيني وهو مييض بثبات نحو موعده التاريخي مع
الحرية واالستقالل ...اآلن .وأرجو أال ننتظر طويالً.
وشكراً
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 23أيلول /سبتمرب 2011
الفلسطينيون مستعدون لكيان دولة
جوناس غاهر ستور
القضية األساسية املطروحة أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا األسبوع هي املطالبة
باالعرتاف بالدولة الفلسطينية .ومل يتم توجيه القدر نفسه من االهتامم إىل تساؤل وثيق الصلة وليس
بأقل أهمية أال وهو :هل الفلسطينيون قادرون بحق عىل إدارة دولة؟
لقد كان هذا السؤال محور عمل لجنة االتصال املخصصة لتنسيق املساعدات املقدمة للشعب
الفلسطيني ،لجنة الدول املانحة املدعمة للسلطة الفلسطينية ،والتي ترأسها الرنويج .وتعترب اللجنة
هي الساحة الوحيدة املنضم إىل عضويتها كل من السلطة الفلسطينية وحكومة إرسائيل ،إىل جانب
رشكاء إقليميني ،االتحاد األورويب واألمم املتحدة والواليات املتحدة وروسيا و 12دولة رئيسية مقدمة
للمساعدات.
وكانت منهجية اللجنة هي العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض ،من
أجل دعم خطته إلدخال إصالحات عىل االقتصاد الفلسطيني واملؤسسات الفلسطينية من خالل رؤية
تقوم عىل إعداد الفلسطينيني لالنتامء لدولة.
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