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تبني على املحطات  ةما بعد الخطاب ؟؟؟ مطلوب خطة عمل فلسطيني

 الرئيسية ملضمون خطاب الرئيس عباس

 بوحبلهأاملحامي علي 

 
ممثلي  ، متحدثا إلى مم المتحدةلال اعتلى الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، منبر الجمعية العامة

 41" باسم أكثر من   77متحدة في دورتها ال لعامه لألمم الادول العالم في اجتماعات الجمعية 
مليون إنسان فلسطيني"وكانت كلمته مؤثره وواضحة المقاصد واألهداف مشيرا إلى أن الشعب 

رارات على العدل وفشل المجتمع الدولي بتطبيق ق  القائم  الفلسطيني يفقد ثقته بتحقيق السالم
االحتاللية اإلسرائيلية، وتعامل المجتمع والقانون الدولي بسبب السياسات   الشرعية الدولية

ة لم تنفذ أيّا من القرارات الدولية الصادر "إسرائيل"ومؤكدا أن   بسياسة الكيل بمكيالين  الدولي
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عاما، ال يزال  71عن مجلس األمن والجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان ، وأوضح أنه بعد 
تحت  ن خمسة ماليين فلسطيني ال يزالون يقبعونالفلسطينيون يعيشون آثار النكبة، كما أن أكثر م

 . عاما 41االحتالل العسكري اإلسرائيلي منذ 

تقوم "بحملة مسعورة" عبر مصادرة األراضي ونشر المستوطنات فيها ونهب  "إسرائيل"إن 
الموارد وقال: "تقوم )إسرائيل( بإطالق يد الجيش والمستوطنين اإلرهابيين الذين يقتلون أبناء 

لفلسطيني في وضح النهار ويسرقون أراضيهم ومياههم ويحرقون ويهدمون بيوتهم شعبنا ا
ويجبرونهم على دفع ثمن الهدم أو يجبرونهم على هدمها بأيديهم.. كل ذلك بحماية رسمية وأضاف 
أن الحكومة اإلسرائيلية سمحت بتشكيل "منظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس اإلرهاب 

لها الحماية وهي تعتدي على الفلسطينيين وتنادي بطردهم ، وطالب ضد أبناء شعبنا ووفرت 

 .  المجتمع الدولي بوضع هذه المنظمات اإلرهابية على قوائم اإلرهاب

لم تبِق شيئا من األرض ليقيم الفلسطينيون دولتهم عليه،  "إسرائيل"وأخبر الدول األعضاء أن 
؟ أصبح المستقلة لنعيش بسالم مع جيراننا "فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟ أين سنقيم دولتنا

في الضفة  -في المائة من مجمل السكان  54أي  – 747,777المستوطنون يشكلون حوالي 

 . الغربية على األرض التي تبقت لنا من قرار التقسيم، وتقتل أبناء شعبنا بدون حساب

عامه في دورتها مفاصل ومحطات مهمة تتضمنها خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعيه ال
وهي مغايره عن الخطابات السابقة ويجب التوقف عندها وتعكس تغيرات استراتجيه  77ال 

وما يتطلب  الداخلي  مهمة يمكن البناء عليها عربيا واقليميا ودوليا واالهم على الصعيد الفلسطيني
 من ضروره باتت ملحه لجهة ترتيب البيت الفلسطيني

)حق  491)التقسيم( ورقم  484ة بتنفيذ قراري األمم المتحدة رقم المطالب  -: المحطة األولى
 العودة لالجئين الفلسطينيين فورا(، بعد نسيان متعمد لها طوال الثالثين عاما الماضية

دولة فصل عنصري، وتساءل: لماذا ال يعاقبها ” إسرائيل“التأكيد على ان  -: المحطة الثانية
 كذلك، لماذا االستعداد للتفاوض معها فورا؟المجتمع الدولي؟ فإذا كان الحال 

: تأكيده على ان اتفاقات أوسلو لم تعد قائمة على ارض الواقع بسبب عدم  -: المحطة الثالثة
بها، وانتهاكاتها المتصاعدة في األراضي المحتلة، وأن فلسطين تخضع لقوة ” إسرائيل“التزام 

 االحتالل القائم على األرض

التهديد بالبحث عن وسائل أخرى للحصول على الحقوق الفلسطينية ألنه لم  : -: المحطة الرابعة
يتم تطبيق قرار واحد من قرارات األمم المتحدة وطالب المجتمع الدولي بتأمين الحمايه للشعب 

 الفلسطيني

: الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين  -: المحطة الخامسة
 ارتكبوا المجازر في حق الشعب الفلسطيني وما زالوا، والسؤال متى؟الذين 
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: التقدم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة ومنظماتها،  -: المحطة الخامسة
 في تحد واضح لمطالب أمريكية وإسرائيلية بعدم اإلقدام على هذه الخطوة

: التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة  -: المحطة السادسة
ع بين منظمة التحرير الفلسطينيه واالردن وقط  تأكيد على تنسيق المواقف  القدس المحتلة، وهذه

 الطريق على اسرائيل ومحاوالت التهرب من االستحقاقات واالتفاقات الدوليه

باالعتذار وجبر الضرر وتقديم  "إسرائيل"نطالب بريطانيا وأمريكا و -: ابعةالمحطة الس
 التعويضات لشعبنا التي يقررها القانون الدولي

 محمود عباس إلى  تطرق الرئيس "إسرائيل"وفي تحدي واضح ألمريكا وتغاضيها عن جرائم 
ترفت بأن اع "ئيلإسرا"األميركية شيرين أبو عاقلة. وأشار إلى أن -مقتل الصحفية الفلسطينية

أن تعاقب أو تحاسب أو تحاكم  –وهي جنسيتها أميركية  –فناصا قتلها. وقال: "أتحدى أميركا 

 ".القتلة الذين قتلوها. لماذا يتهربون ؟ ألنهم إسرائيليون

باالعتذار والتعويض حين   ال تقل أهميه عن المحطات األنفة الذكر ألمطالبه  محطة أخرى  وفي
 قال

مرت عندما د  ومنذ قيامها ارتكبت "جرائم وحشية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني "إسرائيل"إن 
وهو رقم  –، وهّجرت 4918قرية فلسطينية وطردت سكانها منها خالل وبعد حرب  459

فلسطيني الجئ، أي نصف عدد السكان  947,777 -كثيرا ما يحاول البعض التالعب به 
وهذه  947,777، بل 547,777 "إسرائيل"الفلسطينيين في ذلك الوقت، ليس كما تقول 

 .مجزرة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم 47إحصاءات األونروا ، كما قال إنها ارتكبت أكثر من 

ومضى قائال: "آخر المذابح: االعتداء على غزة بالصواريخ. ال أريد أن أقول كم قتلت من الكبار، 
ا: قُتلوا في غزة ، وأكمل متهكم   طفال 77لكن )صحيفة( نيويورك تايمز األميركية قالت إن 

"هؤالء كانوا يحملون صواريخ ويعتلون الدبابات ويضربون المدافع!؟ وطالب إسرائيل "من 
على منبر الجمعية العامة" االعتراف بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير 

، "وأن رائيليين باالعتذارالمواطنين الفلسطينيين واالعتذار للشعب الفلسطيني وطالب اإلس
 يتحّملوا المسؤولية القانونية والسياسية واألخالقية والمادية. يجب أن يُحاسبوا

إلى القرارات الدولية الصادرة عن الهيئة ألعامه ومجلس األمن   وتطرق الرئيس محمود عباس
 ا قائالفيذهومجلس حقوق اإلنسان وحملهم مسؤولية تقاعسهم وتغاضيهم وتهربهم من مسؤولية تن

إن األمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين، ولم يُنفذ قرار 
قرارا  97قرارا صدر من مجلس األمن و 97قرارا من الجمعية العامة،  741واحد منها. "

 ".صدر من مجلس حقوق اإلنسان. ولم يُنفذ أي منها
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نهما كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضوه في األمم ، أل491و 484وطالب بتنفيذ القرارين 
المتحدة، حيث تقدم موشيه شاريت، وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت، وتعهد بتنفيذهما، 

 .فقُبلت عضوية إسرائيل

ام فلسطين ، وتحدث عن اعتزوأكد الرئيس الفلسطيني أنه جرى تقديم طلب لألمين العام لتنفيذ ذلك
االنضمام إلى منظمات دولية أخرى، وستنضم إلى منظمة الصحة العالمية، الشروع في إجراءات 

ومنظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي ، وقال: "كلي ثقة بأنكم سوف تتفهمون 
لماذا نقدم على هذه الخطوات اآلن، فنحن لم نترك خالل كل السنوات الماضية بابا إال وطرقتاه 

ائيل بالعودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات على أساس قرارات الشرعية من أجل إقناع إسر
الدولية واالتفاقات الموقعة، ولكنها رفضت وترفض ، وشدد على أن الشعب يريد الحماية، ولكن 

 " "لن نلجأ للسالح وال للعنف ولن نلجأ لإلرهاب

اطنين شريعية، بمنعها الموبتعطيل االنتخابات الرئاسية والت   مسؤولية القيام "إسرائيل"وحمل 
الفلسطينيين المقِدسيين من المشاركة فيها ، وقال: "يسألوننا لماذا ال تجرون االنتخابات؟ نحن 

منعتنا. لم نلغِ  "إسرائيل"جاهزون وأصدرنا المراسيم لالنتخابات وقررنا إجراءها، لكن 

 ".االنتخابات، أجلّناها فقط

قات لم تعد قائمة على أرض الواقع بسبب خرق وأشار السيد محمود عباس إلى أن االتفا
لها، على الرغم من مطالبتها بوقف احتاللها وسياساتها العدوانية واألعمال األحادية  "إسرائيل"

التي وردت نّصا في أوسلو ، وقال: "أصبح من حقنا، بل لزاما علينا، أن نبحث عن وسائل 
ي العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التأخرى للحصول على حقوقنا وتحقيق السالم القائم على 

 ".اتخذتها هيئاتنا القيادية، وعلى رأسها برلماننا

وأن مصداقيتهما أمام المحك بخصوص السالم وتحقيق  "إسرائيل"وفي تحدي واضح ألمريكا و
، قال الرئيس الفلسطيني إنه استمع إلى خطاب الرئيس األميركي، جو بايدن، وكلمة رؤيا الدولتين

البيد، لكن "االختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو الوزراء اإلسرائيلي، يائير رئيس
جلوس الحكومة اإلسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات 

لتي ا الشرعية الدولية ذات العالقة، ومبادرة السالم العربية، ووقف كل اإلجراءات أحادية الجانب
تقوض حل الدولتين ، وشدد على أن دولة فلسطين تّواقة للسالم، "فدعونا نصنع هذا السالم 

 ".لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة

وقال في ختام كلمته إنه ورغم كل المؤامرات والضغوطات "التي مورست علينا وتمارس على 
ة قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أي شعبنا، فقد حافظنا على

 ".تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت
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 ،إن خطاب الرئيس محمود عباس بما تضمنه من محطات مهمة تفرض نفسها على كافة الصعد
وال بد من إتباع الخطاب بخطوات فلسطينيه على كافة الصعد الداخلية الفلسطينية والعربية 

 واالقليميه والدولية

ة على الدول العربية التي ارتأت بالوقوف على الحياد من القضي  على الصعيد العربي
ألنه اليمكن   الفلسطينية أو عملت على تغييب القضية الفلسطينية أن تعيد حساباتها ومواقفها

ن الن فلسطي  على حساب الحق الفلسطيني أو األمن القومي العربي "إسرائيل"تحقيق امن 
 في صلب المعادلة لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

ني محمود عباس والتحذيرات واضحة ال نعم لقد جاءت العبارات الغاضبة من الرئيس الفلسطي
 ،حكومة وشعبا من معاودة النظر في سياستها تجاه القضية الفلسطينية "إسرائيل"لبس فيها على 

تجاه توسعها االستيطاني وممارساتها  "إسرائيل"وعلى أمريكا أن تعيد موقفها من دعمها ل
ر التوسعيه على االرض وتدميالعدوانية ضد الشعب الفلسطيني واالهم ممارساتها االستيطانيه 

 أي أفق لتحقيق السالم

انيه باتجاه تغيير سياساتها التوسعيه االستيط "إسرائيل"على أوروبا أن تدعم باتجاه الضغط على 
 واتخاذ اجراءات عمليه كفيله بوقف االستيطان وازالة المستوطنات

دوم وان لن ت "إسرائيل"الفلسطينيون رؤيتهم للسالم أصبحت منعدمة وان سكوتهم عن ممارسات 
الن مفهوم الفلسطينيون وفق الرؤيا تها لن يكون بلغ "إسرائيل"نظرتهم بإدارتهم الصراع مع 

للشرعية الدولية مفهوم يقوم على الحفاظ على حقوقهم الوطنية وحقهم بإقامة دولتهم المستقله 
شرعتها  هم بالمقاومة التين يتمسكون بحقيوالعيش بأمن وسالم ، إن الفلسطيني  وعاصمتها القدس

الشرعية الدولية بكافة وجوهها لتحصيل حقوقهم من المحتل اإلسرائيلي استنادا لقرارات الشرعية 
ساحته الملتهب ب  الدولية هذه المقاومة ستترك انعكاساتها وواقعها على الصراع اإلقليمي والدولي

في سوريا ولبنان والعراق ليس  في أوروبا وتداعيات الحرب االروسيه االوكرانيه وما يجري
فيما لو     بمعزل عن ما يشهده العالم من تغير في موازين القوى فجميع الساحات ستكون ملتهبة

تغاضى المجتمع الدولي عن تحقيق المطالب الفلسطينية المحقة وهذا ما احتواه نص خطاب 
والسبعون الذي   السابعة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية ألعامه لألمم المتحدة في دورتها

طالب فيه المجتمع الدولي أن ينتصروا للسالم وانتصارهم للسالم هو اعترافهم بفلسطين دوله 
 .ةحرة ديمقراطي

تشكل قواسم مشتركه بين كافة القوى   المحطات التي وردت في خطاب الرئيس محمود عباس 
 اجهة االحتالل وممارساتهوالفصائل الفلسطينيه وتستدعي توافق فلسطيني وخطة عمل لمو

ضمن مفهوم تصويب اولوية الصراع مع ما يستتبع ذلك ترتيب البيت الفلسطيني برؤيا وطنيه 
وباستراتجيه فلسطينيه تأخذ بأبعادها كل التغيرات وإعادة التحالفات بما يخدم القضية 

حلفائها ا والتي هدفت أمريك "إسرائيل"الفلسطينية ضمن مفهوم يرتكز على أولوية الصراع مع 
 لحلف ناتو شرق أوسط جديد لتصفية القضية الفلسطينية  من تمرير مشروعهم
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لخطة عمل فلسطينيه مشتركه تنهي الصراعات بلورة محطات ما ورد في خطاب الرئيس 
والخالفات وتنهي االنقسام ، وتقود إلعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات هو 

أولئك الذي يهدفون من مساعيهم وتحركاتهم السياسية إلقامة دويلة  تفويت الفرص على كل
في قطاع غزه ويهدفون لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزه وتدمير رؤيا الدولتين وتذويب 

ير الفلسطيني ومحاوالت تمر  القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق الوطنية المشروعة للشعب
وطني الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وهذا هو المشروع االقتصادي كبديل للمشروع ال

إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة اإلحياء للدور الذي اضطلعت به منظمة  السر في أولوية 
 التحرير عبر نضالها الطويل ومنذ إنشائها لتحقيق حلم تحرير فلسطين

وفي   ،ية وخاصة بعد الخطابهذه التطورات الخطيرة والخطيرة جدا في مفصل القضية الفلسطين
التي تتهدد الحركة الوطنية الفلسطينية وتتهدد وحدة المجتمع الفلسطيني هو   مقدمة المخاطر تلك

باستهداف الجميع عبر ضرب الجميع وصوال لحاكم عسكري يحكم الشعب الفلسطيني ويتسلح 
ة ه ، فالجميع في دائربخطة برايمر في العراق وحل جميع الحركات والقوى الوطنية واالسالمي

االستهداف ضمن المخطط المرسوم اليوم فتح وغدا حماس وبعد غد الجبهة الشعبية وهكذا دواليك 
ليتسنى   هي اذا المؤامرة التي تقود لتصفية الوطنيين واألحرار وتسييد من يخدم مصالح االحتالل

 عب الفلسطينيوالتاريخيه للشتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية   تنفيذ األجندات التي

فالخروج من دائرة االستهداف والمخاطر التي تتهدد الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته هو في 
تحقيق األهداف الوطنية التي تقود لوحدة الموقف الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية 

كيل تطلب الشروع الفوري لتشوضرورة القفز على مخاطر التهديدات التي تهدد وحدتنا والتي ت
تح الثامن لحركة ف  حكومة وحده وطنيه تفوت ألفرصه على المتربصين واإلعداد لعقد المؤتمر

وان    يسبق عقد المؤتمر لم الشمل الفتحاوي للفتحاويين جميعا الذي يعملون تحت االجنده الوطنية
أوصياء  لواقع وتفشل فرضسرعة الخطوات التي توحد الفلسطينيين تفشل سياسة فرض األمر ا

 على الشعب الفلسطيني وتفشل مؤامرة استهداف الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته
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 شفوًيا؟ الرئيس عباس، وما لم يقله   خطاب  

 بكر أبوبكر

يقف الرئيس محمود عباس مجّدد ا على منبر األمم المتحدة فلعل وعسى. ويخاطب األمم المتناثرة 

جلوس ا تتطلع الى فحوى خطابه وإلى ما لم يقله شفاهة ! فليس ذات الخطاب فقط ما يِشي بالحقيقة 

ركات او الداللة، وإنما ما وراء الكلمات من جهة، وما قد يلتف حولها )قبلها وبعدها( من تح

سياسية وخطوات، إضافة للغة األخرى غير المحكية للرئيس التي يكفيك النظر فيها لتفهم في 

 كثير من النقاط عكس ما يقال شفاهة!
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 السياسة بين العدل والظلم

إن االخ الرئيس محمود عباس في خطاباته المتكررة للعالم، وهذا في األمم المتحدة 

ا هو بمثابة إنارة للطريق لألجيال م( قد وضع سياق ا تاريخي  32/9/3233) ا وقانوني ا وسياسي ا هام 

القادمة، وكأنه من البداية يرّكز على البدايات الحقيقية للقضية، وليس من حيث آلت اليه األمور، 

ما يعني أن ال تنسوا يا أيها الشعب العربي الفلسطيني وياأيتها األمة المكلومة بذاتها واجبكم نحو 

 متكم هي شرفكم المغتصب.قطعة من أرض أ

مما ال شك فيه أن شجاعة الطرح، وقوة الجرس لمنطوق خطابه )الموجه للدوائر الثالث الوطنية 

واالقليمية والعالمية( فيه داللة ال تخطئها العين آتية من قوة وعدالة ومظلومية القضية الفلسطينية 

ي حّدده بثالث رؤوس كان لها الدور في وجه الظلم والطغيان واالستكبار واالستعمارالعالمي الذ

 األعظم في المأساة الفلسطينية أي االستعمار البريطاني واألمريكي ومعه الحركة الصهيونية.

إن عملية فضح االكاذيب الصهيونية المدعومة امريكي ا وبريطاني ا بشكل دائم أصبح من مفردات  

، تفاقيات فهي )أي إسرائيل( تتنكرخطاب أبومازن الذي لم يتورع عن ذكرالتنكر الصهيوني لال

وقررت أال تكون شريك ا، وهي دمرت "أوسلو" وتدمر بتصميم حل الدولتين، وتمارس العدوان 

وال تريد السالم مما يعيد القضية ألصلها بال اتفاقيات أي: احتالل مقابل شعب محتل كما قال. 

ستيطاني واالعتقاالت وإرهاب مضيف ا للسجل األسود لإلسرائيلي نهب الموارد والسرطان اال

من عدد السكان  %32المستوطنين من اعتقال وقتل وحرق واقتالع لألشجار، حتى باتوا يشكلون 

 بالضفة. 

وأشار الرئيس أبومازن للمنظمات اإلرهابية االستيطانية كما سماها باسمها أي اإلرهابية مطالب ا 

تهم وضع أو وسم بعض المؤسسات  بوضعها على قوائم اإلرهاب العالمي، وكأنه يرد على

 أوالمنظمات الفلسطينية بِسمة اإلرهاب، وما قاله أبومازن هو األجدر واألولى.

أي الى  -وهو ما لم يكن جديد ا عليه–حسن ا فعل االخ أبومازن بأن أعاد األمور الى بداياتها 

ر ب"إسرائيل"، مرفوق ا بقراقرار التقسيم لفلسطين، وشرائطه لالعتراف العالمي  181القرار 

ا في أعين العالم الصامت عن آخر احتالل بالتاريخ. ومطالبا بتنفيذ  191العودة  وجعلهما مخرز 

هذا القرار )قرار التقسيم( من مجمل ما يقارب األلف!؟ نعم األلف قرار؟! التي فّصلها باألرقام 

ان؟ يا للهول ويا لظلم العالم وتيِهِه سواء للجمعية العامة، او لمجلس االمن أو مجلس حقوق االنس

 حين تحركه مصالح الكبار، وبطون الصغار، وهبل التوابع، ونزق العبي الشطرنج!

الخطاب على المنبر الدولي يتعامل مع مصالح الشعوب لألسف، وليس مع المباديء والعواطف، 

 ذلك! ولكنه يريد وضعوليس مع األمنيات واألحالم التي كررها بذات القول )نتمنى( وهو يعلم 

العالم أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والتاريخية حيث اإلشارة لمقتل الصحفية االعالمية 
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شيرين أبوعاقلة باالسم، وما يحصل لألسير البطل ناصر أبوحميد، وفي إشارته للخمسين مذبحة 

، كما استخدمها بالصور، )فكرة عرض الصور فكرة وجيهة ومؤثرة واستخدمها اكثر من مرة

ا( ما هو تذكير لكل تلك الدول التي تدعي الحفاظ على حقوق االنسان ليقول افتحوا  نتنياهو أيض 

عيونكم وأديروا رؤوسكم قليال  تجاه فلسطين فهي منجم ذهب النتهاكات حقوق اإلنسان! فهل 

 تفعلون؟ )ويقولها بسخرية مرة(.

لسياسي القادم نعم، ولكنه وضع األمور بشكل متكرر قد ال يكون جاء بجديد يشكل منطلق ا للعمل ا

ا  بنصابها محمال  العالم نتيجة ما سيحصل في ظل انهماكه بعيد ا عن المشكلة األهم االكثر تفجر 

 في العالم مشكلة فلسطين العربية.

ومع ذلك فلقد وضع أبومازن أسس ا ومباديء وافكار لبرنامج من الممكن أن يتحول لقوة دافعة  

خرجات حوار وطني وعربي معمق يتم تبنيها من قبل الكل الفلسطيني، وربما العربي! ولم

 لتتحول الى برنامج عمل وال تتوقف عند حد ما قاله الرئيس على منبر األمم المتحدة.

 من مطالب الرئيس على املنبر

 12ضمن ال م، ومعه قرار العودة لالجئين1911قرار التقسيم عام  181نطالب بتنفيذ القرار -1

مليون فلسطيني أكد عليهم وإن تراءى للبعض للوهلة األولى استحالة التعامل مع هذا القرار! 

ي ا بعيد ا عن عرب-فإنه بداية حقيقية وصلبة ومختلفة )إن أخذ بها( من الممكن النظر اليها فلسطينيا

الطلب لم ينكر ضرورة م، وهو بهذا 3222"اتفاقيات أوسلو" التي سقطت بيد اإلسرائيلي منذ العام 

حل الدولتين؟ وكأنه يقول لنناقش هذه وتلك وما توسطهما، وإن كنت أرى الطرح ليكون بصيغة 

تحقيق االستقالل لدولة فلسطين القائمة بالحق الطبيعي والقانوني والسياسي وليس مصطلح "حل 

 الدولتين" والفرق كبير.

مم المتحدة وهو الطلب الذي أثار اإلسرائيلي سنطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في األ-3

مباشرة ليعبر عن عميق رفضه، رغم أكاذيب رئيس الوزراء اإلسرائيلي على ذات المنبر بقناعته 

الواهية بحل الدولتين التي بقيت قناعة تائهة في االروقة، ولن تجد لها متنفس ا خارحها، فهو لم 

! يلقي ولو التحية على الرئيس الفلسطيني في  االمم المتحدة أو يدعوه للحوار مثال 

نطالب بريطانيا وأمريكا و"إسرائيل" رسميا، وشدد على رسمي ا باالعتراف بمسؤوليتها عن -2

الجرم الكبير بحق شعبنا واالعتذار والتعويض، فهو لم ينَس المطالبة لالنجليز االستعماريين 

، وعن االحتالل البريطاني الذي شكل ومطالبتهم باالعتذار والتعويض عن ورقة بلفورالمخزية

 الكيان الصهيوني.
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طالب بتطبيق مبادرة السالم العربية )السعودية األصل( رغم مخالفة بعض الدول لها ممن لم -1

يسمهم من أمة العرب تحاشي ا لحرف بوصلة الهجوم الجديد الموّجه كما هو واضح وبشكل أساس 

 أمريكا والحركة الصهيونية الذين خلقو ا "إسرائيل"ضد منشئي المشكلة أي ثالثي: االنجليز و

ا، وقد يجده البعض اآلخر  -2 الفكر السياسي للرئيس محمود عباس قد يجده البعض متناقض 

مثالي ا، وهناك ممن يراه بال بدائل وخيارات بعيدة عن )وهم( المفاوضات. وهو الى ذلك يرفض 

الشعبية السلمية ألنه يعلم في ظل الظرف  العمل العسكري العنفي ويتمسك بأهداب المقاومة

العربي واالقليمي بل والعالمي أن ال نجاح اال للمسعى السلمي الذي قد ال يوافقه فيه المخالفون، 

وعليه تصبح دعوته المتكررة للمفاوضات منطقية مربوطة بوقف كل اإلجراءات االحادية 

 الصهيونية خاصة تلك المتعلقة بالمستوطنات.

نفذ قرارات برلماننا الفلسطيني وقال سننضم لعدد من المنظمات الدولية، وقال سنذهب قال سن-6

 للمحكمة الدولية لتحميل اإلسرائيلي مسؤولياته.

 وصوته! ه  ما قاله جسد  

بعيد ا عن مضمون الخطاب واقتراب ا من قلب وروح القضية، وقلبنا وروحنا، ومن المعاني التي 

 ومازن عبر لغة الجسد قد نجد شكال  آخر من النظر ظهرت على محيّا الرئيس أب

لقد كان الرئيس أبومازن كما بدا لنا حزين ا جد ا أنه يصعد على درج األمم المتحدة ويعتلي منصتها 

ويكرر مطالب الشعب العربي الفلسطيني العادلة، وكاد كالمه يمتزج بحاالت بادية من اليأس 

لتي االطغرائي(-ما أضيَق العيَش لوال فسحةُ األَملِ  ماِل أرقُبُهاأعلُِّل النفس باآللوال فسحة األمل )

كانت تهب من ريح كلماته، فهو يحّمل المسؤولية للعالم الحر بعنفوان القائد الشجاع والثائر 

الفخور بشعبه، والشخص المقدام الذي ال يهاب من قول كلمة الحق امام األمم والشعوب الظالمة 

 السيف عن الحديث، عندما حوله األخوة الى سيف من الخشب.لنفسها حين يعجز 

أبومازن كما يريد لنفسه رجل سالم فقط. وقد بدا ذلك في نص قوله وطريقة قوله بل وطريقة 

لبسه فهو الصادق زيادة عن اللزوم والصريح زبادة عن اللزوم وكان له أن يكذب ولو قليال  

يفهم السياسة مباديء وقيم وحسن سلوك، رغم أن ليتقاطر أقطاب العالم لنيل رضاه! ولكنه 

المصالح والقوة فقط هي الحاكمة بالعالم؟ فهل هو يلقي آخر ما في جعبته قبل الرحيل؟ أم أنه 

يكشف حقيقة وجهه األبيض غير المتلون؟ أم أنه يسلم الراية نظيفة لمن يستطيع أن يفتك حال  

.  طالب به بالنهاية بقوله أريد حال 

ا تاملوا ب عبارات أبومازن المقرونة بحركات جسده هائلة التعبير فهو القائل في الخطاب وخروج 

عن مضمون الخطاب ما اشتهر به هو والراحل الخالد ياسر عرفات، قال )حاكمك ظالمك( وقال 

)شو ناقصنا لنكون دولة( وقال )نتمنى ونترجى...!؟( وقال )دخيلكم!( وقال )شبعنا كالم 
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لم يتبقى لنا أرض لنعيش عليها؟!( وقال )نريد ان نعيش( وقال وقرارات(، وقال )

 )التزبلونا=تهملونا كما زبلتمونا كل مرة!(

في طبقات صوت أبومازن رنة حزن مثيرة، كما قلنا وممزوجة بالسخرية المرة، ما ذكرني 

كريا زبالُكتّاب الساخرين الكبار أمثال الكاتب التركي الشهير عزيز نيسين، والكاتب السوري 

تامر، والكاتب الفلسطيني العمالق أميل حبيبي في سعيد أبوالنحس المتشاءل؟! يا لك من جامع 

لتشاؤم هؤالء وملقيه في وجوه غابرة أنت تعلم أنها ال تملك من أمرها شيئ ا حين اعدت القضية 

 للثالثي االستعماري القميء: أمريكا وبريطانيا واإلسرائيلي؟

الية الحّدة سواء بالتشاؤم أو الحزن أو السخرية أو الثقة والشجاعة هل نقول أن لغة جسده ع

الممزوجة بالمرارة هي لسبب الشعور العميق بالظلم؟ والتناسي للقضية الذي تآمر فيه القريب 

مع البعيد؟ فبتنا وحيدين كما كانت صرخة الخالد أبوعمار الثائر البطل في بيروت ثم في 

 دي( في رام هللا؟ المقاطعة، و)الحياة لمن تنا

وهل قيّض لهذا الشعب )المرابط المجاهد الثابت على الثوابت الصامد الجبار، كما وصفه في 

رباط الى يوم الدين محمد صلى هللا عليه وسلم( أن يتخلى عنه حتى أقرب المقربين اليه استتباع ا 

هيات واطفالهم للمستعِمرالعنصري المتحكم بالعقل والشهوة لدى هؤالء وعبر نسائهم الال

 الرخوين! يا لها من مفارقة فاضحة!

ا بل الى درجة أن االلم يعتصره بتعابير  ا، ويتحدث متألم  وجدت االخ أبومازن يتحدث ساخر 

وجهه العبوس ورنّة صوته المفرطة بالسخرية والتي تفتقد األمل فيمن يكلمهم، أي ال أمل فيهم، 

 ما عبّر عنه بالفخر بشعبه ونضاالته.لوال أمله باهلل وعدالة القضية والشعب م

في وجهه العبوس )من اسمه( تساؤالت محقّة أبعد مما قاله حيث يؤكد بال قول للحضور: أنكم 

عجزة، وأنكم متآمرون، وأنكم الشيء، وانكم تابعون! وأننا بضعفنا لمنتصرون، فال تركنوا 

أظن هل هو يتوعد؟ ال أظن  لسعالكم فترة الكورونا وتتحججون عن نصرتنا، هل هو يهدد؟ ال

 ولكنه يحمل شعارنا أن النصر لقمر فلسطين قادم.

أبومازن بضحكته المضغوطة التي ال تكاد تظهر اال بنصف ابتسامة كئيبة، وبوجهه عميق 

التعابير وبيديه المرتبطتين مع زاوية فمه المائلة، وبهزة كتفيه الخفيفة الى األعلى ورنة صوته 

 يمة حين ا يصنع خطاب األلم واإلنفجار.الحادة حين ا والرخ
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 بعد كل ذلك.

كيف من الممكن أن نرى خطاب أبومازن إن لم نراه ذو أمل عميق بالمستقبل. لذا أرجع القضية 

ألصلها وأصلها بالنكبة واللجوء، وما رافقها حتى اليوم من الخذالن والتخلي، حيث رنة الحزن 

 بالعمل مع ا في نسيج فلسطيني عجيب. واليأس والغضب والثأر، واألمل المقرون

لقد أكد الرئيس أبومازن على أننا قبلة الشرق االوسط، )الرقم الصعب في معادلة الشرق االوسط  

بصيغة ابوعمار( مهما ادلهمت الخطوب، فالقرار المستقل لنا، ولن يكون اال ما يريده هذا الشعب 

 البطل.

ى دعم ذو قيمة من دولة عربية مؤثرة )بالمصالح( وفي خطابه لم أشعر ولو لحظة أنه حصل عل 

على ثالثي الشر الذي أعلنه صراحة ما ذكرني قليال  بحزب التحرير بالحقيقة الذي يرى المشكلة 

ا مرتبطة باالنجليز، وكأنني سأبدل مواقع التحليل القترب من رؤيتهم هذه!   دوم 

ا مما اشتممته من رائحة الخطاب )الشايطة( أن االوربيين أصبحوا اليوم أبعد ما يكون  وهو أيض 

وسيا االطلسية ضد ر-عن فلسطين، وهو استنتاج منطقي لما يحدث من الحرب العالمية االأمريكية

ال.   والعكس على أرض أوكرانيا لذلك كانت صرخته النهائية أريد ح 

ائمة لمية القلنتأمل التالي ما خطرلي ذكره ارتباط ا بالموضوع المصلحي العالمي والحرب العا

ترامب حذر الناتو من خطورة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وموقع فلسطين المتدني )

لب ألمانيا تحديدا للبحث مصدر آخر للموارد الطبيعية الروسية ألنها تعمل على تقوية النفوذ اوط

ز سيستف وربي من الضغط لضم اوكرانيا الى )ناتو( ماالروسي في أوروبا، وحذر االتحاد األ

وربا في وضع استراتيجي ضعيف. وهذا قد يؤدي الى أروسيا ويرجع بوتين الى الزاوية، و

  ((91)صفحة " ريمن مذكرات "كوشن-حرب

إن خطاب القيم والمباديء وخطاب العدل والحق في مواجهة القوى العظمى ال يصمد بتات ا )قليل 

قنا خطاب مماثل، ولم يلتفت اليه أي من من القطران على حد قول نبي العالم( فلقد كان ممن سب

االستعماريين الذي باتوا يحكمون العالم بقلبه وعقله وحاجاته حتى في نوع مأكله ومشربه 

ورفاهيته مما أبعد الناس أجمعين عن عقلية الثورة والنضال والمقاومة اال من رحم ربي بالمنطقة 

 أي الشعب العربي الفلسطيني البطل.

( نعم ا من حركة فتح كما قال األخ )أريد حال  . والحل هو بالموقف الوطني الموحد ال غير بدء 

جبريل الرجوب ثم للوطني حيث الفصائل كافة، وبعودة الحائط العربي الصلب الذي ال مناص 

منه قبل أن ينهار كلي ا، فحين يُعاد تركيب العالم اليوم في ظل قوى صاعدة وتلك المتقهقرة بإذن 

كيز على الوطني والداخلي أساس ا، حيث تجب العودة سريع ا للبيت الداخلي وإعادة هللا، وجب التر

التمسك باللحمة الداخلية والمشروع الوطني الموحد، )ومن ورائه العربي واالقليمي الداعم(، 



15 
 

والذي من الممكن أن تكون النقاط الواردة في خطاب الرئيس أبومازن مشعال  لمبادرة قوية 

ولة حوار مفتوح لكافة الفصائل والقوى السياسية والمجتمعية في فلسطين فمن ودعوة ثرية لطا

 هنا تكون البداية ويبدأ الحل.
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ماذا سيتضمن خطاب الرئيس أبو مازن في الجمعية العامة في 

 !..77دورتهاالجارية

 د. عبد الرحيم جاموس  

سبتمبر الجاري سيلقي الرئيس الفلسطيني  محمود عباس ابو مازن خطابه في 32يوم الجمعة  

مايتسم به من  الحكمة، والرصانة، واإليمان  بكل 11الجمعية العامة  لألمم المتحدة في دورتها ال

بالحق والتمسك بالثوابت الوطنية ، قوال  وممارسة، في الغرف المغلقة كما على المنابر 

والتصريحات المعلنة، لن يخشى في ذلك  لومة الئم، أو معارضة معارض،  إنه سيكون متفق 

عدل واألمن والسالم لشعبه وللغير بكل مع نفسه ومع شعبه و مع مطالبه العادلة ،   ألنه ينشد ال

  ..ثقة ثابتة وإيمان صادق بأن هللا  مع الحق ومع الظلوم

هكذا  سيبدو  مشهد الرئيس الفلسطيني على  أعلى منبر دولي واثقا  وثابتا  ومؤمنا  وهو يقدم أقوى 

ط ضع النقامراجعة شاملة ومرافعة كاملة، مراجعة سياسية لمسيرة زاد عمرها على ربع قرن، لي

على الحروف دون خجل أو وجل، كاشفا بكل موضوعية ووضوح أسباب هذا الفشل لكل الجهود 

الدولية التي بذلت من أجل التوصل إلى سالم يحقق الحرية واإلستقالل للشعب الفلسطيني، وينهي 

الم لسمعاناته الطويلة، ويحقق طموحاته في الحرية والعودة واإلستقالل ،  بما يعيد األمن  وا

واإلستقرار المفقود إلى فلسطين والمنطقة ، مؤكدا بما اليدع مجاال  للشك أن الذي يتحمل 

المسؤولية الكاملة عن ذلك  الفشل  هو سياسة الكيل بمكيالين والتي توفر الغطاء للكيان الصهيوني 

ة ،  الذي ضرب بعرض الحائط بكل تلك القرارات و الجهود  المختلفة  ، و يواصل ممارس

سياسته العنصرية واإلستعمارية متجاوزا  على  قواعد القانون الدولي و قرارات  الشرعية الدولية  

وكأنه فوق القانون وفوق الشرعية الدولية ، مستهترا  بالمجتمع الدولي وبعناصره الفاعلة صغيرها 

لدولية اسة اوكبيرها، ذلك ما يفرض على األمم المتحدة وعلى العناصر الفاعلة في صناعة السي

أن تتحمل مسؤولياتها إزاء هذه التجاوزات واإلستهتار الالمتناهي من جانب الكيان الصهيوني 

وداعميه ، و عليها ان  تتحمل مسؤولياتها األخالقية والقانونية والسياسية واتخاذ اإلجراءات 

ونية  طرسة  الصهيوالتدابير الالزمة   إلخضاعه للقانون وللشرعية الدولية ،  ووضع حد لهذه الغ

المبنية على العنف والقوة واإلرهاب  والالمباالة بحقوق  اآلخرين، وبالتالي التأكيد على ضرورة  

وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القانون الدولي والشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية 

مم ة الزالت تعرض على األالفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي ، وهي اقدم صراع و قضي

المتحدة التي لم تكلف نفسها إلتخاذ ما يجب ان تتخذه من إجراءات وتدابير  جبرية لتنفيذ قراراتها 

 . بشأنها  أسوة بغيرها من القضايا الدولية التي عنيت بحلها



17 
 

ياسية سعلى ضوء المراجعة الشاملة لتلك المسيرة، يبني الرئيس الفلسطيني  مرافعته األخالقية وال

والقانونية الشاملة والكاملة عن حقوق شعبه في الحرية والعودة وتقرير المصير  واإلستقالل 

 . والسالم وبناء الدولة المستقلة

مؤكدا  على عدم تجزئة الحرية واإلستقالل، فال يوجد في قاموس السياسة والقانون نصف حرية  

رية أو العبودية، إما اإلحتالل أو وال نصف إستقالل وال نصف أمن أو إستقرار، إما الح

 .اإلستقالل، إما األمن واإلستقرار أو الفوضى والعنف المدمر للجميع

مؤكدا  على مطالب شعبه دون مواربة وتأكيد ضرورة إنجازها في وقت محدد لم يعد ينفع معه 

ي نظر فالتسويف والتأخير والتعطيل والتخدير واإلنتظار، هذا ما يفتح األفق أمام إعادة ال

اإلستراتيجية القائمة على حل الدولتين، لتتقدم رؤيا إستراتيجية جديدة وبمفاعيل جديدة تقوم على 

أساس إنهاء نظام الفصل العنصري الذي تكرسه سياسات اإلحتالل اإلسرائيلي يوما  بعد يوم، 

حل مكانه يكما أنهي نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقا  بتضامن المجتمع الدولي، ل

نظام واحد يقوم على أساس  المواطنة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات  ، نعم المواطنة 

فيه  للجميع في كامل إقليم فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، أي قيام الدولة الديمقراطية 

 !...الواحدة للجميع

سيضع الرئيس أبو مازن األمم المتحدة والدول الكبرى والصغرى أمام مسؤولياتها في تنفيذ 

قراراتها المتخذة والتي ستتخذها، ألن شعبنا لم يعد يقبل قرارات معنوية، ورفع عتب دون أن 

 . تترك أثرا  على الواقع، وتنهي معاناته وتحقق مطالبه وطموحاته

يني اليوم أن يزداد وحدة وثباتا  وأن ينبذ قوى الفتنة و الفرقة هذا ما يحتم على الشعب الفلسط

واإلنقسام كي يذعن العالم لإلنتصار إلى حقوقه المشروعة، ويفرض على العدو اإللتزام بما 

يتوجب عليه في إنهاء إحتالله وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة وتقرير المصير وإقامة 

إال سوف ينتقل النضال الفلسطيني لمرحلة نوعية جديدة وهي الدولة وفق رؤية حل الدولتين، و

النضال  ضد العنصرية واإلستعمار من أجل قيام الدولة الواحدة بنظام واحد يقوم على أساس  

المواطنة  والحرية والمساواة الكاملتين على كل أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر، 

إلى تصفية الكيان الصهيوني وإنهاء مشروعه اإلستعماري   والذي  من شأنه ال محالة  ان يؤدي

 لذا  في نظرنا سيكون  خطاب الرئيس.اإلحاللي العنصري فوق أرض فلسطين في نهاية المطاف

أهم وثيقة   11سبتمبر الجاري في الجمعية العامة في دورتها  الجارية 32أبو مازن  يوم الجمعة 

العالم والعدو في آن واحد، من أجل إحقاق الحقوق المشروعة  سياسية يواجه بها شعبنا الفلسطيني

حددة وفق م عبر وضع آليات فاعلة ومرجعيات  قانونية  للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين

   م21/9/2022  .جدول زمني محدد
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ا لألمين العام لألمم ا رسميً الرئيس أمام الجمعية العامة: سلمنا طلبً 

 191و 181املتحدة لتنفيذ قراري 

 الرئيس محمود عباس يلقي خطابا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة

 "رائيلإس"ال نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع  
 3991عام 

لم تترك لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العالقة القائمة  "إسرائيل"
 معها برمتها



19 
 

 ول على حقوقنا وتحقيق السالممن حقنا أن نبحث عن وسائل أخرى للحص -

 ثقتنا بتحقيق سالم قائم على العدل والقانون الدولي آخذة بالتراجع -

سنطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم والمذابح التي ارتكبتها  -
 إسرائيل بحق شعبنا

نؤكد تمسكنا بالوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية واإلسالمية في  -
 القدس

 تفرض مناهج تعليمية مزورة في مدارسنا بالقدس المحتلة "إسرائيل" -

 على خرق القانون الدولي؟ ومن الذي يحميها؟ "إسرائيل"لماذا ال تعاقب  -

 ستشرع دولة فلسطين في إجراءات االنضمام لمنظمات دولية أخرى -

 ليس مقبوال أن تسري قرارات مجلس األمن على دول دون غيرها -

اوالت عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة باألمم المتحدة إذا استمرت مح -
 سنعود للجمعية العامة

المجتمع الدولي عجز عن إنهاء االحتالل وردع العدوان على شعبنا وتوفير  -
 الحماية الدولية له

باالعتراف بمسؤوليتها عن الجرم  "إسرائيل"نُطالب بريطانيا وأميركا و -
 االعتذار وجبر الضررالذي أُرتُِكَب بحق شعبنا و

أميركا وعدد من الدول األوروبية التي تُنادي بحل الدولتين لم تعترف  -
 بدولة فلسطين حتى اآلن

أطالب األمين العام لألمم المتحدة بالعمل على وضع خطة دولية إلنهاء  -
 االحتالل
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االختبار الحقيقي لمصداقية المواقف المؤيدة لحل الدولتين هو الجلوس  -
 لة المفاوضات لتنفيذه فورالطاو

رغم كل المؤامرات والضغوطات حافظنا على قرارنا الوطني المستقل  -
 وتمسكنا بثوابتنا

 نجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت -

 ستبقى مسؤولية الشهداء وحرية األسرى أمانة في أعناقنا -

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "سلمنا طلبا رسميا إلى  -وفا 5755-9-52نيويورك 
الذي شكل أساسا لحل الدولتين  484األمين العام لألمم المتحدة لتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 

 ."المنادي بحق العودة 491، وكذلك القرار رقم 4917في عام 

في نيويورك،  77العامة لألمم المتحدة في دورتها الـ  وطالب سيادته في خطابه أمام الجمعية
اليوم الجمعة، والتي قوبلت بتصفيق حار من ممثلي ومندوبي الدول، بإنزال العقوبات على 
إسرائيل وتعليق عضويتها في المنظمة الدولية، في حال رفضت االنصياع وعدم تنفيذ هذين 

 .القرارين

تها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم وبين الرئيس أن األمم المتحدة بهيئا
 97قرارا من مجلس األمن، و 97قرارا من الجمعية العامة، و 741ينفذ قرار واحد منها، )

 .قرارا من مجلس حقوق اإلنسان(

وأكد سيادته "أننا ال نقبل أن نبقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام 
 ."اتفاقات لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها ،4992

وأضاف أنه "رغم مطالبتنا لها )إسرائيل( بإنهاء احتاللها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، 
وكذلك وقف كل األعمال األحادية الجانب التي وردت نصا  في اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس 

إال أنها أمعنت في تكريس هذا االحتالل وهذه اإلجراءات والسياسات، فلم تترك  بايدن شخصيا،
 ."لنا خيارا آخر سوى أن نعيد النظر في العالقة القائمة معها برمتها

وشدد سيادته على أنه من حقنا، بل لزاما علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على 
يادية بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القحقوقنا، وتحقيق السالم القائم على العدل، 

 .الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني
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وأضاف أنه إذا استمرت محاوالت عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم 
إلنهاء االحتالل المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية 

وتحقيق السالم، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة  أخرى الستفتائها على ما يجب 
 .تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية

وطالب سيادته كال من بريطانيا وأميركا وإسرائيل، باالعتراف بمسؤوليتها عن الجرم الكبير 
ي ارتُِكَب بحق شعبنا واالعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي الذ

 .يُقرها القانون الدولي

كما طالب الرئيس، األمين العام لألمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية إلنهاء 
نادا لمنطقة استاالحتالل ألرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السالم واألمن واالستقرار في ا

 .إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

وقال الرئيس إن دولة فلسطين ستشرع في إجراءات االنضمام إلى منظمات دولية أخرى، وعلى 
 .رأسها منظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي

ر لما قام به المجتمع الدولي، أو حاول أن يقوم به من دعم وإسناد وأردف سيادته أنه "مع التقدي
سياسي ومادي لشعبنا وقضيته العادلة، فإنه ولألسف الشديد عجز عن إنهاء االحتالل وردع 
العدوان اإلسرائيلي البشع والمتواصل على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له، وإيصاله إلى حقوقه 

ستقالل، أُسوة  ببقية شعوب العالم، بحيث أصبحت دولة االحتالل المشروعة في الحرية واال
 ."تتصرف كدولة فوق القانون

وأضاف: "مما يحزننا أن الواليات المتحدة األميركية وعددا من الدول األوروبية التي تُنادي 
بالتمسك بحل الدولتين، وتعترف بدولة إسرائيل، لم تعترف بدولة فلسطين حتى اآلن، وتهدد 

 ."ستخدام الفيتو أمام سعينا المشروع لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدوليةبا

ومن جانب آخر، قال سيادته: باألمس استمعت إلى ما قاله الرئيس األميركي جو بايدن، ورئيس 
الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا 

يجابي، إن االختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة اإلسرائيلية أمر إ
إلى طاولة المفاوضات فورا، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات 
العالقة، ومبادرة السالم العربية، ووقف كل اإلجراءات األحادية الجانب التي تقوض حل 

 .الدولتين

د الرئيس أن "دولة فلسطين تواقة للسالم، فدعونا نصنع هذا السالم لنعيش في أمن واستقرار وأك
 ."وازدهار، من أجل أجيالنا وجميع شعوب المنطقة
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وتابع: "أريد أن أقول ألبناء شعبنا وللعالم أجمع، إنني فخور بأنني أمضيت ُعقودا عدة من عمري 
الفلسطيني، من قضى منهم ومن ينتظر، من أجل الحفاظ وأنا أُناضل مع إخوةٍ لي من قادة الشعب 

  ."على حقوق شعبنا البطل والشجاع، الذي ضرب أروع نماذج البطولة والفداء

وشدد سيادته على أنه رغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على 
ضنا تلقي طنية، ونجدد رفشعبنا، فقد حافظنا على قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الو

 .أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت

ووجه سيادته تحية اإلكبار لشهداء الشعب الفلسطيني األبرار "الذين أناروا طريق الحرية 
واالستقالل بدمائهم الزكية، الذين سيبقون رموزا تذكرها األجيال الفلسطينية بالعرفان واإلجالل 

 ."وليتهم أمانة في أعناقناجيال  بعد جيل، وستبقى مسؤ

وأضاف الرئيس: "أما أسرانا البواسل، ضمير شعبنا الحي، الذين يضحون بحريتهم من أجل 
حرية شعبهم، فهؤالء تعجز الكلمات عن وصفهم، هم شهداء أحياء، هم أبطال وقادة راسخون، 

ناتهم أبناءهم وبوستظل حريتهم أمانة في أعناقنا، ولن نتركهم حتى ينالوا حريتهم. ولن نترك 
وأسرهم وأهليهم. نقول لهم وألسرانا األطفال ولألسير البطل ناصر أبو حميد ورفاقه إن الفجر 

 ."آٍت، وقد آن للقيد أن ينكسر

 :وفيما يلي نص خطاب سيادة الرئيس أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة

آباُؤهم وأجداُدهم مأساة  أتحدث إليكم باسم أكثر من أربعة عشر مليون إنسان فلسطيني، عاش
"النكبة" ُمنذ أربعة وسبعين عاما ، وال زالوا يعيشون آثار هذه "النكبة" التي هي وصمة عار في 

 .جبين اإلنسانية، وبالذات في جبين أولئك الذين تآمروا وخططوا ونفذوا هذه الجريمة البشعة

ي الحتالل العسكري اإلسرائيلكما وأن أكثر من خمسة ماليين فلسطيني ال زالوا يقبعون تحت ا
 .ُمنذ أربعة وخمسين عاما  

وأقول لكم اليوم، باسم الفلسطينيين الذين أفتخر بأنني واحد منهم، إن ثقتنا بتحقيق سالم   قائم 
على العدل والقانون الدولي آخذة  بالتراجع ، بسبب السياسات االحتاللية اإلسرائيلية،  فهل 

 .األمل في نفوسنا؟تُريدون أن يقتل ما تبقى من 

لقد بات واضحا ، أيها السيدات والسادة، أن إسرائيل التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية، قررت 
أالّ تكون َشريكا  لنا في عملية السالم، فهي التي دمرت اتفاقات أوسلو التي وقعتها مع منظمة 

يم إلى ن َسبِق إصرار وتصمالتحرير الفلسطينية، وهي التي َسعت وتَسعى بسياستها الراهنة وع
تدمير حل الدولتين، وهو ما يُثبت بالدليل القاطع أنها ال تؤمن بالسالم، بل بسياسة فرض األمر 
الواقع بالقوة الغاشمة والعدوان، وبالتالي لم يعد هناك شريك إسرائيلي يمكن الحديث معه. وهي 
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ولة لة فلسطين وإسرائيل، عالقة بين دبذلك تنهي العالقة التعاقدية معنا، وتجعل العالقة بين دو
احتالل وشعب محتل، وليس غير ذلك، وسوف لن نتعامل مع إسرائيل إال على هذا األساس، 

 .ونطالب المجتمع الدولي التعامل معها أيضا  على هذا األساس أيضا  

ا، نإنها تقوم بحملة مسعورة لمصادرة أراضينا وزرعها بالمستوطنات االستعمارية ونهب موارد
. كما تقوم بإطالق يد 4918وكأّن هِذه األرض فارغة وليس لها أصحاب، تماما  كما فعلت عام 

الجيش والمستوطنين اإلرهابيين الذين يقتلون أبناء شعبنا الفلسطيني في وضح النهار، ويسرقون 
أراضيهم ومياههم ويحرقون ويهدمون بيوتهم، ويجبرونهم على دفع ثمن الهدم، أو يجبرونهم 

  .على هدمها بأيديهم ويقتلعون أشجارهم، كل ذلك بحماية رسمية

وفوَق ذلك سمحت الحكومة اإلسرائيلية بتشكيل ُمنظمات إرهابية عنصرية يهودية تمارس   
اإلرهاب ضد أبناء شعبنا، ووفرت لها الحماية وهي تعتدي على الفلسطينيين وتُنادي بطردهم 

ظمات اإلرهابية شبيبة التالل، ومجموعات تدفيع الثمن، من ديارهم، ويَأتي على رأس هذه المن
والهافا، وجماعة أُمناء الهيكل، ويقود مثل هذه المنظمات اإلرهابية أعضاء من الكنيست 
اإلسرائيلي، وفي هذا السياق فإننا نُطالب المجتمع الدولي وضع هذه المنظمات اإلرهابية على 

 .قوائم اإلرهاب العالمي

إن إسرائيل لم تُبِق لنا شيئا  من األرض لنقيم دولتنا المستقلة في ظل هجمتها االستيطانية 
المسعورة، فأين سيعيش شعبنا بحرية وكرامة؟ أين سيُقيم دولته الُمستقلة ليعيش بسالم مع جيرانه؟ 

من مجمل السكان في  %54ألفا،  ما يشكل  744حيث أصبح المستوطنون يشكلون حوالي 
الغربية والقدس.   وتقتل إسرائيل أبناء شعبنا بدون حساب، كما فعلت مع الصحفية  الضفة

الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص قناص إسرائيلي، وهي تحمل الجنسية 
األمريكية، والتي نطالب بتحقيق العدالة لها، ومع ذلك )أجزم أن أمريكا لن تُحاِكم قتلتها من 

، كما تعتدي إسرائيل على األماكن الدينية الُمقدسة، المسيحية واإلسالمية، الجيش اإلسرائيلي(
خاصة  في القدس، عاصمتنا األبدية وُدرة التاج.  وهنا نود التأكيد على تمسكنا بالوصاية الهاشمية 

  .على هذه المقدسات

لك القانون بذ وتقوم إسرائيل بفرض مناهج تعليمية مزورة في مدارسنا في القدس المحتلة، خارقة  
الدولي، وتعطل االنتخابات الرئاسية والتشريعية في فلسطين، بمنعها المواطنين الفلسطينيين 

(، 5777، 5774، 4997المقدسيين من المشاركة فيها، كما جرت في ثالثة انتخابات سابقة )
ُس نظام تمييز عنصري )ابرتهايد( ِضدَّ أ نا على َمرأى بناء شعبوتُسنُّ القوانين العُنصرية التي تُكّرِ

من الُمجتمع الدولي، وتَفِلُت من الُمساءلة والعقاب، فلماذا ال تعاقب إسرائيل على خرقها القانون 
الدولي؟ ومن الذي يحميها من هذا العقاب؟ ولماذا هذه المعايير المزدوجة عندما يتعلق األمر 

 بإسرائيل؟
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يامها مؤخراَ بإغالق مقرات ست منظمات إسرائيل لم تتورع عن االنتهاك المتكرر ألرضنا وق
حقوقية فلسطينية تعمل في األرض الفلسطينية، ِطبقا  للقانون الفلسطيني والدولي، بعد أن كانت 
قد اتهمتها في الماضي بأنها منظمات إرهابية، في حين رفض العالم بأسِره هذه التُهمة وأدانها، 

 .بعد أن تأكد من بطالنها

 ادةأيها السيدات والس 

قرية  459إسرائيل ومنذ نشأتِها، ارتكبت جرائم وحشية بحق أبناء شعبنا، عندما دمرت 
ألف إنسان )وهو  947، وهّجرت 4918فلسطينية، وطردت ُسكانها منها خالل وبعد حرب 

أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه( من بيوتهم، وذلك حسب سجالت وكالة غوث 
وحتى يومنا  4918، وارتكبت أكثر من خمسين مذبحة منذ العام وتشغيل الالجئين )األونروا(

هذا والتي راح ضحيتها عشرات اآلالف من األطفال والنساء والشيوخ واألبرياء، والجميع يذكر 
  .طفال   77مجزرة األطفال في الحرب على غزة العام الماضي والتي أودت بحياة 

مرة والمذابح، وأطالب إسرائيل من على منبِرُكم وإنني أضع بين أيديكم قوائم بهذه القرى المد
هذا االعتراف بمسؤوليتها عن تدمير هذه القرى وارتكاب المذابح وتهجير المواطنين الفلسطينيين 
واالعتذار للشعب الفلسطيني، وتحمل المسؤولية القانونية والسياسية واألخالقية والمادية، وسوف 

 .شروع في التحقيق في هذه الجرائم فورا  نطالب المحكمة الجنائية الدولية بال

هل يُريد الشعب اإلسرائيلي أن يكون ويبقى ُمستعمرا  لشعب آخر إلى األبد؟ ما هي القيم األخالقية 
 واإلنسانية التي تُبرر السكوت على هذا الُظلم واألذى الذي تُوقِعُهُ حكومتهم بالشعب الفلسطيني؟

 السيدات والسادة،

، اتفاقات 4992بقى الطرف الوحيد الذي يلتزم باتفاقات وقعناها مع إسرائيل عام إننا ال نقبل أن ن
لم تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب خرق إسرائيل المستمر لها.  ورغم مطالبتنا لها بإنهاء 
احتاللها ووقف إجراءاتها وسياساتها العدوانية، وكذلك وقف كل األعمال أحادية الجانب التي 

اتفاق أوسلو، وذكرها لي الرئيس بايدن شخصيا ، إال أنها أمعنت في تكريس هذا  وردت نصا  في
االحتالل وهذه اإلجراءات والسياسات، فلم تترك لنا خيارا  آخر سوى أن نعيد النظر في العالقة 

 .القائمة معها برمتها

قوقنا، ح وبذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاما  علينا، أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على 
وتحقيق السالم القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية 

 .الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني

إننا نُقدم على اتخاذ هذه القرارات من أجل الحفاظ على وجودنا الوطني على أرضنا، ومن أجل 
ية في وطننا، تحت ِمظلّة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الحفاظ على حقوقنا التاريخ
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والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والتي ينضوي تحت رايتها أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان في 
 .العالم، في الوطن وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات

طين ات القرارات الخاصة بفلسالحضور الكريم، لقد أصدرت األمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، مئ
 97قرارا  من مجلس األمن،  97قرارا  من الجمعية العامة،  741ولم ينفذ قرار واحد منها، )

 .قرارا  من مجلس حقوق اإلنسان(

ولذلك أتقدم اليوم إلى هذه المنظمة األممية، عنوان الشرعية الدولية في هذا العالم، بطلب رسمي 
، وكذلك 4917الذي شكل أساسا  لحل الدولتين في العام  484ة رقم لتنفيذ قرار الجمعية العام

المنادي بحق العودة. وربما أكون بحاجة إلى أن أُذكركم بأن التزام إسرائيل  491القرار رقم 
بتنفيذ هذين القرارين كان شرطا  لقبول عضويتها في منظمتكم الدولية الموقرة. ونطالبكم في حال 

وعدم تنفيذ هذين القرارين بإنزال العقوبات عليها وتعليق عضويتها رفض إسرائيل االنصياع 
 .في المنظمة الدولية. )وقد سلمنا األمين العام لألمم المتحدة طلبنا بهذا الشأن(

كما سوف تشرع دولة فلسطين في إجراءات االنضمام إلى منظمات دولية أخرى، وعلى رأسها 
 .عالمية، ومنظمة الطيران المدني الدوليمنظمة الملكية الفكرية، ومنظمة الصحة ال

لقد اعتمد مجلس األمن، قرارات واضحة يحقق تنفيذها السالم العادل والشامل، وآخرها القرار 
. إن دور مجلس األمن ال يقتصر على تبني القرارات فحسب، ولكن يتوجب عليه اتخاذ 5221

مجلس األمن على دول دون غيرها الخطوات العملية لتنفيذها، وليس مقبوال  أن تسري قرارات 
)ازدواجية المعايير(، وإذا تخلف مجلس األمن عن القيام بمهامه، فهناك دور واضح للجمعية 

 .العامة لألمم المتحدة التي سنلجأ إليها

فإذا استمرت محاوالت عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة، 
يني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية إلنهاء االحتالل وتحقيق السالم، وحماية الشعب الفلسط

يصبح لزاما  علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرة  أخرى، الستفتائها على ما يجب تبنيه من 
إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية. وعند ذلك فإننا نأمل، بل كلنا ثقة، 

 .عية العامة مسؤولياتها على أكمل وجهبأن تتحمل الجم

 أيتها السيدات والسادة،

ُكلّي ثقة بأنكم سوف تتفهمون لماذا نُقدم على هذه الخطوات اآلن، فنحن لم نترك خالل كل 
السنوات الماضية بابا  إالّ وطرقناه من أجل إقناع إسرائيل بالعودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات 

 .الدولية واالتفاقات الموقعة، ولكنها رفضت وترفض ذلك على أساس قرارات الشرعية

السيدات والسادة، مع التقدير لما قام به المجتمع الدولي، أو حاول أن يقوم به من دعم وإسناد 
سياسي ومادي لشعبنا وقضيته العادلة، فإنه ولألسف الشديد عجز عن إنهاء االحتالل وردع 
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 على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له، وإيصاله إلى حقوقهالعدوان اإلسرائيلي البشع والمتواصل 
المشروعة في الحرية واالستقالل، أُسوة  ببقية شعوب العالم، بحيث أصبحت دولة االحتالل 

 .تتصرف كدولة فوق القانون

وإن ما يُثير الدهشة أن دوال  مثل الواليات المتحدة األمريكية تدعي أنها الحامية للقانون الدولي 
ولحقوق اإلنسان، تُقدم الدعم الالمحدود إلسرائيل، وتحميها من المساءلة والمحاسبة، وتُساعدها 
على الُمضّيِ قُدما  في سياساتها العدوانية، وفي ازدرائها للمجتمع الدولي بأسره، وما كان بمقدور 

 .إسرائيل أن تفعل ذلك دون غطاء أو دعم من هذه الدول

يكة في األساس في إصدار القرارات التي تسببت في نكبة الشعب إن بعض هذه الدول كانت شر
الفلسطيني، وعد بلفور المشؤوم، وصك االنتداب، وواصلت اإلجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني 
عندما رفضت إلزام إسرائيل بإنهاء احتاللها ووقف عدوانها، واحترام قرارات الشرعية الدولية 

لمسؤولية مع إسرائيل عن محنة الشعب الفلسطيني. وبناء  عليه، ذات العالقة، ولذلك فإنها تتحمل ا
فإننا نُطالب كال  من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، باالعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير 
الذي أُرتُِكَب بحق شعبنا واالعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي 

 .يُقرها القانون الدولي

مما يحزننا أيها السيدات والسادة أن الواليات المتحدة األمريكية وعددا  من الدول األوروبية و
التي تُنادي بالتمسك بحل الدولتين، وتعترف بدولة إسرائيل، لم تعترف بدولة فلسطين حتى اآلن، 

فلسطين   .وتهدد باستخدام الفيتو أمام سعينا المشروع لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية
الدولة المراقب فيها ُمنذ عشر سنوات، أثبتت جدارتها بالعضوية الكاملة، بعدما عملت بكل جدية 
ومسؤولية مع بقية دول العالم في اللجان والهيئات الُمتخصصة، وترأست بنجاح وكفاءة عالية 

 .+ الصين77مجموعة الـ 

ضويتها الكاملة في األمم المتحدة؟  فما الذي يمنع هؤالء من االعتراف بدولة فلسطين وقبول ع
 وعليه فإننا نجدد طلبنا لنيل هذه العضوية اآلن، ولماذا تمارس المعايير المزدوجة بحقنا؟

من جانب آخر أطالب األمين العام لألمم المتحدة بالعمل الحثيث على وضع خطة دولية إلنهاء 
واالستقرار في المنطقة استنادا  االحتالل ألرض دولة فلسطين، من أجل تحقيق السالم واألمن 
 (4444إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية. )القرار

 السيدات والسادة

باألمس استمعت إلى ما قاله الرئيس األمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يائير 
البيد، وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا أمر إيجابي، إن االختبار 
 الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو جلوس الحكومة اإلسرائيلية إلى طاولة المفاوضات
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فورا ، لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة، ومبادرة السالم 
 .العربية، ووقف كل اإلجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين

دولة فلسطين تواقة للسالم، فدعونا نصنع هذا السالم لنعيش في أمن واستقرار وازدهار، من 
 .المنطقة أجل أجيالنا وجميع شعوب

وفي نهاية خطابي، أُريد أن أقول ألبناء شعبنا وللعالم أجمع، إنني فخور بأنني أمضيت ُعقودا  
عدة من عمري وأنا أُناضل مع إخوةٍ لي من قادة الشعب الفلسطيني، من قضى منهم ومن ينتظر، 

.  لفداءمن أجل الحفاظ على حقوق شعبنا البطل والشجاع، الذي ضرب أروع نماذج البطولة وا
ورغم كل المؤامرات والضغوطات التي مورست علينا وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا على 
قرارنا الوطني المستقل وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد رفضنا تلقي أية تعليمات أو أوامر من 

 .أي جهة كانت

ئهم االستقالل بدماكل اإلكبار لشهداء الشعب الفلسطيني األبرار الذين أناروا طريق الحرية و
الزكية. وسوف يبقى هؤالء رموزا  تذكرها األجيال الفلسطينية بالعرفان واإلجالل جيال  بعد جيل، 

 .وستبقى مسؤوليتهم أمانة في أعناقنا

أما أسرانا البواسل، ضمير شعبنا الحي، الذين يضحون بحريتهم من أجل حرية شعبهم، فهؤالء 
داء أحياء، هم أبطال وقادة راسخون، وستظل حريتهم أمانة تعجز الكلمات عن وصفهم، هم شه

في أعناقنا، ولن نتركهم حتى ينالوا حريتهم. ولن نترك أبناءهم وبناتهم وأسرهم وأهليهم، ونقول 
لهم وألسرانا األطفال ولألسير البطل ناصر أبو حميد ورفاقه إن الفجر آٍت، وقد آن للقيد أن 

بأسره لشهدائنا وأسرانا األبطال جميعا . وتحية مني من على هذا ينكسر. فتحية  مني ومن شعبنا 
المنبر لوالدة ناصر، أم األسرى والشهداء، ومن المؤسف أن سلطة االحتالل لم تسمح لها برؤية 

 .ابنها األسير البطل لدقيقة واحدة وهو يصارع الموت بسبب اإلهمال الطبي

أنتم الذين تمثلون المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وختاما  أقول لكم، أيتها السيدات والسادة، و
إن االحتالل سوف ينتهي حتما ، اآلن أو بعد حين، فتعالوا اآلن وأنتم الذين تتحملون مسؤولية 
تنفيذ قراراتكم لتحقيق ذلك من خالل السالم العادل والشامل، بدال  من أن يتحقق بمزيد من 

 .الضحايا والدماء

 ...لهم فاشهدال  أال هـل بلـغت؟

  

 

 


