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 أصحاب السعادة، 
 السيدات والسادة، 

بكم مجددا تحت سقف بيت العرب )جامعة الدول  أن التقييسعدني  
العربية( في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، هذا اليوم الذي 

أممية ، ليكون رسالة 1977 العامأقّرته الجمعية العامة لألمم الُمتحدة في 
وبنفس  ،ناا  مسساة الشعب الفلسطينيل  ا  قوي ا  عالمي ا  عزميعكس و  ،واضحة

من كوارث متتالية منذ باذا الشعب المناضل  ماحلالوقت محطة الستحضار 
  ما يزيد على سبعين عاما .

على إحيا  هذه الذكرى  كل عامفي  حرصإن جامعة الدول العربية ت
وهي  .تسكيدا  على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لألمة العربيةالسنوية 

على  إصرارانانؤكد خاللاا على بعثاا للشعب الفلسطيني رسالة ن أيضا  
 رفعو  ودعم استعادة حريته ،ومواصلة الدفاع عن حقوقه ،بقضيتهااللتزام 

  .التاريخي الذي يتعرض لهالظلم  هذا

  السيدات والسادة،
السنوات األخيرة تحركات من قبل الدارة األمريكية قيل  فيلقد شادنا 

إناا تادف لتحقيق السالم، ولكن تبين أن هذا السالم المزعوم ليس سوى 
على الفلسطينيين وتثبيت الحل  فرض فيانعكاس لرؤية اليمين السرائيلي 

 .واقع االحتالل، وبل وشرعنته



   

  
 

 

 

 

الفلسطيني وحده وقد انتاجت الدارة سبيل الضغط على الجانب  
غير القانونية  لجباره على القبول بحل أحادي، فتبنت سلسلة من الجرا ات

أن بالده لم تعد تعتبر األمريكي والتي كان آخرها إعالن وزير الخارجية 
بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي في خطوة تقوض أي  المستوطنات  

نذر بموجات عنف وتطرف في تاحتمال ولو ضئيل لتحقيق السالم العادل و 
  .المنطقة

إننا ندين بسشد العبارات هذه التغيير المؤسف في الموقف األمريكي 
الذي من شسنه أن يدفع جحافل المستوطنين السرائيليين إلى ممارسة المزيد 

ونؤكد أن القانون الدولي  ،من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين
ن  ،يصيغه المجتمع الدولي كافة وليس دولة واحدة ماما بلغت أهميتاا وا 

االحتالل السرائيلي لألراضي الفلسطينية يظل احتالال  .. مرفوضا  ومدانا  من 
العالم أجمع. وأن االستيطان يظل استيطانا  .. وهو باطٌل من الناحية 

رسه أو يؤيده من الزاوية األخالقية، بغض النظر من يماعلى القانونية، وعاٌر 
 .عليه لتبييض وجه االحتالل أو إضفا  شرعية زائفة عن أية مساع  

لقد جا  هذا العالن األمريكي كحلقة أخيرة في سلسلة متواصلة من 
الجرا ات األحادية، فقد قامت الواليات المتحدة باالعتراف بالقدس عاصمة 

إغالق قررت ، ثم 2016في مايو  ارة األمريكية إلياالسرائيل ثم نقلت السف
مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، فضال  عن تجميد الدعم 

 لوكالة غوث تشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنىاألمريكي 
استبدال  فيوالسعي إلى تحطيماا، والحديث صراحة عن الرغبة  (ألونروا)ا



   

  
 

 

 

 

مؤسسات أخرى باا، توطئة لتغيير صفة الالجئ الفلسطيني، وسحب ملفات 
 القدس والالجئين من طاولة التفاوض. 

اآلونة األخيرة هو الضرب  فيإن أخطر ما قامت به الدارة األمريكية  
كمرجعية وحيدة بعرض الحائط بمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي 

جدوى القرار  فيفسمعنا من يشكك  ؛ئيليلحل الصراع الفلسطيني السرا
وغيره من  –، داخل قاعة مجلس األمن، من دون إدراك ألن هذا القرار 242

هو ما ماد الطريق لمفاوضات بين إسرائيل  –مقررات الشرعية الدولية 
 وجيراناا على أساس مبدأ األرض مقابل السالم. 

من جانب الدارة األمريكية أن األحادية وقد كان من شسن هذه المواقف  
خطتاا من أجل القضا  على حل  فيأعطت إسرائيل الضو  األخضر 

 فضال   ،االستيطانمظاهر القمع واالحتالل، وعلى رأساا الدولتين عبر تكثيف 
وممارسة القتل بدم بارد في  ،حصار الفلسطينيينو العمل على قمع عن 

 .ة العودة السلميةمواجاة متظاهري مسير 

عن  ياألمريكي الصارخ للمواقف السرائيلية، والتخلنحياز ال على أن ا 
، لم يغير شيئا  من حجم الدعم متوازنةالمبادئ الراسخة ألى عملية سلمية 

الرادة الدولية مازالت تشير  بوصلةوالتسييد الدولي للمواقف الفلسطينية. إن 
الشارات على رفض  تواترتاالتجاه الصحيح، وهو حل الدولتين، وقد  في

لقد تشكل إجماع دولي واضح  .عالمي واضح لاذه السياسية األمريكية
ومؤخرا  يرفض ويستاجن الموقف األمريكي الرامي إلى شرعنة االستيطان، 

لوكالة تجديد التفويض الممنوح وافقت الجمعية العامة بسغلبية كبيرة على 



   

  
 

 

 

 

في خدمة الالجئين الفلسطينيين خالل  حيويلتستمر في عملاا الاألونروا 
وجب يُ قرارا   محكمة العدل األوروبية السنوات الثالث القادمة، كما أصدرت

ألراضي العربية وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات السرائيلية في ا
، وهي خطوة مامة على طريق مقاطعة البضائع التي 1967المحتلة عام 

 تنتج في المستوطنات.

 ،يدات والسادةالس
التزامنا ُنجدد  ،لمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيفي اليوم العا 

 من هذا المكاننوّجه ودعمنا الكامل لنضاله وقيادته، و العادلة  بقضيته
الُمعتمدين لدى جماورية مصر العربية التقدير لسفرا  وممثلي الدول 

 نشكرهم على حرصامالذين  ولجميع الحضور الكرام وجامعة الدول العربية
ام ودولام إلى جانب الحق ليؤكدوا وقوف  هذه الُمناسبة  للمشاركة في

 إعزاز   تحية  رسالة تضامن  و بتوجيه صوتنا ّموا صوتام إلى وليضُ  ،الفلسطيني
في  كذا التعبير عن الثقةللشعب الفلسطيني على صموده وتضحياته و  وتقدير  

العدالة قيم ل انتصارا  على قانون القوة،  القانونقوة و  فلسطين حتمية انتصار
 .الظلم والعدوان واالحتالل والسالم على

  ، شكرًا لكم
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