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 سفير الجمهورية التونسية، -سعادة السفير نجيب منيف 

 سعادة السفير جمال الشوبكى، سفير فلسطين،

 األمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين -سعادة الدكتور سعيد أبو علي 

 واألراضي العربية المحتلة،

 ممثـــــــل منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة ومنســـــــق األمـــــــم المتحـــــــدة -ســـــــعادة الـــــــدكتور جـــــــون جبـــــــور 

 المقيم لدى جمهورية مصر العربية،

 إمام وخطيب الجامع األزهر الشريف، -فضيلة اإلمام الدكتور أسامة الحديدي 

 أصحاب السعادة السفراء،

 السيدات والسادة،

 
 حـــــــــــادث التفجيـــــــــــر االرهـــــــــــابى أمـــــــــــس فـــــــــــىأشـــــــــــكر مـــــــــــن ســـــــــــبقونى بالحـــــــــــديث عـــــــــــزاءهم فـــــــــــى ضـــــــــــحايا 

ــــــــــى ــــــــــاهرة، وأقــــــــــدر لهــــــــــم كــــــــــريم مشــــــــــاعرهم ومســــــــــاندتهم لمصــــــــــر ف حربهــــــــــا ضــــــــــد  الكنيســــــــــة البطرســــــــــية بالق
مــــــــا اكــــــــده الســــــــيد الــــــــرئيس  االرهــــــــاب االعمــــــــى الــــــــذى يضــــــــرب العديــــــــد مــــــــن دولنــــــــا. ولعلنــــــــى أســــــــتذكر هنــــــــا

ـــــــــد الفتـــــــــاح السيســـــــــى، رئـــــــــيس جمهوريـــــــــة مصـــــــــر العربيـــــــــة، مـــــــــن تمرار أن مصـــــــــر عازمـــــــــة علـــــــــى االســـــــــ عب
 .من تراب مصر، واننا باذن اهللا لقادرون فى التصدى لالرهاب حتى اجتثاث جذوره تماماً 

 
 السيدات والسادة،    

 
 نجتمـــــــــــع اليـــــــــــوم فـــــــــــى بيـــــــــــت العـــــــــــرب الصـــــــــــباح بمناســـــــــــبة اليـــــــــــوم العـــــــــــالمي للتضـــــــــــامن مـــــــــــع الشـــــــــــعب

عقــــــــــــود  الفلســــــــــــطيني. هــــــــــــذا الشــــــــــــعب األبــــــــــــي، الــــــــــــذي مــــــــــــا زال يــــــــــــرزح صــــــــــــامدًا تحــــــــــــت االحــــــــــــتالل منــــــــــــذ
ـــــــــــهطو  ـــــــــــي يواجههـــــــــــا إال أن ـــــــــــالرغم مـــــــــــن الصـــــــــــعوبات والتحـــــــــــديات القاســـــــــــية الت ـــــــــــة، وب ـــــــــــه  ســـــــــــاهم يل بانجازات

ـــــــــــــف المجـــــــــــــاالت األدبيـــــــــــــة والثقافيـــــــــــــة واإلعالميـــــــــــــة واألكاديميـــــــــــــة لصـــــــــــــالح اإلنســـــــــــــانية  الثريـــــــــــــة فـــــــــــــي مختل
 .مناضًال للتعريف بنبل قضيته جمعاء، متمكنًا من الحفاظ على هويته،

 
 السيدات والسادة،

 
عبــــــــــــر  تاريخيــــــــــــا بتطــــــــــــورات متباينــــــــــــة أخــــــــــــذتنا 1948لقــــــــــــد مــــــــــــرت القضــــــــــــية الفلســــــــــــطينية منــــــــــــذ عــــــــــــام 

 2002العربيــــــــــــة عــــــــــــام  ، مــــــــــــرورًا بمبــــــــــــادرة الســــــــــــالم2001ثــــــــــــم طابــــــــــــا  1993الــــــــــــزمن التفاقيــــــــــــات أوســــــــــــلو
ــــــــــق عــــــــــام  ــــــــــث أثبــــــــــت العــــــــــرب التــــــــــزامهم2003وخارطــــــــــة الطري وتمســــــــــكهم بخيــــــــــار الســــــــــالم لتحقيــــــــــق  ، حي



ـــــــــــة وشـــــــــــاملة للصـــــــــــراع ا االســـــــــــرائيلي. وبـــــــــــالرغم مـــــــــــن تعـــــــــــدد األزمـــــــــــات والحـــــــــــروب -لعربـــــــــــي تســـــــــــوية عادل
ـــــــــة، اال ـــــــــي أّلمـــــــــت بالمنطق ـــــــــى الت ـــــــــة األول ـــــــــازع هـــــــــي القضـــــــــية العربي ـــــــــال من ـــــــــى ب أن القضـــــــــية الفلســـــــــطينية تبق

ـــــــــدعم الشـــــــــعب التـــــــــي ال الفلســـــــــطيني  تتـــــــــوانى الجهـــــــــود الدبلوماســـــــــية العربيـــــــــة عـــــــــن بـــــــــذل كافـــــــــة مســـــــــاعيها ل
ـــــــــه المســـــــــتقل ـــــــــه المشـــــــــروع بإقامـــــــــة دولت ـــــــــي حق ـــــــــدس الشـــــــــريفف ـــــــــع حقوقـــــــــه  ة وعاصـــــــــمتها الق وممارســـــــــة جمي

 .غير القابلة للتصرف
 

 السيدات والسادة،

واالنتهاكـــــــــات التـــــــــي  إننـــــــــا نشـــــــــهد وببـــــــــالغ القلـــــــــق تعـــــــــاظم التحـــــــــديات التـــــــــي تواجـــــــــه الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني
ممنهجـــــــــــة، أومصـــــــــــادرة أراضـــــــــــيه  يمارســـــــــــها االحـــــــــــتالل ضـــــــــــده؛ ســـــــــــواء فـــــــــــى صـــــــــــورة مشـــــــــــاريع اســـــــــــتيطانية

التضــــــــــييق والتمييــــــــــز ضــــــــــد ســــــــــكانها لتغييــــــــــر  ي تهويــــــــــد القــــــــــدس الشــــــــــريف وممارســــــــــةوممتلكاتــــــــــه، ومســــــــــاع
األمـــــــــــــر الذييهـــــــــــــدد أي أفـــــــــــــق إلحـــــــــــــالل الســـــــــــــالم العـــــــــــــادل  الخريطـــــــــــــة الديمجرافيـــــــــــــة علـــــــــــــى أرض الواقـــــــــــــع،

ــــــــــــر ــــــــــــق بالقضــــــــــــية الفلســــــــــــطينية وتشــــــــــــويه  والشــــــــــــامل، ولعــــــــــــل محــــــــــــاوالت تغيي ــــــــــــاريخ فيمــــــــــــا يتعل ذاكــــــــــــرة الت
ـــــــة ـــــــة هـــــــو حقائقهـــــــا وطمـــــــس هوي ـــــــا ومـــــــن خـــــــالل هـــــــذه شـــــــعبها الثقافي ـــــــوم، فمـــــــن هن ـــــــا الي  اخطـــــــر مـــــــا يواجهن

والمســــــــــئولية الكبيــــــــــرة التــــــــــي نستشــــــــــعرها تجــــــــــاه ترســــــــــيخ نضــــــــــال الشــــــــــعب  المناســــــــــبة، يــــــــــأتي الــــــــــدور الهــــــــــام
 الوجـــــــــــدان العربـــــــــــي، وحشـــــــــــد التأييـــــــــــد الـــــــــــدولي لتوعيـــــــــــة الـــــــــــرأي العـــــــــــام بعدالـــــــــــة قضـــــــــــيته الفلســـــــــــطيني فـــــــــــي

إلعـــــــــالن  نســـــــــتجمع جهودنـــــــــا -ونحـــــــــن علـــــــــى أعتـــــــــاب عـــــــــام جديـــــــــد -ومشـــــــــروعية مطالبـــــــــه. ولعلنـــــــــا اليـــــــــوم 
 .عام إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 2017عام 
 

 السيدات والسادة،
 

ـــــــــــر ـــــــــــت مصـــــــــــر عب ـــــــــــد ظل ـــــــــــاء الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني وتضـــــــــــحياتهم، وق ـــــــــــي صـــــــــــمود أبن  ان مصـــــــــــر تحي
ـــــــــــدعم  الســـــــــــنين وستضـــــــــــل، حكومـــــــــــة وشـــــــــــعبًا، مســـــــــــاندَة للقضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية، تقـــــــــــدم الغـــــــــــالي والنفـــــــــــيس ل

أجـــــــــل حمايـــــــــة الحـــــــــق العربـــــــــي  تلـــــــــك القضـــــــــية إيمانـــــــــًا بهـــــــــا، وتتعهـــــــــد بمواصـــــــــلة بـــــــــذل كافـــــــــة الجهـــــــــود مـــــــــن
للجنــــــــة الوزاريــــــــة المصــــــــغرة إلنهـــــــــاء  مــــــــن خــــــــالل رئاســـــــــتها -فــــــــي فلســــــــطين، كمــــــــا تســــــــعى مصـــــــــر مثــــــــابرة 

لتفعيـــــــــــل التحــــــــــــرك  -مجلـــــــــــس األمــــــــــــن  وعضـــــــــــويتها فــــــــــــي لي لألراضـــــــــــي الفلســــــــــــطينيةاالحـــــــــــتالل اإلســــــــــــرائي
ــــــــــى الســــــــــاحة الدوليــــــــــة بهــــــــــدف تحديــــــــــد ســــــــــقف زمنــــــــــي محــــــــــدد إلنهــــــــــاء االحــــــــــتالل اإلســــــــــرائيلي  العربــــــــــي عل

 .ألراضي فلسطين
 
 



 
 

 السيدات والسادة،

 
والشـــــــــعب  إن كــــــــل يـــــــــوم يمـــــــــر وفلســــــــطين تحـــــــــت االحـــــــــتالل هــــــــو يـــــــــوم للشـــــــــعب الفلســــــــطيني، كـــــــــل يـــــــــوم

لهمســـــــــاندون إلـــــــــى أن ينـــــــــال  لهمـــــــــًا لنـــــــــا بالصـــــــــمود، وكـــــــــل يـــــــــوم ونحـــــــــن معـــــــــه متضـــــــــامنون،الفلســـــــــطيني م
 .الشريف حقوقه كاملة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس


