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  تقریر عن االحتفال بمناسبة
  

  أبابارفع علم فلسطین على مقرات األمم المتحدة في أدیس 
   للتضامن مع الشعب الفلسطینيدوليالیوم الإحیاء و

  

  2015 نوفمبر 27، أباباأدیس 
  

  

  
  

 وبالتنسیق بین مكتب 2015 نوفمبر 27عقدت بمقر اللجنة االقتصادیة ألفریقیا یوم الجمعة 

لألمم المتحدة في إثیوبیا واللجنة االقتصادیة ألفریقیا وسفارة دولة فلسطین المنسق المقیم 

 الدائمة لجامعة الدول العربیة فعالیات االحتفال برفع علم فلسطین على الدبلوماسیة والبعثة

 . والیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطینيأبابامقرات األمم المتحدة في أدیس 
  

 السیدة اھونا ازیاكوما انوشي المنسقة المقیمة لألمم المتحدة في إثیوبیا ،ونقلت في بدایة الحفل

رسالة األمین العام لألمم المتحدة بھذه المناسبة ، والتي أشار فیھا إلى أن موعد االحتفال 

بالیوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطیني یحل ھذا العام في وقت وصل فیھ مستوى 

، فقد اجتاحت المنطقة موجة عنف، كما استمرت أنشطة األمن واألمل إلى الحضیض

االستیطان غیر القانونیة وأعمال العنف التي یمارسھا المستوطنون، إلى جانب عملیات الھدم 

 .العقابي للمنازل والمباني التي یملكھا الفلسطینیون
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دینیا مقلقا وقد أضفت التوترات المتصلة باألماكن المقدسة في البلدة القدیمة بالقدس بعدا 

وخطیرا على النزاع، وأنھ خالل زیارتھ للمنطقة الشھر الماضي، أكد على ضرورة الحفاظ 

جبل الھیكل، تماشیا مع االتفاقات المبرمة بین / على الوضع القائم في الحرم الشریف 

إسرائیل واألردن وأخذا قي االعتبار الدور الخاص الذي یؤدیھ جاللة ملك األردن، باعتباره 

  .حب الوصایة على األماكن المقدسةصا
  

 أكد السفیر سراج رشید مدیر إدارة الشرق األوسط في وزارة ،وفي كلمتھ أمام االحتفال

الخارجیة اإلثیوبیة من جانبھ على دعم بالده للشعب الفلسطیني ووقوفھا معھ الشؤون 

أن الصراع بین ب وأن إثیوبیا لدیھا قناعة راسخة وموقفھا المبدئي من القضیة الفلسطینیة،

فلسطین وإسرائیل ال یمكن حلھ  إال عن طریق التفاوض وبطریقة سلمیة ، وأن إثیوبیا من 

، وأنھا تدعم 1988بین البلدان التي نظمت إعالن وثیقة استقالل فلسطین في الجزائر في عام 

 .ة وترید أن ترى دولة فلسطینیة مستقلة وسلمی،مساعي الشعب الفلسطیني لتقریر المصیر
  

أما عبد الجبار براھیم سفیر المملكة 

المغربیة في إثیوبیا وعمید مجلس السفراء 

العرب فقد بین في كلمتھ أن الوضع القائم 

 وأن على إسرائیل أن ،ال یمكن أن یستمر

تحترم قرارات الشرعیة الدولیة، وأن 

العنف والتنكیل بأبناء الشعب الفلسطیني 

 وتمسكا لن یزید الفلسطینیین إال صمودا

بأرضھم، وأكد انزعاجھ من الوضع الخطیر على نحو متزاید على األرض حیث ال یزال 

لسطینیة المحتلة الشيء الذي ھناك تصعید للعنف وزیادة للنشاط االستیطاني في األراضي الف

 إذ أن اإلعالن عن بناء اآلالف من الوحدات االستیطانیة الجدیدة ، إلى قلق جدي للغایةیدعو

ن أن یتوافق مع ھدف التوصل إلى حل الدولتین، ویھدد بانھیار المفاوضات، كما یعد ال یمك

بناء المستوطنات وتشرید الفلسطینیین من خالل ھدم المنازل في الضفة الغربیة والقدس 

الشرقیة انتھاكا للقانون الدولي ویشكل عقبة في طریق السالم، ویجب أن تتوقف جمیع 
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لضفة الغربیة والقدس الشرقیة، وتتسم التطورات في القدس األنشطة االستیطانیة في ا

الشرقیة بأھمیة خاصة، حیث تم في ھذا العام وحده ھدم الكثیر من المباني مما أدى إلى 

مئات غیرھم خطر التشرید، وتسیطر على األجواء التشرید مئات الفلسطینیین، كما یواجھ 

 اة فشلت في تحقیق تغییر حقیقي في حیخیبة أمل دفینة بعد سنوات من جھود السالم التي

الفلسطینیین أو تلبیة مطلبھم الذي تؤیده العدید من دول العالم في إقامة دولة مستقلة وقابلة 

  .للحیاة
  

أما سعادة صالح سحبون سفیر جامعة الدول 

العربیة ، فقد أكد من جانبھ عن تقدیره إلى أسرة 

ساھم  وإلى كل من أبابااألمم المتحدة في أدیس 

في تنظیم ھذا االحتفال بمناسبة رفع علم فلسطین 

 وإحیاء أباباعلى مقرات األمم المتحدة في أدیس 

   الیوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطیني

وأن إقامة ھذا االحتفال في عاصمة أفریقیا أدیس 

 لھ دالالت عمیقة تجسد النضال الطویل أبابا

 نصف للشعب الفلسطیني ومعاناتھ ألكثر من

قرن، وتؤكد االلتزام التاریخي ألفریقیا بدعم 

نضال ھذا الشعب وقضیتھ وحقوقھ في عودة أبناءه واسترداد أرضھ، وإنشاء دولتھ المستقلة 

وعاصمتھا القدس الشرقیة، كما ھنأ دولة فلسطین وشعبھا على االنتصارات التاریخیة التي 

ع العلم الفلسطیني شامخا إلى جانب تحققت في نیل عضویة األمم المتحدة ووكاالتھا ورف

ر في كلمتھ بمواصلة إسرائیل القوة القائمة باالحتالل  وذّك،أعالم الدول األعضاء األخرى

العتداءاتھا الیومیة على أبناء الشعب الفلسطیني وممارسة جرائم القتل واالعتقال واالحتجاز 

والتھجیر واحتالل األرض وسلب الممتلكات وبناء المستوطنات االستعماریة وجدار الفصل 

ة لمدینة القدس والعمل على تغییر وضعھا العنصري وحصار المدن وتشویھ الھویة العربی

الدیموغرافي، وانتھاك كافة األعراف والقوانین وقرارات الشرعیة الدولیة بما في ذلك حقوق 

  .اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني
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وأشار إلى مركزیة قضیة فلسطین بالنسبة لجامعة الدول العربیة وكافة الدول العربیة، وشدد 

بیة لمدینة القدس، وعلى أن السالم العادل الشامل ھو الخیار االستراتیجي على الھویة العر

وأن عملیة السالم ال تتجزأ، وأن تحقیق ھذا السالم واالستقرار ال یمكن أن یتحقق إال من 

  خالل إنھاء االحتالل اإلسرائیلي الغاشم لكامل األراضي الفلسطینیة والعربیة المحتلة

من ممارسة حقوقھ الوطنیة غیر القابلة للتصرف بما في ذلك حقھ وتمكین الشعب الفلسطیني 

في تقریر المصیر وإقامة دولتھ المستقلة كاملة السیادة وعاصمتھا القدس الشرقیة، وإطالق 

سراح كافة األسرى والمعتقلین وحل قضیة الالجئین الفلسطینیین وفقا لقرار الجمعیة العامة 

 ومبادرة السالم العربیة، وأشار إلى أن الجھود العربیة 1948 لعام 194لألمم المتحدة رقم 

والدولیة إلطالق عملیات السالم وتحقیق السالم واالستقرار في المنطقة اصطدمت بتعنت 

إسرائیل القوة القائمة باالحتالل وانعدام اإلرادة لدیھا، وعلى المجتمع الدولي االنتقال من 

تغاضي عن االنتھاكات اإلسرائیلیة إلى مرحلة مرحلة اإلدانة والمواقف االحتجاجیة وال

 واتخاذ المواقف العملیة والجادة لمواجھة السیاسات اإلسرائیلیة وتجاھلھا ،الضغط الفعلي

لكافة القوانین والمواثیق الدولیة ، وعملھا الدءوب على فرض أمر واقع على األرض یغیر 

  .الحقائق والشواھد
  

عة على أن عدم إیجاد حل للقضیة الفلسطینیة، واستمرار وفي ختام كلمتھ ، شدد سفیر الجام

إسرائیل القوة القائمة باالحتالل في ممارساتھا غیر األخالقیة ومواصلتھا لعملیة االستیطان 

االستعماریة واالنتھاكات الیومیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة واعتقال أبناء الشعب 

 وجدد تضامن الجامعة الكامل ،ة لم یعد مقبوالالفلسطیني وحصارھا الدائم على مدینة غز

ومعھا كافة القوى المحبة للعدل والسالم والحریة في العالم مع الشعب الفلسطیني وكفاحھ 

العادل من أجل نیل حقوقھ المسلوبة، وطلب من المجتمع الدولي وخاصة مجلس األمن التابع 

سطیني، وإجبار إسرائیل القوة القائمة لألمم المتحدة أن یتحمل مسؤولیاتھ لحمایة الشعب الفل

باالحتالل على إنھاء احتاللھا وتفكیك المستوطنات القائمة، وتمكین الشعب الفلسطیني من 

إقامة دولتھ المستقلة كاملة السیادة على كافة أراضیھ، كي ینعم بالسالم واألمن واالستقرار 

  .كبقیة شعوب العالم
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ولة فلسطین في أما الدكتور نصري أبو جیش سفیر د

، فقد شكر الدول التي اعترفت بدولة أباباأدیس 

فلسطین ودعمتھا بالتصویت اإلیجابي في األمم 

المتحدة والمحافل الدولیة خصوصا أن الیوم العالمي 

للتضامن مع الشعب الفلسطیني یأتي ھذا العام وعلم 

فلسطین یرفرف في ساحة األمم المتحدة، وأكد على  

ة منذ إنشائھا لطالما دافعت عن أن األمم المتحد

القضیة الفلسطینیة ومدت ید العون للشعب 

الفلسطیني، وأعرب عن أسفھ العمیق مجددا لعدم 

اعتمدتھا الجمعیة العامة قد تنفیذ القرارات التي كانت 

لألمم المتحدة واألجھزة التابعة لھا خصوصا محكمة العدل الدولیة والتي تصب في صالح 

ي ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بحقوق الشعب الفلسطیني وحرمانھ من الشعب الفلسطین

ممارسة حقوقھ، وحذر من مغبة ما یجري في القدس المحتلة وخصوصا فیما یتعلق بفرض 

قیود صارمة ضد الفلسطینیین وانتھاك حریتھم وحقوقھم ومحاوالت تغییر ھویة القدس 

ألنشطة االستیطانیة والتھوید الذي یؤدي إلى وطابعھا الدیمغرافي، ودعا إلى وقف جمیع ا

محو الوجود المسیحي واإلسالمي في المدینة المقدسة، وشدد على أن دولة فلسطین ستواصل 

جھودھا لالنضمام إلى المعاھدات واالتفاقیات الدولیة والدفاع عن القضیة الفلسطینیة بكافة 

كلمتھ جمیع الدول واألطراف التي تقف الوسائل القانونیة والسلمیة المتاحة، وشكر في ختام 

  .إلى جانب الشعب الفلسطیني وتدعم حقوقھ وقضیتھ العادلة
  

ألمم المتحدة بحضور اوبعد الحفل الرسمي، أجریت مراسم رفع علم دولة فلسطین في مقر 

السفراء الذین تحدثوا في الحفل ومن بینھم سفیر الجامعة، وتم بعد ذلك افتتاح معرض 

  .نضال الشعب الفلسطیني ومعاناتھ ضد االحتالل اإلسرائیلي الغاشمللصور یوثق 


