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 السيد الدكتور مشعـل بن فهـم السلمي 
 ان العربي ـس الربملـئير                  

 السيدات والسادة أعضاء الربملان العربي، 
ُيسادةي أن أرحب بكم جامياًن في رحنب اعجناما  اعاربي ، امتامةيًن كل 
اعتوفيق ألعامنل جلستكم اعتي أثق في أةهن ستلامس كنف  جواةب اعواقع 
اعاربي.. فأةتم صوُت اعشاوب اعاربي ، اعامابرون عن طاموحنتهن وهاموامهن.. 
  واعاالق  بيةكم وبين اعحكوامنت هي في ةهني  األامر عالق  شراك  كنامل

وتضنفر في اعجهد امن أجل رفنهي  اعشاوب.. ودوركم في امةظوام  اعاامل 
أن تكون  -وال يةبغي عهن–اعامشترك جوهري، ألن هذه اعامةظوام  ال يامكن 

ةامن البد أن يكون علشاوب  صوٌت فيهن قنصرة على اعجنةب اعرسامي وحده.. وا 
 .وامساموعامؤثر وفّانٌل 

 السيد الرئيس، 
عقضنين اعتي تواجه أامتةن اعاربي  في اعسةوات األخيرة ةارف جامياًن أن ا 

ضنغط  وخطيرة .. فامن امن شك في أن اعاديد امن بالدةن ال يايش ظروفًن 
ةامن حنع  أزام ، امع اعتفنوت في حدة هذه األزامنت وامدى اتسنعهن  عندي  وا 
وخطورتهن.. وفي كل األحوال فإن األزامنت ال تبقى امحصورة في دوع  أو 

ةامن تةاكس آثنرهن وتبانتهن على اعانعم اعاربي إقليم جغراف بامختلف ي بايةه، وا 
صورته عدى اعانعم اعخنرجي، وقدرته على حشد طنقنته واموارده على شاوبه و 

 امن أجل اعبةنء واعتةامي . 
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اتسنع امسنح  األزامنت وتاقد امسنرات اعحل وتفنقم اعُكلف  وبرغم  
، فضاًل دول عنعامةن اعاربياعبشري  واعامندي  الستامرار اعصراعنت في باض 

عن اعتحدينت األامةي  اعخطيرة اعتي امن زال يشكلهن اإلرهنب على استقرار 
.. فإةةي  أود أن أغتةم فرص  امشنركتي في هذه اعجلس  ألسلط اعامةطق 

عفلسطيةي  في هذا اعامةاطف نعقضي  اب تحدينت اعاُمحدق اعضوء امجددًا على اع
 اعحنسم.

اربي  اعراهة  هي فرص  عتامييع اعقضي  إن امن يظن أن األزامنت اع 
اعفلسطيةي  أو اعتغطي  عليهن أو تصفيتهن امخطٌئ في قراءة اعامشهد، وامخطٌئ 
في فهم اعرأي اعانم اعاربي.. اعقضي ُ  اعفلسطيةي  عيست قضي  اعفلسطيةيين 

إعى أن يجد هذا كذعك وستبقى وعكةهن قضي  اعارب .. كل اعارب.. وحدهم 
قنام  اعدوع  حله اعاندل واع اعصراُع اعتنريخي شنامل بإةهنء االحتالل وا 

، وعنصامتهن اعقدس 1967يو اعفلسطيةي  اعامستقل  على حدود اعرابع امن يوة
 اعشرقي .

 السيد الرئيس
 اعتيتواجه اعدبلوامنسي  اعاربي  تحديًن حقيقيًن بنعتصدي علهجام  اعخطيرة 

تتارض عهن اعقضي  اعفلسطيةي  امةذ إعالن اإلدارة األامريكي  عن قراٍر أحندي 
عقد تخلى اعجنةب بنالعتراف بنعقدس عنصامً  إلسرائيل وةقل سفنرتهن إعيهن.. 

، عن حينده إزاء امن اإلجراءات األحندي  اعجنةُب األامريكي، بهذا اعقرار وغيره
اعوالينت اعامتحدة جزءًا امن اعةزاع األطول أامدًا في اعامةطق .. بل صنرت 

اعامشكل  بداًل امن أن تكون جسرًا إعى اعحل.. وأسهم عدٌد امن اعقرارات 
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األامريكي  اعامتتنعي  في إيصنل رسنعٍ  علجنةب اعفلسطيةي واعاربي بأن اعوالينت 
اعامتحدة ال تابأ بقضي  اعفلسطيةيين، وال تأبه عامانةنتهم اعامامتدة.. حتى إةهن 

ليص إسهنامهن في اموازة  وكنع  غوث وتشغيل عم تجد غضنض  في تق
امليون  60امليون دوالر، إعى  350اعالجئين اعفلسطيةيين )أوةروا( امن 

دوالر.. وهو امن يهدد امايش  امن يقرب امن ست  اماليين الجئ فلسطيةي 
ياتامدون على اعوكنع  في امايشتهم.. داخل األراضي اعامحتل  وفي دول 

ليون طفل فلسطيةي قد ال يستطياون فضاًل عن ةصف ام اعجوار اعاربي...
ويكفي أن  امواصل  تاليامهم في سبتامبر اعقندم إن بقي اعوضع على حنعه..

 12، اعامحنصر امن دوع  االحتالل امةذ ةتأامل اعوضع في قطنع غزة اعاُمحتل
 حتامناًل واردًا في كل عحظ .عةدرك أن اةفجنر األامور صنر ا عنامًن،

أةه عصٌي على االةحةنء.. غير قنبل  عقد علامةن اعشاب اعفلسطيةي دوامنً 
.. وهنهم اعفلسطيةيون يقدامون عشرات اعشهداء في  أو اإلخضنععلتطويع 

الحتالل اعبغيض اعوجه اعحقيقي ع يوم افتتنح اعسفنرة اعامشئوم عيارف اعانعم
امهامن حنول تجاميل اعصورة .. وامةذ امظنهرات يوم  ذي عن يستطيع اخفنءهاع

عى اع 30األرض في  يوم حصدت آع  اعبطش واعادوان اإلسرائيلي  امن امنرس وا 
جري اعجناما  اعاربي  في هذه األثةنء االتصنالت وتُ شهيدًا ..  135يربو على 

اعالزام  امن أجل اإلسراع بتشكيل عجة  تحقيق في اعجرائم اعتي ارتكبهن 
 امنرس اعامنضي.  30االحتالل في قطنع غزة اعامحتل امةذ 

حقيقي  على اعصايد اعدبلوامنسي امن ن اعدول اعاربي  تخوض امارك  إ
أجل تثبيت اعحق اعفلسطيةي وضامنن أن يبقى اعقرار األامريكي امازواًل وغير 
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.. وقد ةجح اعجنةب اعاربي في استصدار قرار هنم أو االستةسنخ قنبل علتكرار
يوةيو اعامنضي في شأن توفير  13امن اعجاماي  اعانام  عألامم اعامتحدة يوم 

اعفلسطيةي، وهو اعقراُر األول امن ةوِعه في هذا  اعحامني  اعدوعي  علشاب
اعبنب، وُياد استكامناًل علقرار اعذي كنةت اعجاماي  اعانام  قد اعتامدته في 

 ديسامبر اعامنضي في شأن اعقدس.

إن اإلجامنع اعانعامي، برغم ضغوط امكشوف  ُتامنرس هةن وهةنك، امن زال 
على قرار اعجاماي  اعانام   عقد صوتصلبًن وكنسحًن في تأييد اعفلسطيةيين.. 

امع ذعك  دوع ..  120دوع ، وعلى قرار يوةيو اعامنضي  128في ديسامبر 
اعصف  فإةةن ال يةبغي أن ةغفل عن ثغرات يةفذ امةهن اعخصوم عيشقوا وحدة

 ةامنط توصيتهن على هذه اعقرارات،اإلجامنع.. هةنك دوٌل ُةراقب أ ويضربوا قوة
دوع   45وعيس سرًا أن  .. جع أو اعتخنذلوةلامُس في امواقفهن قدرًا امن اعترا

في اامتةات عن اعتصويت على قرار توفير اعحامني  اعدوعي  علفلسطيةيين 
.. وأغتةم هذه اعفرص  ألةنشد جاماكم اعكريم اعاامل بكِل طريق على يوةيو 

عتغير  سواء تلك اعتي تتارض علضغوط.. رعامنةيًن امع هذه اعدولاعتواصل ب
ستةسنخ اعخطوة األامريكي  غير اعقنةوةي  البدي اعةي  أو تلك اعتي تُ  امواقفهن

 بةقل اعسفنرة إعى اعقدس.

إن دور اعبرعامنةنت حيوٌي في اعتأثير على اعحكوامنت.. وةاتبر أن  
ل كثيرًا على دوره اعبرعامنن اعاربي ذراٌع رئيسي  عامةظوام  اعاامل اعاربي..  وةاوِّ

في    واعشابي  واعامجتاماي في إيصنل اعصوت اعاربي إعى اعفنعلينت اعتامثيلي
.. وةارف أن عددًا امن اعبرعامنةنت في دول امختلف  قد امختلف دول اعانعم
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بندرت إعى االعتراف بنعدوع  اعفلسطيةي  .. وأةنشدكم اعيوم بنعاامل على 
توسيع دائرة االعتراف هذه.. واعتأكيد على أن اعقدس اعشرقي  هي عنصام  

امن دون دوع  فلسطيةي  امستقل .. وال اعدوع  اعفلسطيةي .. وأةه ال سالم 
دوع  فلسطيةي  امن دون اعقدس.. هذا يقيةةن جامياًن وتلك هي كلامتةن اعاموحدة 
اعتي يةبغي أن يستامع عهن اعانعم بغض اعةظر عن اعخطط اعتي يجري ترتبيهن 

 أو اعامشروعنت اعتي يساى اعباض علترويج عهن.

 السيد الرئيس..
  ، السيدات والسادة

عقد آثرُت أن أقصر حديثي أامنامكم اعيوم على اعقضي  اعفلسطيةي    
وعنامرة بنعامبندرات  عنرفًن بأن األجةدة اعاربي  امزدحام  بنعقضنين واألزامنت

غير أن اعتي سوف تتطرق إعيهن امةنقشنتكم وأعامنل جلستكم..  واعتحدينت
جامياًن .. يقيةي أةكم تشنركوةةي اعرأي في أن هذه اعقضي  ..وهي قضيتةن 

.. وجهدًا .. وعاماًل امتضنفراً تامر بلحظ  حنسام  تتطلب امةن يقظ  كنامل 
 امتواصاًل ال أظن أةكم تبخلون به أو تقصرون فيه.

امنل امجلسكم كل اعسداد واعتوفيق.. عامن فيه خير أامتةن أتامةى ألع  
 وشاوبهن.

 شكـــــرًا عكـــــــــم،
 


