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 فخامة الرئيس حممود عباس

  فلسطني دولة رئيس
  معايل السيد أمحد عيسى عوض 

  وزير اخلارجية والتعاون الدويل جلمهورية الصومال الفيدرالية

  ،املعايل أصحاب
  والسادة، السيدات

نتشرف بوجودكم بيننا اليوم فخامة الرئيس .. في ظــل ظــرف غايــة 
فــي الدقــة تمــر بــه قضــية العــرب األولــى والمركزيــة .. ظــرف نعــي جميعــًا 

ـــه  ـــه وتداعيات ـــا تضـــافرًا وتكاتفـــًا خطورت ـــب من ـــة ... ظـــرف يتطل المحتمل
وتنسيقًا وتعاونًا على أعلى الدرجات .. ظــرف يســتحق أن ننحــي فيــه أي 
خالف جانبًا لنركز على وضع قضيتنا المركزية القضية الفلســطينية التــي 
تتعــرض لمخــاطر التصــفية الحقيقيــة والتــي قــد نضــطر لمواجهــة تحــديات 

  لمقبلة.كبرى بشأنها خالل األشهر ا

  السادة الوزراء،
  والسادة، السيدات

وركائزهـــا المعروفـــة ثابـــت لقضـــية الفلســـطينية إن الـــدعم العربـــي ل
إلرادة مركـــزًا لـــوســـتظل الجامعـــة العربيـــة ال يتزعـــزع... أحســـبه وراســـخ و 

الجماعية للدول األعضاء في وقوفها مع الحق الفلسطيني ودفاعها عنه 
  وحملها لرايته.



 

2 

 

ن دعم صمود الشعب الفلسطيني فــي مواجهــة مــا يتعــرض لــه فــي إ
ـــة مـــن تضـــييق ـــة الحالي ـــوق عـــبء االحـــتالل  اتالمرحل ـــاء ف ـــه أعب تحمل

البغيض، وضــغوط اقتصــادية ُتضــاف إلــى مــا يواجهــه مــن صــنوف القمــع 
هــو حــق   واالضطهاد اليومي.. أقول إن دعــم صــمود هــذا الشــعب البطــل

  له، وواجب على العرب.

دقيقــة البــد أن ينشــط لمواجهــة ربــي فــي هــذه المرحلــة الالتحــرك العو 
غير مسبوقة من جانب دولة االحتالل، تساندها وتدعمها الواليات  مساعٍ 

تقنين أوضاع غير قانونية، وشرعنة واقع غير شــرعي.. بهدف المتحدة، 
التــي ســارت فــي ركــاب هــذه فــي العــالم ومن أسٍف أن هناك بعض الــدول 

ح مكاتـــب تمثيليـــة لهـــا فـــي القـــدس المحتلـــة، الموجـــة .. فقامـــت بافتتـــا
بالمخالفـــة للقـــانون الـــدولي ولقـــرارات مجلـــس األمـــن الواضـــحة فـــي هـــذا 
الخصــوص.. وينبغــي أن تصــل رســالتنا لهــذه الــدول بــأن مــواقفهم محــل 
رصد وتسجيل .. وانتقاد واستهجان.. وهــي تــؤثر علــى عالقــاتهم بالــدول 

  العربية جمعيًا.

الجامعة اليوم فخامة الرئيس .. ونتطلع إلــى شكرًا لتشريفكم لنا في 
  االنصات إلى مداخلتكم القيمة.

  والسالم عليكم ورحمة اهللا،
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