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  خطاب الرئيس جمال عبد الناصر
  يف الدورة اخلامسة عشرة

 للجمعية العامة لألمم املتحدة
27 /9 /1960 

  

  )اجلزء اخلاص بفلسطين(

  

  سيادة الرئيس

ميثاقها ونسيت مسؤولياتها يف منطقتنا من العامل يف الشرق العربي نسيت األمم املتحدة 

فهل أدى مر األيام والسنين إىل حل للمشكلة؟ هل نسي شعب . املتعلقة بحقوق شعب فلسطين

فلسطين وطنه وأرضه ودياره؟ هل نسيت شعوب األمة العربية مأساة شعب فلسطين وتآمر 

ستعمار يقطع االستعمار الذي كان قائمًا باالنتداب عليه بتكليف من عصبة األمم فإذا بهذا اال

  الوعد آلخرين بوطن يملكه غيرهم؟

من أصحابها ويعطيها .. بكلمة .. ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكاً للمستعمر، ينتزعها 

  غيرهم وفقاً ملشيئته؟

ولكن لالستعمار منطقه وكان منطق االستعمار يف جريمته من شعب فلسطين أن يمزق 

ية وأن يقيم لنفسه وسط العامل العربي من ناحية أخرى الوحدة اجلغرافية للعامل العربي من ناح

  .قاعدة يهدد منها الشعوب العربية

وما أظننا نملك دليال على ذلك أقوى من دليل التآمر الذي صاحب العدوان الثالثي علينا 

  .1956سنة 
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واآلن هل قبلت األمة العربية الفرقة اجلغرافية التي فرضها االستعمار؟ إن من املظاهر 

ديرة بالتأمل أن تيار الوحدة استمد من هذا العدوان قوته الكبرى فإذا هو يف أعقابه يحقق قيام اجل

  .اجلمهورية العربية املتحدة

  فهل قبل شعب فلسطين ضياع وطنه وهل قبلت الشعوب العربية هذا الضياع؟

ا من املؤكد أن تصميم الشعوب العربية على احلقوق العربية يف فلسطين أصبح بعد هذ

  .العدوان من أظهر القوى احملركة للحوادث يف الشرق العربي

واحلل، احلل الوحيد يف فلسطين كما هو احلل الوحيد يف الكوجنو أن تعود األمور سيرتها 

  .األوىل وأن ترجع إىل النقطة التي بدأ اخلطأ من عندها

. بها العربيويف فلسطين ال بد أن تتحمل األمم املتحدة مسؤولياتها جتاه فلسطين وشع

تلك أبسط حقوق ذلك الشعب الباسل الذي يواجه يف القرن العشرين حمنة مل يسمع بمثلها يف أظلم 

عصور التاريخ وذلك هو احلل الوحيد ملشكلة الالجئين من أبناء هذا الشعب وأن األمم املتحدة هنا 

من البشر طردوا من تعلم من سوء أحوالهم ما يكفي رسم صورة حمزنة للظالم الذي يحيط بمليون 

أوطانهم وديارهم وسلبوا كل ما كانوا يملكون بل كل حياتهم ولسنا نريد هنا أن نستدر دموعًا 

على أحوال الالجئين من شعب فلسطين وإنما نريد لشعب فلسطين حقوقه كاملة وال نريد له 

  .الدموع

قبلنا هذا التعليل ما جاز وإن التعلل باألمر الواقع خلطيئة أكبر ترتكب يف حق املبادئ ولو 

ذلك أن سرقته تصبح بعد . مطاردة السارق لنسترد منه ما سرق ولنقتص منه بحكم القانون ذنبه

  .إتمامها أمراً واقعاً

إن األمر الواقع على غير أساس من العدل وحكم القانون اعوجاج ينبغي على اجملتمع 

  .تقويمه وتالفيه
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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