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۱ 
 

 

 خطاب للرئيس الفلسطيني حممود عباس أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 

 االلتزام باالتفاقيات، وأن على  يف ستمرارااليؤكد فيه أنه ال يمكن 

2TP0Fإسرائيل حتّمل مسؤولياتها كسلطة احتالل

*
 

 .٢٠١٥/  ٩/  ٣٠نيويورك، 

 

 االستمرار يمكنه ال الفلسطيني اجلانب أن عباس، حممود فلسطين دولة رئيس أعلن

 وقف وترفض بها، االلتزام عدم على مصرة دامت ما إسرائيل، مع املوقّعة باالتفاقيات بااللتزام

 ألن احتالل، كسلطة كافة مسؤولياتها تتحمل أن إسرائيل وعلى األسرى، عن واإلفراج االستيطان،

 .استمراره يمكن ال القائم الوضع

 نيويورك يف املتحدة لألمم العامة للجمعية ٧٠الـ  الدورة أمام خطابه يف الرئيس وجدد

 هذا بتنفيذ سنبدأ": وقال لالستمرار، قابل غير احلايل الوضع أن على التأكيد األربعاء، اليوم مساء

 ناقلة الفلسطينية الوطنية السلطة تكون أن فإمّا والقانونية، السلمية والوسائل بالطرق اإلعالن

 االحتالل، سلطة إسرائيل تتحمل أن وإمّا االستقالل، إىل االحتالل من الفلسطيني للشعب

 ".كافة مسؤولياتها

 بالدولتين، يعترف أن الدولتين حل خيار من أنه يقول مَن كل على أن سيادته وأضاف

 .املفاوضات حيث من املفاوضات يف الوقت تضييع املفيد من يعد مل إذ فقط، واحدة بدولة وليس

 وحلين الدولية، الشرعية قرارات وفق االحتالل هذا إنهاء على تشرف دولية مظلة إيجاد املطلوب،

                                                           

 :، يف الرابط اإللكتروين التايل")وفا("وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية  :املصدر *
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۲ 
 

 اإلنساين للقانون وفقاً الفلسطيني للشعب دولية حماية بتوفير املتحدة األمم نطالب فإننا ذلك،

 .الدويل

 حيث القدس، يف يحدث ملا اخلطر ناقوس ألدق فلسطين، من اليوم جئتكم: سيادته وقال

 املبارك، األقصى للمسجد واملمنهجة املتكررة باقتحاماتها املتطرفة اإلسرائيلية اجلماعات تقوم

 األمن قوات من احملميين للمتطرفين يسمح زماين وتقسيم جديد، قائم وضع خلق بهدف

 منع يتم بينما معينة، أوقات يف للمسجد بالدخول كنيست، ونواب وزراء وبمرافقة اإلسرائيلية،

 .بحرّية الدينية شعائرهم أداء من ومنعهم األوقات، تلك يف دخوله من املسلمين املصلين

 لفرض الغاشمة، قواتها استخدام عن التوقف إىل اإلسرائيلية، احلكومة سيادته ودعا

 ألن األقصى، املسجد خاصة القدس، يف واملسيحية اإلسالمية باملقدسات للمساس خمططاتها

 الفلسطينية األرض وبقية القدس يف األوضاع ويفجر ديني، إىل سياسي من الصراع سيحوّل ذلك

 .احملتلة

 يعني ألنه به، القبول يمكن ال أمر الراهن الوضع استمرار أن على عباس الرئيس وشدد

 غير وبشكل تواصل حيث اإلسرائيلية، احلكومة تمارسها التي الغاشمة القوة ملنطق االستسالم

 زالت وما احملتلة، الشرقية القدس يف خاصة الغربية، الضفة يف االستيطاين توسعها قانوين

 .هناك أهلنا يعيشها التي املعاناة حجم يفاقم الذي األمر غزة، لقطاع حصارها يف مستمرة

 الداعية الفرنسية املبادرة فيها بما واألوروبية، الدولية باجلهود عباس الرئيس ورحّب

 مساعيها يف ستستمر فلسطين دولة أن إىل مشيراً السالم، لتحقيق دولية دعم جمموعة لتشكيل

 حتت الواقع شعبها عن الدفاع يف قدماً وستمضي كافة، الدولية واملنظمات للمواثيق لالنضمام

 .املتاحة والسلمية القانونية الوسائل جميع عبر االحتالل

 لهذا آن أما تتوقف؟ أن العذابات لهذه آن أما ينتهي؟ أن الظلم لهذا آن أما: سيادته وتساءل

 التي واملهينة املذلة واحلواجز التفتيش لنقاط آن أما ويُزال؟ يفكَّك أن العازل العنصري اجلدار

 قطاع عن اإلسرائيلي احلصار يُرفع وأن تزول، أن أرضنا على اإلسرائيلي االحتالل جيش يقيمها

 االحتاليل االستيطان لهذا آن أما وخارجه؟ وطنهم يف وكرامة بحرية شعبنا أبناء يتنقل وأن غزة،
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 أسير آالف لستة آن أما يزول؟ أن الدولتين حل يعيق والذي ألرضنا، واإلرهابي والعنصري

 ألطول آن أما وذويهم؟ أهلهم بين والعيش احلرية نور يروا أن اإلسرائيلية السجون يف فلسطيني

 ينتهي؟ أن شعبنا أنفاس على جاثم التاريخ يف احتالل

 أرضنا وحدة على مصممون أننا سيادته أكد الفلسطيني، الداخلي الوضع صعيد على أمّا

 تعمل وطنية وحدة حكومة لتشكيل ونسعى جمزأة، دويالت أو مؤقتة بحلول نسمح ولن وشعبنا،

 .وتشريعية رئاسية انتخابات إىل والذهاب الفلسطينية، التحرير منظمة برنامج وفق


