
 إسمحولي بداية أن أتقدم لكم جميعا بالتحية بإسم بعثة فلسطين
مات حده والمنظ لمم المت لدى ا مة  بة الدائ سا والمراق  لدى النم
لى ناني إ قديري وإمت شكرى وت يل  قدم بجز نا وأت في فيي لدوليه   ا
 الجهات الثلث الداعية لهذا الحفل وهي جمعية العلقات النمساوية

يه  سطيني, العرب تدى الفل ساويين والمن عرب النم باء ال حاد الط  وإت
ماله قه أو ب هده وعر شارك بج من  كل  شارك, ول من  كل  يي   واح

سعادة صحاب ال خوتي أ لذكر إ خص با فل وأ هذا الح في  ضور   بالح
.السفراء والزملء ممثلي البعثات الدبلوماسيه 

ناء شعبنا الفلسطيني كل التحية لب بالتحيه  توجه  ضا أ من هنا أي  و
ين صامدين المرابط نا ال لذكر أهل خص با ها وأ سطين وخارج خل فل  دا
عدوان فوان ال صلبة والعن كل ال هوا ب لذين واج غزه ا طاع   في ق
 ,السرائيلي الشرس بآلته العسكرية السرائيليه الحديثة والمدمره 

سطيني سان الفل تدمير الن سعى ل لذي  شم ا عدوان الغا  هذا ال
 وسعى لتدمير البنية التحتيه في مسعى, واقتلعه من أرضه وبيته 

 وعمل على تدمير, منه للقضاء على المجتمع الفلسطيني بأسره 
يه كز العلم مع والمرا شفيات والجوا مدارس والمست باني وال  الم

قول  مزارع والح شوارع وال مر ال ماء ود باء وال طات الكهر صف. ومح  ق
مار ياء , ود فال البر يل للط عزل وتقت شعبنا ال ناء  بارد لب بدم  تل   وق

 وللنساء والشيوخ بينما لم يجرؤ على مواجهة المدافعين عن تراب
شاوس  قاومين ال من الم لوطن  . ا هوا. لذين واج شعبنا ا ناء  من أب  و

 هذا الشعب ضرب مثل.. الدبابات بصدورهم وبصمودهم فوق أرضهم 
لة حدى ال في ت لمثله  ضرب أروع ا صدي و صمود والت في ال ما   عظي

ثة  سرائيلية الحدي سكرية ال غزه, الع طاع  في ق شعبنا  فع  قد د  و
 باللف من الشهداء والجرحى في سبيل الدفاع عن كرامته وكرامة

 وصمد وكان صموده هذا إنتصارا حقيقيا لشعبنا بأسره. المة العربية
 و لقد كان ول زال هدف إسرائيل يتمثل في قتل الحلم الفلسطيني
 في اقامة الدولة الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس الشريف

 لكن هذا الهدف لن يتحقق ما دام الشعب الفلسطيني على قلب, 
.شعب واحد موحد , واحد ما دمنا جميعا يدا واحدة 

 ولقد برزت سمات التوحد الفلسطيني في اليام الماضية بما أعطانا
 ويعطينا المل لن الموقف الفلسطيني الواحد يعني الموقف العربي

عادله  ضيتنا ال حد لق عالمي الوا يد ال ني التأي حد ويع عبر, الوا قد   وق



 الموقف العربي بشقيه الرسمي والشعبي الذي كان قويا وضاغطا
كل هم ول شكرا ل سطيني ف شعبنا الفل مل ل مه الكا  عن دع
 المتضامنين مسلمين ومسيحيين في عالمنا العربي أو السلمي

 وأحيي لكل من ساهم وسيساهم في, أو في مختلف دول العالم 
كانت  قة  بأي طري سطيني  شعبنا الفل من آلم  يف  قد, التخف  ول

تل شاهد الق فزة م شات التل عبر شا لم  كل أ نا ب بأم عين  شاهدنا 
لدمار الذي لحق بشعبنا ورأينا ول زلنا نرى مواقف الدعم والتأييد  وا
 والمساعدات بأشكالها المحتلفه لشعبنا الفلسطيني في كل بقاع

لرض  هل, ا ستمر ل لدعم الم عن ا عبير  نا إل ت نا ه ما إجتماع  و
.فلسطين 

ايها الخوه.. أيتها الخوات   

نه يبذل  لقد أكد السيد الرئيس محمود عباس أكثر من مره على أ
قق ية، تح تائج ايجاب لوطني بن حوار ا خرج ال كي ي كن ل هد مم كل ج  
 الوفاق الوطني، وتنهي حالة النقسام، وتعيد توحيد شطري الوطن
فاق مة و شكيل حكو مام ت يق أ تح الطر ساته، وتف ته ومؤس  بهيئا
 وطني تحترم وتلتزم باللتزامات الوطنية والدولية وتدير شؤون الوطن
حدد عدها الم في مو شريعية  سية والت بات الرئا لجراء النتخا عد   وت
.في كانون الثاني القادم

لذي إنعقد لوطنيه خلل مؤتمر شرم الشيخ ا  وقد عرضت السلطة ا
صاد لدعم القت غزة و طاع  مار ق عادة إع ها ل مؤخرا برنامج  
مؤتمر قدمها لل صيلية  طة تف عداد خ جرى إ يث  سطيني، ح  الفل
لوزراء وقدمت هذه الخطه رؤيا لدكتور سلم فياض رئيس مجلس ا  ا
لوطني صاد ا عزز القت ية ت فاق تنمو مح ل شاملة تط ية   وطن
سيج ستقرار الن نة وا عزز متا ية ت توفر ديناميك سطيني و  الفل
.الجتماعي الفلسطيني، ما يدعم توجهنا لستعادة وحدتنا الوطنية  

ناء عادة ب بات إ قة لمتطل ية ودقي مات واقع لى تقيي ستندت إ قد ا  و
 واعمار ما تم تدميره في القطاع وإقترحت آليات وصيغا خلقة لعادة
ساتها سطينية ومؤس ية الفل سلطة الوطن يادة ال مار بق  الع
سطيني خاص الفل طاع ال مع الق ية و مع الهيئات الدول سيق   وبالتن
بات كل متطل توفر  يذ و حرك والتنف سن الت سرعة وح ضمن  صورة ت  ب
.'الشفافية والعدالة



شده يدين وب شعبنا ل جانب  لى  قف إ مع أن ي عالم أج لى ال  إن ع
غزه  إستمرارالسياسة السرائيليه في حصارها لشعبنا في قطاع 

ستوطنين  سات الم قف ممار سه وو هذه السيا قف  لى و مل ع ويع  
ومنع اسرائيل من الستمرار في مصادره الراضي,ضد أهلنا العزل   

واستمرارها في تهويد مدينة القدس من, لبناء المستوطنات عليها   
واستمرار, خلل استيلئها على المساكن وطرد سكانها الصليين   

ها الراميه لهدم المسجد القصى بد من اطلق سراح,  محاولت ول   
 كافة السجناء والمعتقلين

.

 ول شك أنكم تتابعون أنباء المحكمة الجنائية الدولية والقاضيه بالقاء
 القبض على رئيس دولة عربية شقيقة وهي السودان وهنا أتساءل

عداله ؟؟  .. ين ال جل, أ من أ عاجل  هو دور المحكمة المطلوب  ين   وأ
ضد سرائيلي  يش ال ها الج لتي إرتكب حرب ا جرائم ال من  قق   التح

 أين هي!!! شعبنا وخاصة ضد الطفال والنساء منهم في قطاع غزه 
مدارس ساكن ولل مل للم تدمير الكا جرائم ال من  مة   المحك

 نحن في منظمة التحرير والسلطة ل زلنا على.. والمستشفيات ؟؟ 
 تواصل دائم مع هذه المحكمة في السعي من أجل جلب مجرمي

عداله  لى ال حرب السرائيليين إ لك , ال في ذ مل أن نوفق  كن, ونأ  ول
 على ما يبدو أن المحكمة ستنشغل وقد ل تلتفت إلى طلبنا بإقامة
نا ل غزه إل أن قرارا  دعوى ضد مرتكبي جرائم الحرب الخيرة على 

رجعة فيه من أننا سنطالب المحكمة بجلب مرتكبي الجرائــــم
.من الجيش السرائيلي لمحاكمتهم 

أيها الخوة.. أيتها الخوات    
فال صالح أط ية ل فل يجاب هذا الح تائج  كون ن نى أن ت شكركم وأتم  أ
حى عالجتهم وجر تم م كي ت هم و سمة ل يد الب كي تع سطين   فل

. العدوان في هذا المشروع الذي إجتمعنا لدعمه في هذه القاعه 

 


