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 بسم هللا الرمحن الرحي 

 بيان  

 امجلهورية المينية 

 يف يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطين 

 2020ديسمرب    10

 مدير مكتب الامم املتحدة بفيينا،  غادة وايل /كتورة ادل معايل

 الشقيقة، دوةل فلسطني  عبد الشايف سفريسعادة السفري/صالح 

 احصاب السعادة السفراء،

 ة احلارضون مجيعا، الس يدات والساد

 وبراكته، السالم عليمك ورمحة هللا 

ابملشاركة  نود سعادتنا  عن  نعرب  امجلهورية    أ ن  يفابمس  العاملييوم    المينية،  شعبنا    التضامن  مع 

ضد   والكفاح  النضال  يف  خادلة  مواقف  التارخي  صفحات  عرب  جسل  اذلي  الشقيق  الفلسطين 

  سطينية وسط مصت خمزي للمجمتع ادلويل.الاحتالل الارسائييل الغامش لل رايض الفل 

قلميية  مؤكدين أ نه   ال    ودولية،عىل الرمغ مما تشهده الساحة العربية والعاملية من تطورات وتوترات ا  ا 

الفلسطينية  القضية  بل   أ ن  واال سالمية  العربية  الشعوب  لاكفة  املركزية  القضية  متثل  مازالت 

شاكلية السمل نسانية مجعاء الرتباطها اب   وال من والاس تقرار يف املنطقة العربية والعامل.  ولال 

 مجيعا، الس يدات والسادة احلارضون  

بذلت احملاوالت    لقد  العديدو لك  الفلسطينيةمن    قدمت  حل    املبادرات  ال جياد  وادلولية  والعربية 

فلسطني   عادل  س يايس بدوةل  الاعرتاف  فهيا  مبا  الفلسطين  للشعب  املرشوعة  احلقوق  يضمن 

وع وحكومته  املس تقةل  الارسائييل  الاحتالل  أ ن  ال  ا  الرشيف،  القدس  زالامصهتا  يف    ما  مس مترًا 
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  مض املس توطنات ابلضفة الغربية واخرها  واحملارص    الفلسطين الاعزالاقرتاف جرامئه ضد الشعب  

عىل   للترصف  القابةل  الغري  الفلسطين  الشعب  حبقوق  املتعلقة  ال ممية  القرارات  لك  بذكل  متحداًي 

 املتحدة. عامة لل مم امجلعية القرارات الوجه اذلي حددته 

ه الفلسطين ويف  الشعب  رادة  ا  بصالبة  وشعبًا  حكومة  المينية  امجلهورية  اعزتاز  نؤكد  اجملال  ذا 

سلطات   اعتداءات  مواهجة  يف  ال يب  قتل  الاحتالل  العريب  من  املتكررة  وجرامئه  اال رسائييل 

تتوقف  ال  اليت  التوسع  مشاريع  لصاحل  لل مالك  ومصادرة  للمنازل  وهدم  لل رايض  وجرف 

 .ابملس توطنات

خيار اسرتاتيجي لدلول العربية، ينبع عن قناعة اتمة بأ ن احلل    ونؤكد  ن السالم العادل والشامل  ا 

السالم املس تدام يتحقق فقط يف ظل    الن    ،  العسكري للزناع ال ميكن أ ن حيقق سالما مس تدام

القمة يف  اعمتدت  اليت  العربية  السالم  مبادرة  عليه  أ كدت  ما  وهو  ادلولية،   اليت   العربية   الرشعية 

   .2002 عامعقدت يف بريوت 

 الس يدات والسادة احلارضون مجيعا، 

ومساندهتا  وقوفها الاكمل    قيادة وحكومة وشعبا واملمتثل يفمهورية المينية  للج   الثابت  وقفاملجندد  

قامة  غري القابةل للترصف وعىل رأ سها  املرشوعة  الشعب الفلسطين يف سبيل نيل حقوقه  لنضال   ا 

 .الرشيفهتا القدس دولته املس تقةل وعامص

الفلسطينية احملتةل يعد سلواًك مداًًن   مض ال رايض  وان  ادلامع للقضية الفلسطينية  المينوقف  ونؤكد م

فلسطني احملتةل تعد أ يضا خرقا   يفاملس توطنات اال رسائيلية  حيث ان    يلخمالفًا ملبادئ القانون ادلو

للقانون   ال من    ادلويل واحضا  جملس  قرار  وأ خرها  ادلولية،  الرشعية  بتارخي  2334وقرارات   ،23  

املقامة    2016ديسمرب   اال رسائيلية  املس توطنات  أ ن  عىل  وبوضوح  جديد  من  أ كد   يف واذلى 

فهيا القدس الرشقية، غري رشعية مبوجب القانون  1967منذ عام  الفلسطينية احملتةل    ال رايض ، مبا 

 ادلويل، وتشلك عقبة رئيس ية أ مام حتقيق سالم عادل ودامئ وشامل. 
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ال خري  و حنتفليف  فلسطني ب   وحنن  يف  خوة  لال  نقول  الفلسطين  الشعب  مع  العاملي  التضامن  يوم 

وس نظل   معمك  ننا  تس ت ان    اىلمعمك  ا  اليت  املاكنة  فلسطني  فيه  اجملمتع تتبوأ   يف  فاعل  كعضو  حقها 

وفقا لقرارات ال مم املتحدة ذات الامم املتحدة    يفال عضاء  ادلويل يمتتع ابلس يادة واملساواة مع اكفة  

 . الصةل

 وبراكته، والسالم عليمك ورمحة هللا  

 

 

 

 

 

 

 


