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 الدوحة - قنا  »
اجـــتـــمـــع ســـــعـــــادة الـــســـيـــد أحــــمــــد بــن 
عـــبـــدالـــلـــه آل مـــحـــمـــود وزيــــــر الـــدولـــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة ظــهــر أمــــس مع 
أعضاء الحملة الشعبية الفلسطينية 
«فــــلــــســــطــــني تـــــســـــتـــــحـــــق»، الـــــداعـــــمـــــة 
لــلــمــســعــى الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــوجــه 
إلـــــى األمــــــم املـــتـــحـــدة لــلــحــصــول عــلــى 
االعــــــتــــــراف بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الــســيــد منير غنام  بــحــضــور ســعــادة 
الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي املــعــتــمــد لــدى 

الدولة.
وعـــبـــر الــســيــد أيـــمـــن صــبــيــح الــنــاطــق 
باسم الحملة عن شكر الوفد للحفاوة 
البالغة التي قوبل بها وفد «الكرسي 
الــطــائــر» مــن قبل قيادة  الفلسطيني 
دولة قطر الحكيمة والشعب القطري 

الشقيق.
وأكــــــد ســــعــــادة وزيــــــر الــــدولــــة لــلــوفــد 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى اســــتــــمــــرار دولــــة 
قـــطـــر قــــيــــادة وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا فــي 
دعــــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــادلــة 
للوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشريف.
حضر االجــتــمــاع عــدد مــن املسؤولني 

بوزارة الخارجية. 

 الدوحة - محمد الشياظمي »
قـــال ســعــادة السفير الفلسطيني بــالــدوحــة 
الـــــقـــــيـــــادة  قـــــــــــرار  مــــنــــيــــر غــــــنــــــام إن  الـــــســـــيـــــد 
الفلسطينية، ومــن ورائــهــا اإلرادة العربية، 
بــالــتــوجــه إلــــى األمــــم املــتــحــدة مـــن أجــــل نيل 
االعـــــتـــــراف األمــــمــــي بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــحـــرة واملــســتــقــلــة قــــرار ســلــيــم وجـــــرئ، جــاء 
بــعــد انـــســـداد أفــــق أيــــة حـــل ســيــاســي، بفعل 
تعنت الــكــيــان الــصــهــيــونــي، واســتــمــراره في 
الــحــقــوق الشرعية  احــتــالل األرض، وهــضــم 

للفلسطينيني.
وعـــــبـــــر ســـــعـــــادة الـــســـفـــيـــر خـــــــالل مـــهـــرجـــان 
خطابي شعبي نظمته السفارة الفلسطينية 
بـــالـــدوحـــة مـــســـاء أمــــــس، عـــلـــى شـــــرف الـــوفـــد 
الــذي يحمل مقعد فلسطني في  الفلسطيني 
األمــــم املــتــحــدة عـــن تــرحــيــبــه بــالــقــادمــني من 
الــربــاط، أرض األقصى واملهد، األرض  أرض 
الـــتـــي بـــاركـــهـــا الـــلـــه، والـــتـــي تــئــن تــحــت نير 
االســتــعــمــار الــصــهــيــونــي الــبــغــيــض، مــنــذ ما 

يزيد عن ستة عقود عجاف.
وقال: «يأتي أهلنا القادمون من الوطن إلينا 
في إطار جولة إعالمية لها رمزيتها لحشد 
الــدعــم ملــلــف سبتمبر الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد أن 
إلــى  الــقــيــادة الفلسطينية أن تــتــوجــه  قـــررت 
األمم املتحدة لتقديم ملف حصول فلسطني 
عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي هــــذا املــنــظــمــة 
األممية أســوة بباقي الــدول، وهو حق ثابت 

ومشروع لشعبنا وليس منة من أحد».
وأشار إلى أن هذا املسعى يحظى باإلجماع 
الــعــربــي الــتــام املــدعــوم بتأييد عــاملــي واســع، 
إذ بـــلـــغ عـــــدد الــــــــدول الــــتــــي تـــعـــتـــرف بـــدولـــة 
الــعــدد  فلسطني حــتــى اآلن 126 دولــــة، وهـــذا 
مــرشــح لــالرتــفــاع خــالل األيـــام املقبلة، فهذه 
الــخــطــوة الــجــريــئــة واملــحــقــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
القيادة الفلسطينية تكتسب أهمية بالغة، 
إذ إنــهــا تــأتــي إثــر وصـــول مساعي التوصل 
إلـــى حــل تــفــاوضــي مــع الــجــانــب اإلســرائــيــلــي 
إلى طريق مسدود، نتيجة صلف وعنجهية 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي، وعــدم جديته 
فـــي الـــتـــفـــاوض، ومـــحـــاولـــة املــــراوغــــة وكــســب 
اتـــهـــا االســتــعــمــاريــة  الـــوقـــت لــتــواصــل إجـــراء
التي تسعى من خاللها إلى فرض أمر واقع 
بــنــاء املستوطنات،  عــلــى األرض بــاســتــمــرار 
وتــهــويــد وتــطــويــق الـــقـــدس، وبـــنـــاء الـــجـــدار 
إلــى  اإلجـــرامـــي داخــــل األرض الفلسطينية، 

جانب االستمرار في تقطيع أوصــال الضفة 
الفلسطينية املحتلة، وابــتــالع أجـــزاء كبيرة 
مــــن أراضــــيــــهــــا، وبــــنــــاء الــــطــــرق االلـــتـــفـــافـــيـــة، 
وتـــجـــريـــف وتـــخـــريـــب األراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة، 
واقـــتـــالع األشـــجـــار وســرقــة املــيــاه الــجــوفــيــة، 
وغيرها الكثير من اإلجــراءات االستعمارية 
الــوصــول إلى  التي ال تترك مجاال إلمكانية 

حل عادل على أساس الشرعية الدولية.
الــقــيــادة الفلسطينية،  وقـــال إن هــذا مــا دفــع 
وعلى رأســهــا الرئيس الفلسطيني، منذ ما 
يــزيــد عــلــى عــــام، وبــدعــم عــربــي تــــام، إليــقــاف 
التفاوض مع حكومة االحــتــالل اإلسرائيلي 
لــم توقف نشاطها االستيطاني، وتعلن  مــا 
التزامها بمرجعية واضحة للتفاوض على 
أساس الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه أمام 
استمرار إسرائيل فــي مثل هــذه التصرفات 
بــــــال مــــــبــــــاالة تـــــامـــــة بــــالــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
وبــأســلــوب يجعلها تــبــدو وكــأنــهــا فـــوق كل 

القوانني.
إلــى تفهم عاملي  وأشــار السفير الفلسطيني 
واسع ومتنام ومتجاوب بشكل الفت وبارز 
مــــع الـــحـــمـــلـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

الناجحة على مستوى العالم، والتي حققت 
اعــــتــــراف مـــزيـــد مـــن الــــــدول بــفــلــســطــني وحــق 
شــعــبــنــا فـــي تــقــريــر مــصــيــره، وإقـــامـــة دولــتــه 
املــســتــقــلــة، وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
قـــــررت الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة اإلقـــــــدام على 
هـــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي نــعــلــن مــــن فـــــوق أرض 
قـــطـــر املــــبــــاركــــة عــــن الــــدعــــم والـــتـــأيـــيـــد لــهــا، 
ونـــقـــول لــلــرئــيــس أبـــو مـــــازن: ســـر عــلــى بــركــة 
الــلــه وشــعــبــك الــفــلــســطــيــنــي وأمـــتـــك الــعــربــيــة 
واإلسالمية وكل أحرار العالم معك يساندون 

خطاك ويباركون مسعاك.
وأضاف أن هذه الخطوة إن تحققت ستشكل 
الــــصــــراع،  فــــي طـــريـــقـــة إدارة  نـــوعـــيـــة  نـــقـــلـــة 
فــهــي ســتــضــع دولـــــة فــلــســطــني عــلــى خــارطــة 
الــجــغــرافــيــا الــدولــيــة لــتــصــبــح أمــــرا واقـــعـــا ال 
يمكن تجاوزه، وستعيد العملية السياسية 
بــرمــتــهــا إلــــى أيـــــدي املــجــتــمــع الــــدولــــي الـــذي 
يــصــبــح مـــلـــزمـــا بـــــأن يــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
بــإنــهــاء آخـــر احـــتـــالل ال يــــزال يــتــواصــل منذ 
عــقــود طــويــلــة، ألن هـــذه الــعــضــويــة ستحدد 
الــتــفــاوض على أســاس  بــوضــوح مرجعيات 
قـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وســتــجــعــل كل 

إجــــــــــراءات االســـتـــيـــطـــان والـــتـــهـــويـــد وقــضــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة إجــــــــراءات  وابـــــتـــــالع األرض 
باطلة ومــلــغــاة، مناقضة للشرعية الدولية 
وملــرجــعــيــات الــتــفــاوض، وبــالــتــالــي ال بــد من 
زوالها عند التوصل إلى حل نهائي للصراع، 
وهو األمر الذي لن يتم إال بالوصول إلى حل 
لكل قضايا الوضع النهائي، والتي ال تشمل 
الــقــدس والالجئني والــحــدود واملستوطنات 

واملياه واألسرى.
وقـــــــال إن حـــظـــوظـــنـــا فــــي الـــنـــجـــاح فــــي هـــذا 
املسعى النبيل تتعزز كل يوم ألن املزاج العام 
في العالم اليوم لم يعد يحتمل هذا الحجم 
من الصلف املقيت الذي تتصف به الحكومة 
الــعــالــم أصبح  اإلســرائــيــلــيــة، كــمــا أن ضمير 
مثقال بما يراه من استمرار املعاناة الطويلة 
الــديــانــات  الــســالم مــهــد  فـــوق أرض  لشعبنا 

والحضارات.
وأشار إلى الدور الرائد واملشرف، الذي تلعبه 
قطر في دعم الحق الفلسطيني باملطلق، وفي 
دعـــم مــلــف اســتــحــقــاق سبتمبر الفلسطيني 
بشكل خاص، فقطر في ظل القيادة الحكيمة 
والشجاعة لحضرة صاحب السمو الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى، 
وبـــهـــدي مـــن مـــواقـــفـــه املــبــدئــيــة الــثــابــتــة إلــى 
جــانــب حــقــوق شعبنا الفلسطيني، ودعــمــه 
غــيــر املــنــقــطــع لــصــمــود شــعــبــنــا فـــوق أرضـــه، 
وســعــيــه الـــــــدؤوب لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاتــه، 
تعتبر في طليعة الدول املؤيدة لحق شعبنا 
فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره، والـــتـــخـــلـــص مــــن نــيــر 
االســتــعــمــار الــصــهــيــونــي الــبــغــيــض، وإقــامــة 
دولته املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وقــال إن مواقفها تعتبر مــن أقــوى وأوضــح 
املواقف الداعمة مللف حصول فلسطني على 
الــعــضــويــة الــدائــمــة فــي األمــــم املــتــحــدة، فهي 
ترأس لجنة املبادرة العربية املكلفة بمتابعة 
امللف الفلسطيني، وقد عملت بكل جد على 
تــذلــيــل الــصــعــاب وتــوفــيــر أعــلــى مــســتــويــات 
القانونية والسياسية الالزمة،  االستشارات 
من خالل توفير أشهر الخبراء العامليني في 
هذه امليادين من أجل اإلعداد الجيد للوثائق 
الــالزمــة  القانونية والسياسية واإلجــرائــيــة 
مللف طلب العضوية، كما أن سمو األمير لم 
يتوان في اإلعــالن صراحة عن دعمه القوي 
لــهــذا املــلــف وتــأيــيــده الـــتـــام لــتــوجــه الــقــيــادة 

الفلسطينية إلى األمم املتحدة لتقديم طلب 
العضوية.

بـــــــــدوره قــــــال أيــــمــــن صـــبـــيـــح مـــنـــســـق حــمــلــة 
«فــلــســطــني تــســتــحــق» إن الــحــاضــريــن الــيــوم 
في الدوحة جــاؤوا من كل شبر في فلسطني 
املــحــتــلــة، يــحــمــلــون رســالــة واحـــــدة، هــي دعــم 
إعالن الدولة الفلسطينية املستقلة، وجاؤوا 
يــحــمــلــون مــقــعــدهــم بــأيــديــهــم، صــنــع بــأيــاد 
الــزيــتــون، منطلقا من  فلسطينية مــن خشب 
جـــــوار قــبــر الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي الــســابــق 
الشهيد ياسر عــرفــات، الــذي وقــف منذ زمن 
طويل في األمم املتحدة حامال بندقية الثائر 
وغصن الزيتون قائال: «ال تسقطوا الغصن 

األخضر من يدي».
وقـــــــال إن فـــلـــســـطـــني تـــســـتـــحـــق مـــنـــا الــكــثــيــر 
والــخــالص مــن االحــتــالل الــغــاشــم، وشعبها 
املـــشـــرد يــســتــحــق أن يــعــود إلـــى أرضـــــه، وقــد 
آن األوان لتكتمل حلقات النضال والحرية 
الــدولــة الفلسطينية املستقلة على  بــإعــالن 
الـــقـــدس  حــــــــدود ســـنـــة 1967 وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

الشريف.
وقـــال: نحيي قطر وحــضــرة صــاحــب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد 
املــفــدى، وشعب قطر املعطاء، وكــل الشعوب 
العربية الشقيقة التي ساندت ملف فلسطني، 

من أجل نيل حقوقه الشرعية.
من جانبها قالت الدكتورة حنان أبو عجينة 
-ممثلة النساء فــي املسيرة الشعبية-: إننا 
توجهنا إلـــى الــعــدالــة الــدولــيــة بــعــد انــســداد 
األفق، أليس هذا من حقوقنا املشروعة التي 
أقرها مجلس األمن عام 1947؟ أليس من حق 
الشعب الفلسطيني أن يأخذ مكانه الطبيعي 
فــي الــعــالــم كــبــاقــي الــشــعــوب؟ ألــيــس مــن حق 
تسعة مليون فلسطيني أن يحظوا برعاية 
آلــة القمع اإلسرائيلية التي  دولــيــة ملواجهة 

نالت من الصغير والكبير؟.
وقـــــالـــــت: رســــالــــتــــي الــــيــــوم هــــي قــــولــــوا نــعــم 
لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي، لــيــســجــل لــكــم الــتــاريــخ 
أنــكــم نــصــرتــم الــحــق الــفــلــســطــيــنــي والــشــعــب 

والقيادة.
وقـــد تخلل إثـــر هـــذه الــكــلــمــات تــقــديــم عــرض 
قــــصــــيــــر ألطــــــفــــــال املـــــــدرســـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
بـــالـــدوحـــة، تــضــمــن أغـــانـــي شــعــبــيــة تــراثــيــة، 
ورقـــــــصـــــــات شـــعـــبـــيـــة تــــنــــهــــل مــــــن األصــــــــول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة املـــــصـــــحـــــوبـــــة بـــــاألهـــــازيـــــج 

والنغمات اإليقاعية. 
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