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D'après un document sonore authentique

سيادة الرئيس أشكر لكم دعوتكم منظمة التحرير الفلسطينية لتشارك يف هذه الدورة من دورات الجمعية العامة 

لهيئة األمم املتحدة وأشكر كل األعضاء املحرتمني يف هيئة األمم املتحدة الذين أسهموا يف تقرير إدراج قضيِة فلسطني 

عىل جدول أعامل هذه الجمعية ويف إصدار قرار بدعوتنا لعرض قضيِة فلسطني إنها ملناسبة هامة أن يعود بحث 

قضية فلسطني إىل هيئة األمم املتحدة وإننا نعترب هذه الخطوة انتصاراً للمنظمة الُدَولية كام هو انتصار لقضية شعبنا 

ألن ذلك يشكل مؤرشاً جديداً عىل أن هيئة األمم اليوم ليست هيئة األمس ذلك ألن عامل اليوم ليس هو عامل األمس 

فقد أصبحت هيئة األمم اليوم متثل مائة ومثانية وثالثني دولة وأصبحت تعكس بصورة نسبية أوضح إرادة املجموعة 

الُدَولية ومن ثم وقد أصبحت أكرث قدرة عىل تطبيق ميثاقها ومبادئ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وأكرث قدرة عىل 

نرصة قضايا العدل والسالم وهذا ما بدأ يلمسه شعبنا وتلمسه شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية األمر الذي 

أخذ يعيل مكانة هذه املنظمة الُدَولية يف عيون شعبنا وعيون بقية الشعوب ويزيد من اآلمال التي تعلقها شعوب 

العامل عىل مساهمة هيئة األمم املتحدة يف نرصة قضايا السلم والعدل والحرية واالستقالل وتشييد عالَم خال من 

االستعامر واإلمربيالية واالستعامر الجديد والعنرصية بكافة أشكالها مبا فيها الصهيونية سيدي الرئيس إننا نعيش يف 

عامل يطمح للسالم وللعدل وللمساواة وللحرية يطمح إىل أن يرى األمم املظلومَة الرازحَة تحت االستعامر واالضطهاد 

العنرصي وهي متارس حريَتها وحقها يف تقرير املصري يطمح إىل أن يرى العالقات الُدَولية بني الدول كافة تقوم عىل 

أساس املساواة والتعايش السلمي وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية وتأمني السيادة الوطنية واالستقالل عىل أساس 

العدل والتكافؤ واملنافع املتبادلة يطمح .................................. الجهود اإلنسانية عىل مكافحة الفقر واملجاعة 

واألمراض والكوارث الطبيعية وعىل تطوير القدرات اإلنتاجية والعلمية والتقنية للبرشية لزيادة الرثوات وتضييق 

الفروق بني الدول النامية والدول املتطورة ولكن ذلك كله يصطدم بواقع عاملي ما زال يسوده االضطراب والظلُم 

واالضطهاد العنرصي واالستغالل وما زال مهدداً بالكوارث االقتصادية والحروب واألزمات ما زالت شعوب كثريٌة منها 

زمبابوي وناميبيا وجنوب إفريقيا وفلسطني وغريها ضحية للعدوان والقهر والبطش وتشهد تلك املناطق من العامل 

رصاعاً مسلحاً فرضته قوى االستعامر والتمييز العنرصي ظلاًم وإرهاباً فاضُطرت الشعوب املضطهدة إىل التصدي له 

وكان تصديها عادالً ومرشوعاً ال بد يا حرضة الرئيس ................................ املجموعة الُدُولية يف دعم هذه الشعوب 

ومساعدتها عىل انتصار قضاياها العادلة ونيلها حقها يف تقرير املصري وما زالت شعوب الهند الصينية تتعرض للعدوان 

وتواجه املؤامرات ملنعها من إحالل السالم عىل أرضها وتحقيق أهدافها )...( 

مقطع من خطاب يارس عرفات أمام هيئة األمم املتحدة يف سنة 1974




