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النائب  ألقى  الفلسطيني،  العاملي مع الشعب  ضمن فعاليات يوم التضامن 
في  خطابا  املشتركة،  القائمة   - للتغيير  العربية  رئيس  الطيبي،  د.احمد 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك حتدث فيه عن التمييز العنصري 
العنصرية، خاصة  القوانني  بالداخل وسيل  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ضد 
قانون القومية، وعن االحتالل والقدس وكافة القضايا الهامة، وذلك بحضور 
نائب رئيس اجلمعية العامة لالمم املتحدة والسفير فوده سبك رئيس اللجنة 
اخلاصة لدعم الشعب الفلسطيني ، وسفير دولة فلسطني الدكتور رياض 

منصور والعشرات من سفراء وممثلي مختلف الدول.
وفي خطابه قال النائب الطيبي:- "جنتمع هنا في يوم التضامن مع الشعب 
الفلسطيني الذي ما زال يخضع لالحتالل ويناضل من أجل احلرية واالنعتاق 
من أطول االحتالالت، بل من االحتالل الوحيد الذي ما زال قائما حتى اليوم".
وأضاف الطيبي: "في هذا املبنى وعلى بعد أمتار من هنا، حضر نائب الرئيس 
األمريكي باألمس احتفاال يستذكر فيه التصويت على اقامة دولة اسرائيل، 
من  )اورشليم  زه��اف"  شل  "يروشاالمي  اغنية  نينيت  املطربة  غنّت  وقد 
الذهب(، والتي تقول كلماتها "اورشليم من الذهب.. ومن النحاس.. ومن 
النور.." ولكن القدس اليوم ايها السيدات والساده، السيد األمني العام، هي 
قدس من حديد احلواجز والفوالذ ومن الرصاص واالحتالل وظلمة القمع 
بدال من الذهب والنور التي يجب أن ينعم بها اجلميع من خالل سالم عادل 
ينهي احتالل االراضي الفلسطينية لتصبح القدس احملتلةعاصمة نور وأمل 

لدولة فلسطني احلرة".
وأضاف الطيبي: "جئتكم من القدس والطيبة ، ومن اجلليل واملثلث والنقب، 
واملساواة  واحلرية  العادل  بالسالم  املطالبني  شعبي  ابناء  صوت  ألُسمع 
باملئة من  التي تلحق بعشرين  العنصري  التمييز  الكاملة بدال من سياسة 
املواطنني في اسرائيل وهم ابناء االقلية العربية الفلسطينية في الداخل الذين 
يعانون من املواطنة املنقوصة والتمييز في كل مجاالت احلياة.. في األرض 
واملسكن.. في التشغيل.. في جهاز التعليم واملناطق الصناعية والبنى التحتية 

واالعتداء على املساجد والكنائس.. 
برصاص  سقط  الذي  الشهيد  حمدان  خير  عن  حدثتكم  السابقة  املرة  في 
الشرطة في قانا اجلليل وقد طلب مني والد الشهيد أن اذكركم بأن قاتل 
ابنه ما زال حرا طليقا كما ان قاتل الشهيد يعقوب ابو القيعان الذي قتل بدم 
البلدة تهدم  بارد في ام احليران في النقب ما زال حرا طليقا وبيوت هذه 
لكي تقام بلدة على انقاضها اسمها حيران.. كما ان قاتل الشهيد محمد طه 

في كفر قاسم ما زال حرا".
وأضاف الطيبي: "بدال من ان يسعى اجلميع للسالم والتسامح واملساواة 
االي��ام على سن ما يسمى  اآلخ��ر، تعمل حكومة اسرائيل في هذه  وقبول 
بقانون القومية الذي ينص على ان حق تقرير املصير في بالدنا هو لليهود 
فقط.. وميس مبكانة اللغة العربية وباملواطنني العرب وبقيم الدميوقراطية 
لليهود فقط ونقية  اقامة بلدات خالصة  أنه وبشكل خطير ينص على  كما 

من العرب.. 
التقدميني  اليسار واليهود  الى جانب احزاب  املشتركة،  القائمة  ونحن في 
نتصدى لهذا القانون ولسيل التشريعات العنصرية التي تتميز بها الكنيست 

العشرين.

امريكية رشح منها  اقتراحات خلطة سالم  الطيبي: "نسمع عن  وأضاف 
او عبر وسطاء.. واود هنا ان اؤكد على ان  إما مباشرة  بعض ما رش��ح.. 
بانهاء  سيادة  ذات  مستقلة  فلسطينية  دول��ة  يكون  ان  ااّل  ميكن  ال  احل��ل 
اسمه  ش��يء  وال  معنوية  سيادة  اسمه  ش��يء  فال  واالستيطان  االح��ت��الل 
دولة بال حدود.. وال يوجد فلسطني بدون مدينة القدس الشريف عاصمًة 
، مبساجدها وكنائسها، باقصاها وقيامتها.. احلضور الكرمي، لقد اغلقت 
بوابات املسجد االقصى ابان حمالت االفرجن ملدة 91 عاما . غاب االفرجنه 

وبقي املسجد االقصى.. 
وقد يبدو ان نتانياهو جنح في عرقلة حل الدولتني وعليه قد يصبح ضرورياً 
مناقشة حل الدولة الواحدة مع ضمان حقوق متساوية للجميع يهودا وعرباً 
وعدم القبول باالمر الواقع كون االحتالل اصبح غير مكلف للقوة احملتلة. 

لقد عانى الشعب الفلسطيني االمرين منذ النكبه وعانى من الظلم ألن قرارات 
منظمتكم هذه املتعلقة بالشعب الفلسطيني لم تطبق.

الطيبي: "لقد ان االوان ألن يكون لألمم املتحدة دورا أكثر فاعلية  وأنهى 
املصير اسوة  الفلسطيني حقه في احلرية وتقرير  للشعب  وتأثيرا يعطي 
الغربيه  الضفة  في  املستقلة  فلسطني  دول��ة  واقامة  العالم  شعوب  بسائر 
وغزة هاشم الغاليه دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف.وكبح جماح 
حكومة اسرائيل في سن تشريعات عنصرية وغير دميوقراطية واالعتراف 
باملواطنني العرب كأقلية قومية . ولكي تقوم دولة فلسطني ولينعم اجلميع 
عن  بعيدا  والتقدم  بالسالم  املنطقة،  ولتنعم  واسرائيليون،  فلسطينييون 

احلروب وويالتها. 
لقد سمعنا، كما قلت اغنية "اورشليم من ذهب" التي اّدعت ايضا بان "ساحة 
املدينة فارغة".. بينما كان الفلسطينيون ميألون هذه الساحات ويصلون 
في شارع صالح الدين وباب األسباط.. شاعرنا الفلسطيني متيم البرغوثي 
أصاب في وصف القدس حيث اغفلت الشاعرة االسرائيلية نعومي شيمر.. 

السيدات والسادة.. في القدس دب اجلند منتعلني فوق الغيم.. 
في القدس صلينا على االسفلت.. 

في القدس من في القدس اال انت.. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته". 
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شارع يروشاليم 11 – العفولة

خزنة مالئمة للسالح 
وبنادق الصيد

خزنة مالئمة 
للمجوهرات، 

مستندات، واالموال

جديد !!
القفل االقوى

يف العالم

استشارة ومالئمة مهنية وبشكل سري

خدمات بيع وفتح خزنات مقفلة
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