
 
 

  يف فعالية يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيين اجلمعية كلمة رئيس 

 والذكرى العاشرة لشهيد فلسطني شهيد األمـة املناضل / ياسر عرفات

 

 رام ،،،ــــــالضيوف الك

 الرفيقــات و الرفـــاق ،،،
 

يف البداية نتقدم اىل مجاهري شعبنا اليمن بالتهاني مبناسبة عيد االستقالل 

الـ   من نوفمرب وطرد اخر مستعمر عن ارض الوطن  ويف مثل هذا اليوم  03الوطين الـ 

من نوفمرب من كل عام حتيي مجعية كنعان لفلسطني فعالية يوم التضامن  92

العاملي مع الشعب الفلسطيين والذكرى العاشرة الستشهاد الرئيس القائد الرمز ياسر 

 من جمرمي دولة الدم و اإلرهاب الصهيونية . عرفات الذي اغتالته األيادي اآلمثة 

 

 الرفيقــات و الرفـــاق ،،
 

م قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتبار يوم التاسع والعشرون 6291يف عام 

من نوفمرب من كل عام يومًا للتضامن العاملي مع الشعب الفلسطيين ، والذي يصادف 

م ، الذي يقر دولتني لشعبني وعلى أثر هذا القرار 6219( لعام 686صدور القرار الدولي رقم )

م و مل يتم االعرتاف بالدولة الفلسطينية وما 61/1/6218مت االعرتاف بدولة الصهاينة يف 

زال اجملتمع الدولي ميارس هواية الظلم التارخيي ضد هذا الشعب الذي مازال يناضل من 

بنا يف العودة و تقرير املصري و أجل احلصول على اعرتاف دولي باحلقوق املشروعة لشع

 إقامة دولته الوطنية املستقلة على ترابه الوطين .

 

 الرفيقــات و الرفـــاق ،،
 

يف يوم التضامن العاملي مع شعبنا الفلسطيين نرفع آيات االحرتام والتقدير لشعوب 

 .وعةنيل حقوقه املشروحكومات العامل احلر اليت تقف إىل جانب نضاالت شعبنا من اجل 

  

كل التحية حلكومة السويد اليت اعرتفت بدولة فلسطني بالرغم من كل الضغوطات 

 األمريكية و اإلسرائيلية اليت مورست ضدها . 

 

كل التحية لرئيسة األرجنتني اليت اعرتفت من على أعلى منرب دولي حبق الشعب 

رائيلية النازية الفلسطيين يف إقامة دولته املستقلة وفضحت اجلرائم واملمارسات اإلس

 .الدعم هلذه املمارسات الصهيونية وفضحت أيضا الدور األمريكي الذي ميثل الغطاء و

 



 

 

نيكوالس  / مجهورية فنزويال البوليفاريةكل التحية لرئيس 

الذي أبقى الطائرات الفنزويلية يف مطار  تشافيز هوغورفيق القائد  -مادورو

ب فلسطيين أعلنت فنزويال قبوهلم عمان أليام عدة يف انتظار وصول ألف طال

استقباهلم يف جامعاتها على نفقة الدولة و أصر الرئيس على استقباهلم يف  و

 احتفال شعيب بهيج ترحيبًا بقدوم الطلبة الفلسطينيني .

 

كل هذه املواقف النبيلة مل تكن حمصورة يف فنزويال بل نراها بوضوح يف املواقف 

وب أمريكا الالتينية والذي ال يتسع احلديث الشجاعة للعديد من حكومات وشع

 لتعدادها.

 

فكل التحية لشعوب أمريكا الالتينية وملواقفها اجلريئة و الصادقة اليت أحرجت 

و ما تواىل اعرتافات برملانات بريطانيا و اسبانيا انهزامية بعض احلكام العرب وفضحت 

املناخ السياسي العاملي ، و املزيد من  وفرنسا بالدولة الفلسطينية إال تأكيدًا على تغري

تضامن وتأييد شعوب العامل حلقوق شعبنا الفلسطيين والضغط على حكومة  دولة 

اإلحتالل ، ويف حال مت انضمام فلسطني اىل نظام روما وحمكمة العدل الدولية 

 حكام دولة االحتالل .  –سنتمكن من مالحقة جمرمي احلرب 

 

 ،،،الرفيقــات و الرفـــاق 
 

 

و يف هذا اليوم نتذكر القائد التارخيي مفجر الثورة الفلسطينية الشهيد ياسر عرفات ،، 

 ونرتحم على روحه الطاهرة ، اليت تسكن إن شاء اهلل اىل جانب أرواح الشهداء األبرار. 

 

 أبو عمار القائد و اإلنسان و امُللهم ، سنديان قوة احلق يف مواجهة حــق القوة و غطرستها.

 

 للنضال. أبو عمار املقاتل و املقاوم والقائد، صاحب الكوفية اليت حتولت إىل رمز عاملي 

 

رجل الوحدة الوطنية، الذي أعترب الوحدة شرط حياة لشعبنا الفلسطيين و كان شرط  

 زعامة وحمبة الشعب لياسر عرفات.

 

فيقًا " اخلتيار " مل يكن رفيقًا  فقط ألخوانه يف قيادة حركة فتح بل كان ر

 أيضًا لقادة العمل الوطين الفلسطيين و العربي والدولي .

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كان رفيقًا جلورج حبش و نايف حوامته ، و كان رفيقًا جلمال عبد الناصر 

        وصدام حسني ورفيقًا لعلي عبد اهلل صاحل وعلي ناصر حممد وكان رفيقًا 

 ،،حرار يف العامل لــ فيديل كاسرتو ونيلسون مانديال وكل األ

بعد مرور عشر سنوات على اغتياله األثيم ، مازالت تبكيه عيون شعبنا كما 

يبكيه كل العروبيني و األحرار يف العامل ، فهو الذي مل  حييد يومًا عن بوصله 

النضال الفلسطيين يف مواجهة احملتل الغاصب ، مغلبًا تناقض شعبنا الرئيسي على 

فات الثانوية ، وعينٌه مل حتيد يومًا عن طريق العودة كافة التناقضات و اخلال

 والتحرير .

 

 : ال ــق  -ار ـه من بريوت إىل أين يا أبو عمـروجـني خـوه حـألـفعندما س

 (. ع القدس راحيني شهداء باملاليني) إىل فلسطني مرددًا شعاره 

 

ه الدائم كم حنن اليوم يف أمس احلاجة إىل إعادة إحياء إرث ياسر عرفات وحرص

 على الوحدة الوطنية بني مجيع مكونات شعبنا الفلسطيين وقواه احلية .

شعبنا تطل علينا قوى سياسية ظالمية تتآمر  يف هذه األوقات العصيبة من 

على إرث ياسر عرفات عرب إصرارها على بقاء االنقسام الفلسطيين بني جناحي 

 نقسام.الوطن وخلق املربرات و األعذار الستدامة اال

 

 

 كل التحية لروح الشهيد ياسر عرفات يف الذكرى العاشرة الستشهاده 

 واجملد واخللود لكل شهداء فلسطني واالمة العربية ،،

 احلرية لألسرى و الشفاء للجرحى ،،

 وإنها لثورة حتى النصـر ...

 

 

 

 حييى حممد عبداهلل صاحل 

  م92/66/9361اء ـصنع      
 

         " الشعب الفلسطيينيوم التضامن العاملي مع يف " رئيس مجعية كنعان لفلسطني  - حممد عبداهلل صاحل كلمة األستاذ/ حييى -

 . م9361نوفمرب   02املوافق  السبت - ار (ـو عمـبأات ) ــرفـياسر ع /  زـة املناضل القائد الرمـملشهيد فلسطني شهيد األ  العاشرة والذكرى


