
 دوليالمؤتمر البيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة في  رئيس جامعةكلمة 
 2018ول ال تشرين  4و 3 -"الحد القانوني الفاصل بين االحتالل والضم"

 
 ن الكرام،و المتحدث
 ،، والشركاء في تنظيمهممثلي الجهات الداعية للمؤتمرالسادة 

 ئي أساتذة وموظفي وطالب الجامعة،زمال
 والسادة الحضور،السيدات 

 هم، الذي يتناول  مال هذا المؤتمر   حتضن  ، التي توأهاًل وسهال بكم في جامعة بيرزيتأسعد هللا أوقاتكم، 
 يضاحاللي لألر سرائيل االستيطاني اإلإ باحتالل   تتعلق   والتحليل والنقد والرد والبناء، موضوعات   بالفحص  

 الفلسطينية. 
في إيضاح   الفلسطيني، مهمة   منهما في السياق   والضم، وما يعنيه كل   االحتالل   بين مفهومي   إن المقاربة  

اإلسرائيلية  األوهام   اليوم يتجاوز   . وإن النقاش  السلوك  اإلسرائيلي، في محاولة  إليجاد  وسائل  للوقوف في وجهه
ها لتستغلها، بعد أن قتلت أهل   ها، حتى قامت إسرائيليعمر   الخالية من شعب   البور   التي عممتها عن األرض  

 .حتى يوم  الناس هذا رتهم وأسرتهم، وتحكمت في الهواء الذي يتنفسونهوهج  
 رواية   خدش  ي سيظل   هذا الشعب، وهو تذكير   وجود   حول حقيقة   الفلسطينية   بالرواية   الدائم   ال بد من التذكير  

 ها.أساسات   اآلخر ويخلخل  
نا، نبني فيها بقينا على أرض   ،ه، فرغم سياسات  المحتل عملي  ألكذوبة   يوم، تفنيد  بيننا ال عزاء  يها األأكم وجود  إن 

 الحري ة والكرامة وحقوق الناس.  األرض وااللتصاق بها، وتقديس   جيااًل على حب   أ ئ  ننشو نا، مستقبل  
 عار   وصمة   ا زال يمث ل  منا ت  ليه قضي  إنا الفلسطيني أن  ما آلت ه شعب  ن حول  ، وم  بيرزيت جامعة يعي مجتمع  و 

ر   كان العالم   نا في وقت  نساني ة، حيث بدأت نكبت  اإل في جبين   اإلنسان العالمي ة،  حقوق   فيه منظومة   يطو 
يها، وكأن  العالم يكيل    حكم على فلسطين أن تكون استثناء.  يضاً أبمكيالين، وكأن  العالم  ويقو 

 احتاللها غير   دامة  إ تبرير   استخدام، ووضعتها في خدمة   االستثناء أسوأ   فكرة   االحتالل   قد استخدمت سلطة  و 
واهية،  خاصة، استثنائي ة، استنادًا لحجج   سرائيل طبيعةً إأن  الحتالل  المشروع لألرض الفلسطينية، من باب  

 الدولية على الدوام. رفضتها األمم والمنابر  
 

 الحضور  الكريم،
ل    حجج  لتفنيد الشعب الفلسطيني على أصدقائه من النشطاء الحقوقيين واألكاديميين ومحبي الحري ة،  يعو 

ر، بخطوات   جحاف  إكبير، و  ، ولو بعد تأخير  االحتالل، والخروج   هم الفلسطينيين وبلد   تقر ب   وخطط   غير مبر 
 بباقي األمم.  السليب، من الحري ة والتمت ع بالحقوق واالستقالل، أسوةً 

 الحق    بالشراكة مع مؤسسة   للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي تنظم ه ها أمامكمأبواب   تفتح  بيرزيت  إن جامعة  
ه في أوراق   أن تساعد   ، الذي نأمل  اإلنسان لحقوق  الدولية والفدرالية اإلنسان لحقوق  الفلسطيني والمركز  

ضد كل إجراءاته  االحتالل، والوقوف   ادعاءات   زيف   التاريخي للشعب الفلسطيني، وكشف   للحق    االنتصار  



 الباطلة.
 ومراكز   في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، الذين يعملون، هم وزمالؤهم في معاهد   للزمالء   الشكر   جزيل  

 يمكن   مشاكل   بحث  في  ه، واإلسهام  ضايا تهم  مع المجتمع المحلي، لنقاش ق المستمر    الجامعة، على التشبيك  
 لها. ناجعة   حلول   في إيجاد   محوري   للجامعة دور   أن يكون  

 .لكم بالتوفيق األمنيات   أخرى، وأصدق   بكم مرةً  أهاًل وسهالً 
 والسالم عليكم.


