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القمعية بحق أبناء الحركة وانتهاك حقوق وحريات املواطنني يف القطاع، ويشدد عىل إدانته ملحاولة 
اغتيال عضو املجلس الثوري ومحافظ نابلس األخ جبيل البكري.

وهنا فإن املجلس يؤكد وقوف الحركة يف كل مستوياتها القيادية والقاعدية إىل جانب األجهزة 
السيادية الفلسطينية لفرض القانون والنظام، وتعزيز أمن وأمان املواطنني، واالستقرار األمني والسلم 

األهيل، والحيلولة بكل الطرق دون ذلك.

الحكومة  وتحصني  تعزيز  أجل  من  وزاري،  تغيري  بإجراء  الرئيس  األخ  قرار  الثوري  املجلس  مثن 
الفلسطينية،  األرض  الفلسطيني عىل  الشعب  إدارة وخدمة  يف  قدرتها  مقومات  وتوفري  الفلسطينية 
وأوىص املجلس بوضع برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات الكفيلة بضامن صمود شعبنا وتنمية 
قدراته يف مواجهة سياسات االحتالل، وتحقيق األمن االقتصادي واالجتامعي، وكفالة الحقوق الفردية 

والعامة.

تحية إىل شعبنا العريب الفلسطيني يف الوطن والشتات

تحية إىل أهلنا يف القدس وغزة، يف كل مواقع النضال

تحية ألرسى الحرية يف سجون االحتالل

تحية إىل الجرحى وعائالت الشهداء.

املجد والخلود لشهدائنا األبرار 

وعاشت فلسطني حرة عربية

وإنها لثورة حتى النرص.. حتى النرص.. حتى النرص

وثيقة رقم 270: 

الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العاملي  اليوم  يف  عباس  محمود  كلمة 
حول استئناف املفاوضات، ووضع حّد لالستيطان270

29 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

نيويورك 

معايل السيد بان يك مون

األمني العام لألمم املتحدة

سعادة السيد جوزيف دايس

رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة

سعادة السري مارك اليل غرانت

رئيس مجلس األمن

سعادة السفري عبدو سالم ديالو

رئيس اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

623

أصحاب السعادة، السيدات والسادة:

يرسين وأنتم تحيون اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أبعث الجتامعكم هذا يف 
مقر األمم املتحدة، ومن خاللكم للمجتمع الدويل بأرسه، بأحر تحيات الشعب الفلسطيني والقيادة 
الفلسطينية، وبشكرنا العميق عىل تضامنكم مع شعبنا، وعىل دعمكم لنضاله من أجل إنجاز حقوقه 
غري القابلة للترصف وإقامة السالم العادل والشامل والدائم يف منطقة الرشق األوسط. وأود هنا أن 
أشري بالتقدير العايل لجهود معايل األمني العام لألمم املتحدة السيد بان يك مون، وأيضاً لجهود اللجنة 
املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف ورئيسها السيد السفري عبدو سالم 
فدوركم  املنطقة،  السالم يف  وإقامة  معاناته  وإنهاء  الفلسطيني  الهادفة إلعامل حقوق شعبنا  ديالو 
الهام يسهم بشكل واضح وفعال يف تعزيز التضامن العاملي مع قضيتنا، وتوسيع دائرة الدعم العاملي 

لتطلعات شعبنا املرشوعة لتقرير مصريه وحريته واستقالله.

فقد تعاطت األمم املتحدة منذ نشأتها مع قضية فلسطني، وهي تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه 
القضية لحني حلها فعاًل من كافة جوانبها بإنهاء االحتالل اإلرسائييل ألرضنا ومقدساتنا وتقرير مصري 
املستندة  القرارات  من  العامل بأرسه، وأصدرت عدداً  الدولية وإجامع  الرشعية  لقرارات  شعبنا وفقاً 
وإن  قرارات  الدويل، وهي  اإلنساين  القانون  ذلك  مبا يف  الدويل،  والقانون  املتحدة  األمم  ميثاق  إىل 
كانت مل تنفذ حتى اآلن نظراً لرفض إرسائيل وتعنتها، فهي ما زالت تشكل شبكة الحامية األساسية 
قراري  أن  هنا  ونستذكر  السالم،  تحقيق  رشط  هو  الذي  العدل  لتحقيق  واألساس  شعبنا،  لحقوق 
مجلس األمن الدويل لعام )1967( رقم 242 وعام )1973( رقم 338 يشكالن أساساً لعملية السالم 

يف الرشق األوسط.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة:

هناك حقيقة ال يكن تجاهلها أو إنكارها، وهي الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني 
وال زال، وهناك حقيقة أخرى، وهي أننا تعاطينا كمنظمة تحرير فلسطينية، ومنذ سنوات طويلة يف 
الوطنية منذ سنة 1974  الواقعية، حيث أقرت مجالسنا  بالكثري من  الوطنية  لتثبيت حقوقنا  نضالنا 
مبدأ حل الرصاع عىل أساس الدولتني وعب املفاوضات، وأعلن شعبنا استقالل دولة فلسطني كمبادرة 
الذي يضمن  السالم  ومؤملاً يف سبيل تحقيق  تاريخياً  تنازالً  سالم عام 1988 حيث قدمنا من خاللها 
الغربية  الضفة  يف   1967 عام  حزيران  من  الرابع  حدود  عىل  فلسطينية  دولة  قيام  وهو  حقوقه، 
وقطاع غزة والقدس الرشقية. ولكن أساس التقدم يف عملية التسوية السلمية يقوم عىل مبدأ الرشاكة 
واالتفاق عىل املرجعيات القانونية وااللتزام باالتفاقيات من أجل حل املشكالت الناجمة عن الرصاع 
الدموي الطويل واملرير، رشاكة تتفهم الهموم املرشوعة لآلخر وتؤسس ملستقبل جديد ومختلف بني 
الشعبني الفلسطيني واإلرسائييل، وأؤكد هنا أن الرشيك الفلسطيني سيظل رشيكاً حقيقياً، ال لتحسني 
الوجه القبيح لالحتالل وإمنا إلنهاء االحتالل، ويجب أن تكون تلك املفاوضات نزيهة وتؤدي التفاق 
التزامنا  القوي، إرسائيل، باستمرار فرض إرادته علينا. إن  واضح وملزم، وال تعني أن يسمح للطرف 
ثابت وقوي بالتوصل إىل اتفاق شامل يؤدي إىل دولتني قابلتني للحياة، أحدهام قائم، وهو إرسائيل، 

واآلخر يجب أن يحظى باستقالله وهو دولة فلسطني يف حدود الرابع من حزيران سنة 1967.
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ويف هذا اإلطار، وانطالقاً من حرصنا عىل تحقيق السالم فقد استجبنا للمبادرات والجهود األمريكية 
الجمود،  من  فرتة  بعد  إرسائيل  وبني  بيننا  واملفاوضات  السالم  عملية  الستئناف  الرامية  والدولية 
واستطعنا مبساعدة العديد من األطراف العربية والدولية كرس الجمود الذي أمل بهذه العملية، ونأمل 
إزالة  بعد  الدامئة  والتسوية  النهايئ  الوضع  قضايا  صعيد  عىل  املفاوضات  هذه  استئناف  يشكل  أن 
العقبات التي تواجهها، بداية جادة وصادقة لتحقيق سالم وأمن حقيقيني ودامئني بيننا وبني إرسائيل، 
وال بد من أجل ذلك، من معالجة التدهور يف عملية السالم وخلق األجواء املالمئة وبناء جسور الثقة 
بني الجانبني.. وهذا ال يكن تحقيقه إال من خالل التقيد مبرجعية عملية السالم كام حددتها قرارات 
لالتفاقات  واألمني  الدقيق  والتنفيذ  الدولتني  حل  ورؤية  العربية  السالم  ومبادرة  الدولية  الرشعية 
مناطق  كافة  يف  الرشسة  اإلرسائيلية  االستيطانية  للحملة  ونهايئ  حاسم  حد  وضع  ويتطلب  املوقعة، 
تدمر  أن  يكن  موقوتة  قنبلة  تشكل  والتي  الرشقية،  القدس  فيها  مبا  املحتلة،  الفلسطينية  األرض 
املواطنني  وطرد  األرايض  مصادرة  وقف  من  بد  ال  لحظة.  أية  يف  السالم  طريق  عىل  أنجزناه  ما  كل 
الفلسطينيني من بيوتهم، وبناء جدار الضم العنرصي املدان دولياً، وإطالق رساح األرسى الفلسطينيني 
النقل  ووقف  غزة،  قطاع  يف  أهلنا  عن  إنساين  والال  الجائر  الحصار  ورفع  االرسائيلية،  السجون  يف 
ال  ألنه  الرشقية،  القدس  فيها  مبا  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  إىل  اإلرسائيليني  للمدنيني  الرشعي  غري 
تعايش بني االستيطان والسالم، فاالستيطان تعبري عدواين صارخ عن االحتالل وعقلية التوسع، والسالم 
يعني االعرتاف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وااللتزام بتطبيق قرارات الرشعية الدولية نّصاً 

وروحاً، ومببدأ األرض مقابل السالم، وبرؤية حل الدولتني وبخطة خارطة الطريق.

تطالب  التي  الدولية  الرشعية  قرارات  ودائم وشامل، مبعزل عن  لسالم حقيقي  ليس من سبيل 
املحتلة منذ عام 1967،  الفلسطينية والعربية  التام من جميع األرايض  باالنسحاب  حكومة إرسائيل 
السياسية  العملية  مسار  لتصويب  الطريق  وهو  املجهول  نحو  االنزالق  من  املزيد  عن  البديل  وهو 
ووقف التآكل يف املوقف التفاويض وتأكيد االلتزام باستحقاقات عملية السالم العادل والدائم وفق ما 
تقتضيه متطلبات العدالة والقانون الدويل. وليس وفق ما يسمى بالسالم االقتصادي أو وفق اعتبارات 
عملية قامئة عىل التسليم مبا يكن أن تقبله القوة القامئة باالحتالل، وما أدى إليه هذا التسليم املسبق 

]من[ تقويض لعملية السالم وأمن املنطقة واستقرارها.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة:

املفاوضات حول  نحو  الشجاع  التقدم  التطرف هو  نزعات  العنف ويحارص  نار  يطفئ  الذي  إن 
الوضع الدائم من أجل التوصل إىل اتفاقاتٍ عمليٍة متوازنة، تنهي االحتالل ألرضنا ومقدساتنا، وتنزع 
فتيل االنفجار وتوفر استقراراً راسخاً للمنطقة املليئة بتوترات تشكل مكامن انفجار ظاهرة ومسترتة، 
ومن هنا يأيت رفضنا بكل قوة لكل اإلجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إرسائيل، القوة القامئة 
لرسم  باعتبارها محاولة مكشوفة  النهايئ،  الوضع  بقضايا  ألنها متس  فوراً  بوقفها  باالحتالل، ونطالب 
وتحديد خريطة الحل النهايئ من جانب واحد، وعليه فإنني أتوجه من خاللكم إىل املجتمع الدويل 
إلزام  يف  الدولية  الجهود  فشل  بسبب  إليها  وصلنا  التي  النتائج  من  العب  استخالص  برضورة  برمته 
إرسائيل بوضع حد لسياساتها االستيطانية ومامرساتها العدوانية، وما ألحقه ذلك من تقويض ملصداقية 
باالحتالل واالستيطان وآن األوان للعامل ليك  عملية السالم لدى شعبنا، فجوهر الرصاع يتمثل أساساً 



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

625

تكون كام  أن  نأمل  التي  استقالل دولة فلسطني  االحتالل وتحقيق  بإنهاء  الرصاع  يعالج جذور هذا 
قال الرئيس أوباما يف اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمب املايض عضواً جديداً فاعاًل 
ومعرتفاً به يف األمم املتحدة يف العام القادم، مؤكدين لكم جميعاً بأن األمم املتحدة والرشعية الدولية 
ستظالن املرجع واملالذ لنا التخاذ أية قرارات يف حال مل تنجح املفاوضات التي نؤكد لكم بأننا سنبذل 

قصار جهدنا إلنجاحها.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة:

ودعم  دعمكم  ومن  قضيته،  عدالة  من  يتزعزع  ال  الذي  إيانه  يستمد  الفلسطيني  شعبنا  إن 
وتضامن كل األشقاء واألصدقاء والحريصني عىل نجاح عملية السالم، وبالتايل فإننا بحاجة الستمرار 
جهودكم وجهود راعيي عملية السالم مبا يف ذلك جهود الرئيس باراك أوباما، واالتحاد الرويس واالتحاد 
األورويب واليابان والصني وحركة عدم االنحياز ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واألشقاء العرب والعديد من 
األصدقاء يف كل مكان، وبشكل خاص عندكم يف األمم املتحدة، وأثق متاماً ونحن عىل عتبة االحتفال 
تضامنكم  وتأكيد  تجديد  بأن  كذلك  وأثق  النهاية،  من  اقرتبت  قد  شعبنا  معاناة  بأن  جديد،  بعام 
ودعمكم لشعبنا يف هذا الوقت بالذات يعزز من صمودنا ويدعم موقفنا العادل وجهودنا الصادقة 
إىل  يستند  سالم  ويرتسخ،  ويتوطد  يدوم  سالم  املنطقة،  يف  والدائم  والشامل  العادل  السالم  إلقامة 
الحق والعدل واملساواة واالحرتام املتبادل والتعاون الخالّق، سالم يضمن لشعوب املنطقة كافة األمن 
واالستقرار واالزدهار ولشعبنا الفلسطيني الحرية واالستقالل، سالم يطوي صفحة املايض بكل عذاباته 
التعاون والتعايش يف املنطقة يسود فيه األمل  وآالمه وقهره ومعاناته، سالم يفتح عهداً جديداً من 

واألمان والتطلع نحو مستقبل أفضل ألطفالنا جميعاً.

نجدد لكم جميعاً امتناننا وتقديرنا لجهودكم الخرية وملواقفكم التضامنية الثابتة مع قضية شعبنا، 
وأجدد رسالتي للشعب اإلرسائييل بأن يدنا ما زالت قادرة عىل حمل غصن الزيتون اليابس من بني 

الركام وستظل ممدودة للسالم العادل من أجل تأمني مستقبل آمن ألطفالنا وأطفالهم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وثيقة رقم 271:

بيان حركة الجهاد اإلسالمي يف ذكرى تقسيم فلسطني تؤكد فيه أن فلسطني 
وحدة واحدة ال تقبل القسمة أو التجزئة271
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يصادف اليوم الذكرى الـثالثة والستني لقرار األمم املتحدة رقم 181 الصادر يف التاسع والعرشين 
من نوفمب )ترشين ثاين( لعام 1947م، والذي أوىص بتقسيم فلسطني إىل دولة ذات حكومة عربية 

وأخرى يهودية.

وقد جاء هذا القرار األممي ليصبغ رشعنةً عىل اغتصاب وطننا الحبيب بعد وعد بلفور املشؤوم 
الذي منح الصهاينة حقاً بإنشاء “وطٍن قومي” عىل أرض فلسطني.


