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ولقد رفض شعبنا الفلسطيني هذا القرار وعّد قبوله خيانًة وطنية عظمى، ليغدو ذلك التاريخ من 
كل عام يوماً تضامنياً يقف فيه أحرار العامل وثواره مع حق شعبنا التاريخي يف تحرير أرضه املحتلة.

واقع  لتكريس  محاولة  يف  الصهيونية  الهجمة  تصاعد  ظل  يف  العام  هذا  التقسيم  ذكرى  وتأيت 
االحتالل وطمس الوجود الفلسطيني والعريب واإلسالمي يف القدس وسائر األرض املحتلة، فيام مل يعد 
خيار  امليض يف  لهم من هم سوى  يعد  مل  العربية،  األطراف  بعض  ومعها  وم.ت.ف  السلطة  لقيادة 
املخططات  من  العديد  تنفيذ  يف  االحتالل  استغله  سياسياً  مناخاً  خلق  الذي  األمر  العقيم  التسوية 

واملشاريع التوسعية لتهويد املقدسات ونهب األرض.

إننا بحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني ويف ذكرى قرار التقسيم الباطل، فإننا نؤكد عىل ما ييل:

أوالً: إن فلسطني من بحرها إىل نهرها وحدة واحدة ال تقبل التجزئة وال التقسيم وال تتسع إال 
لشعبها وأهلها وال وجود لليهود الصهاينة فوق أي شب من ترابها. 

تتمثل  والتي  املرشوعة  مطالبه  كامل  تحقيق  حتى  املقاومة،  يف  شعبنا  حق  عىل  نشدد  ثانياً: 
باألساس يف إنهاء احتالل عن كامل أرضه.

االستسالم  ملنطق  رفضاً  يزال  وال  طياته  يف  حمل  التقسيم  لقرار  الفلسطيني  الرفض  إن  ثالثاً: 
والتفريط يف الحقوق، وعليه فإننا نؤكد رفضنا ألية حلول مجتزأة تنتقص من حقنا وتحرف مرشوعنا 
لتحمل  العامل  أحرار  وكل  واملسلمني  العرب  ونطالب  الحقيقية،  وجهته  عن  والنضايل  الجهادي 
الدفاع عن أرضه ومقدساته واستعادة حقوقه ويف مقدمته حق  مسؤولياتهم ودعم حق شعبنا يف 

العودة وتقرير املصري. 

رابعاً: نجدد تأكيدنا عىل رضورة استعادة الوحدة وإنهاء حالة االنقسام مبا يضمن وقوف شعبنا 
وقوانا صفاً واحداً يف مواجهة االحتالل والعدوان والتصدي ملحاوالت تصفية القضية والحقوق الوطنية، 

واستمرار املقاومة. 

حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني

وثيقة رقم 272: 

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة حول اللجنة املعنية مبامرسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف272 ]مقتطفات[
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إن الجمعية العامة،

).....(

ملا  للترصف  القابلة  لحقوقه غري  الفلسطيني  الشعب  املعنية مبامرسة  للجنة  تقديرها  تعرب عن   –1
تبذله من جهود يف أداء املهام التي أسندتها إليها الجمعية العامة، وتحيط علاًم بتقريرها السنوي، 

مبا يف ذلك االستنتاجات والتوصيات القيمة الواردة يف الفصل السابع منه؛
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تطلب إىل اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود لتعزيز إعامل حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة   –2
الدعم  وتعبئة  األوسط  الرشق  يف  السالم  عملية  ودعم  املصري،  تقرير  يف  حقه  فيها  مبا  للترصف، 
واملساعدة الدوليني للشعب الفلسطيني، وتأذن للجنة بإدخال تعديالت عىل برنامج عملها املعتمد 
حسبام قد تراه مناسباً ورضورياً، يف ضوء التطورات الحاصلة، وتقديم تقرير عن ذلك إىل الجمعية 

العامة يف دورتها السادسة والستني وما بعد ذلك؛

تطلب أيضاً إىل اللجنة أن تواصل إبقاء الحالة املتعلقة بقضية فلسطني قيد االستعراض وأن تقدم   –3
إىل الجمعية العامة أو مجلس األمن أو األمني العام تقارير ومقرتحات، حسب االقتضاء؛

تطلب كذلك إىل اللجنة االستمرار يف تعاونها مع منظامت املجتمع املدين الفلسطينية وغريها من   –4
املدين  املجتمع  مزيد من منظامت  واالستمرار يف إرشاك  لها  املدين ويف دعمها  املجتمع  منظامت 
له،  الدويل  والدعم  الفلسطيني  الشعب  مع  الدويل  التضامن  حشد  بغية  أعاملها،  يف  والبملانيني 
وبخاصة أثناء هذه الفرتة العصيبة من انعدام االستقرار السيايس واملعاناة اإلنسانية واألزمة املالية، 
القابلة  الفلسطيني لحقوقه غري  الشعب  نيل  تعزيز  املتمثل يف  الشامل  الهدف  إىل تحقيق  سعياً 
للترصف والتوصل إىل تسوية عادلة ودامئة وسلمية لقضية فلسطني، جوهر الرصاع العريب اإلرسائييل، 
عىل أساس قرارات األمم املتحدة املتخذة يف هذا الصدد، ومرجعية مؤمتر مدريد، مبا يف ذلك مبدأ 

األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق التي وضعتها املجموعة الرباعية؛

تطلب إىل لجنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة والخاصة بفلسطني، املنشأة مبوجب قرار الجمعية   –5
العامة 194 )د–3(، وإىل هيئات األمم املتحدة األخرى املعنية بقضية فلسطني أن تواصل التعاون 
بصورة تامة مع اللجنة وأن تتيح لها، بناء عىل طلبها، ما يتوفر لديها من معلومات ووثائق ذات 

صلة باملوضوع؛

تدعو جميع الحكومات واملنظامت إىل التعاون مع اللجنة يف أدائها ملهامها؛  –6

تطلب إىل األمني العام أن يعمم تقرير اللجنة عىل جميع هيئات األمم املتحدة املختصة، وتحث   –7
تلك الهيئات عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة، حسب االقتضاء؛

تطلب أيضاً إىل األمني العام أن يواصل منح اللجنة جميع التسهيالت الالزمة ألداء مهامها.  –8

وثيقة رقم 273:

القرارات  حول  نقاش  جلسة  يف  الكنيست  أمام  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
وسياسات الحكومة اإلرسائيلية273 

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

1 كانون األول/ ديسمب 2010

يؤسفني )كام الحظ عدد من الزمالء هذا األمر( غياب الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست الـ 40 
الذين طلبوا إجراء هذا النقاش، وذلك ألنهم ال يهتمون يف حقيقة األمر باالستامع إىل النقاش والتداول.


