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 –11تحث الدول األعضاء عىل مواصلة تقديم املساعدة الطارئة إىل الشعب الفلسطيني من أجل
التخفيف من حدة األزمة املالية والحالة االجتامعية واالقتصادية واإلنسانية األليمة ،وبخاصة يف
قطاع غزة؛
 –12تشدد عىل رضورة املحافظة عىل املؤسسات والهياكل األساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل
توفري الخدمات العامة الحيوية للسكان املدنيني الفلسطينيني وتعزيز حقوق اإلنسان ،مبا فيها
الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية؛
 –13تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الجمعية العامة يف دورتها السابعة والستني تقريراً عن تنفيذ
هذا القرار.

وثيقة رقم :313

مقابلة مع القيادي يف حركة حامس صالح الربدويل حول التنظيم الدويل
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لإلخوان املسلمني وحركة حامس وسورية والثورات العربية
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قال القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية “حامس” صالح الربدويل إن “حامس جزء من التنظيم
العاملي لإلخوان املسلمني فكرياً وثقافياً ،وليس تنظيامً أو إدارياً” ،مبيناً وجود تعاون وتنسيق لن
يتطورا إىل الدمج.
وأضاف إىل “الغد” من األرايض املحتلة “مل يطرأ جديد عىل وضع حركة حامس منذ سنوات ،حينام
أقرت ،وفق ما ورد يف ميثاقها األسايس ( ،)1988بأنها جزء من حركة اإلخوان املسلمني فكرياً وثقافياً،
من دون االرتباط به تنظيمياً وإدارياً”.
وأردف “ال يوجد حاجة للدمج أو االنضامم يف إطار اإلخوان املسلمني ،إذ إن التنسيق قائم دومنا
حاجة للدمج بني حركة وطنية فلسطينية همها األساس تحرير فلسطني ،وحركات إسالمية لها همومها
ومشاكلها الداخلية”.
وأوضح أن “الدمج يعيق ويلغي خصوصية العمل والتفاصيل اليومية التي يتم مواجهتها ضد
االحتالل ،فللحركة خصوصيتها واختالفها ومتيزها فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية وتبني املقاومة
ضد االحتالل”.
وبني أن “حامس تحرتم كل الحركات اإلسالمية التي ترتبط معها بروابط ثقافية وفكرية وفقهية،
ولكن التنظيم غري موجود ،بصفتها حركة تنظيمية معنية بهدف تحرير فلسطني وتقرير املصري”.
واعترب أن “الحديث يف هذا األمر يرتدد اآلن حينام بدأت الحركات اإلسالمية يف عدد من الدول،
مثل مرص وتونس ،بالفوز يف االنتخابات ،مام جعل الواليات املتحدة والكيان اإلرسائييل ودول معادية
تشعر بالقلق ،وباتت تبحث عن روابط تنظيمية بينها وحامس”.
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وتابع قائ ًال “لقد سعت تلك الجهات إىل سحب مزاعم “إرهابية” حامس عىل تلك الحركات،
وأخذت بحملة تشويه مبساعدة التيارات التي مل يحالفها حظ الفوز يف االنتخابات ،بغرض إضعاف
موقفها ،وبالتايل التأثري عىل موقع حامس عند الشعوب العربية واإلسالمية”.
واستطرد قائالً “موقع حامس الثابت لن يتأثر ،بغض النظر عن وضع تلك الحركات يف االنتخابات
ويف بالدها”.
وقال إن “حامس مل تتلقَ حتى اآلن من سورية طلباً مبغادرة البالد ،وهي موجودة حالي ًا بشكل
متوازن ،بدون التدخل يف الشؤون الداخلية للبالد ،وبالتايل فهي ليست يف مأزق حرج ،حيث ال تستثري
أحداً سواء النظام أم الشعب”.

وثيقة رقم :314

ترصيح صحفي للمتحدث الرسمي باسم األمني العام لألمم املتحدة حول
التوسع االستيطاين يف الضفة الغربية( 314نص مرتجم عن األصل)
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إن األمني العام يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي وردت اليوم من قرار حكومة إرسائيل باملوافقة
عىل بناء  40منزالً ومزرعة بالقرب من مستوطنة إفرات يف األرايض املحتلة بالقرب من مدينة
بيت لحم الفلسطينية.
ويدعو األمني العام مرة أخرى حكومة إرسائيل إىل تجميد جميع األنشطة االستيطانية ،فهي
مخالفة للقانون الدويل وخارطة الطريق ،وترض مبفاوضات الوضع النهايئ.
وهذه اإلجراءات التي اتخذتها حكومة إرسائيل تأيت يف مرحلة حساسة تواصل فيها
اللجنة الرباعية جهودها من أجل تسهيل استئناف املفاوضات املبارشة بني الطرفني .ولكن حتى تنجح
هذه العملية ،يجب عىل الطرفني االمتناع عن القيام بأي أعامل استفزازية واملساعدة يف خلق بيئة
إيجابية للمفاوضات.

وثيقة رقم :315

كلمة محمود عباس يف مقر اليونسكو مبناسبة انضامم فلسطني إىل
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عضويتها
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معايل السيدة كاتالني بوغياي رئيسة املؤمتر العام
سعادة السيدة اليساندرا كومنييز رئيسة املجلس التنفيذي
معايل السيدة إيرينا بوكوفا املدير العام ملنظمة اليونسكو
أصحاب السعادة ..السيدات والسادة
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