
2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

389

وثيقة رقم 144:

لإلبداع144  درويش  محمود  مؤسسة  افتتاح  يف  فياض  سالم  خطاب 
]مقتطفات[

12 حزيران/ يونيو 2010

لإلبداع.  درويش  محمود  مؤسسة  الفتتاح  املناسبة  هذه  يف  معكم  أكون  أن  ويرشفني  يسعدين 
امليالد،  قبل  سنة   3000 إىل  تعود  التي  ياسيف،  كفر  يف  اليوم  بينكم  وأنا  خاصة،  بسعادة  وأشعر 
وتحتضن أقدم املدارس يف الشامل، وخرجت العديد من الشعراء والفنانني واملبدعني، وعىل رأسهم 

محمود درويش.

).....(

إن نجاح العملية السياسية يف تحقيق أهدافها يتطلب إعادة املصداقية لها، وتصويب مسارها. 
وال يكن لهذا أن يتم إال بالقدر الذي يتحمل فيه املجتمع الدويل بنفسه مسؤولية إنهاء االحتالل، 
وتنفيذ قرارات الرشعية الدولية ذات الصلة إلنهاء أطول احتالل شهده التاريخ الحديث، وضامن حق 
شعبنا يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة عىل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الرشيف. 
ونقول للجميع: إن الحل لن يكون إال عىل أساس قرارات الرشعية الدولية واالعرتاف بحقوق شعبنا 
الوطنية. وكام قال درويش “إن أيدينا الجريحة ما زالت قادرة عىل حمل غصن الزيتون اليابس، من 
بني أنقاض األشجار التي يغتالها االحتالل، إذا بلغ اإلرسائيليون سن الرشد، واعرتفوا بحقوقنا الوطنية 
األرايض  الكامل من  واالنسحاب  العودة  الدولية، ويف مقدمتها حق  الرشعية  املرشوعة، كام عرفتها 
وعاصمتها  ذات سيادة،  دولة مستقلة  املصري يف  تقرير  وبحق   ،1967 العام  املحتلة يف  الفلسطينية 
القدس. إذ ال سالم مع االحتالل وال سالم بني سادة وعبيد”. وأضيف: “ال سالم مع االستيطان، وال 
سالم دون القدس الرشقية عاصمة لدولة فلسطني املستقلة، وال سالم مع أي مسٍ مبكانة الجامهري 

العربية يف إرسائيل”.

الدولة”  وإقامة  االحتالل  إنهاء  “فلسطني:  برنامجها  املايض  آب  يف  الوطنية  السلطة  أعلنت  لقد 
الذي أىت من واقع التجربة امللموسة لشعبنا وحقوقه الطبيعية يف الحرية واالستقالل والعودة. فهذا 
البنامج ببساطة يشكل أداة فعل لهزية اليأس واالحباط، وانتصار الثقة بالنفس والقدرة عىل اإلنجاز، 
والتي نراها يومياً مع كل طفلة تشق طريقها للمدرسة، ومع كل طريق يعبد، وكل مصباح يضاء، ومع 
كل عيادة تؤمن العالج للمرىض، ومع كل مرشوع يعزز صمود شعبنا ويقربه من لحظة الخالص من 
االحتالل. ومع ذلك وقبله وبعده، مع كل فرصة إبداع متنح لفنان أو شاعر أو كاتب أو مرسحي أو 
سيناميئ، ويف بيئة قادرة عىل حامية هذه اإلبداعات، وتطويرها. فثقل االحتالل ومامرساته لن يجعلنا 
هو  الثقايف  فاملرشوع  مكوناته.  بكامل  والنهوض  الثقايف  املرشوع  ودعم  رعاية  يف  واجبنا  عن  نغفل 

البوصلة التي متكننا من أاّل نضل الطريق.

إن برنامج إنهاء االحتالل وبناء الدولة، أيها السيدات والسادة، ليس مرشوعاً خيالياً بعيد املنال، 
بل هو فعل مقاوم عنيد، وورشة حقيقية للعمل الجاد واملنظم، بدأ يتحول إىل ورشة تعزز اإلنجاز 
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وتعجل يف تحقيقه. وما نحتاجه دوماً هو تضافر العقول والجهود واأليادي. فال وقت لدينا النتظار 
هو  إليه  نسعى  فام  عنجهيتها.  من  القوة  غطرسة  تفيق  حتى  لدينا  وقت  وال  ينصفنا،  حتى  العامل 
الخالص من املرحلة االنتقالية، وقيودها املجحفة، وليس الدخول يف مراحل انتقالية جديدة. نعم، إن 
ما يسعى إليه شعبنا، وتعمل السلطة الوطنية عىل تحقيقه، هو الخالص التام من االحتالل ومراحله 
السيادة،  كاملة  املستقلة  الدولة  عهد  لشعبنا،  الحرية  عهد  هو  جديد  عهد  يف  والدخول  االنتقالية، 

وعاصمتها األبدية القدس الرشيف... عهد السالم الحقيقي واألمن الراسخ لشعوب املنطقة.

إن جوهر برنامج عمل الحكومة، يرتكز أساساً عىل استكامل بناء مؤسسات دولة فلسطني وبنيتها 
التحتية، متهيداً إلقامة الدولة، ومبا يوفر يف الوقت نفسه مقومات الصمود لشعبنا ويعزز قدرته عىل 
حامية أرضه. وهذا املسار يتكامل عضوياً مع مسار املقاومة الشعبية السلمية الستنهاض عنارص القوة 
األطراف  كافة  الفلسطينية مع  التحرير  تقوده منظمة  الذي  السيايس  النضال  الذاتية، وإسناد مسار 
الثالث يف مجملها حلقات مرتابطة وركائز أساسية  املسارات  املحافل. ومتثل هذه  الدولية ويف كافة 

إلنجاز مرشوعنا الوطني.

السلمية،  الشعبية  املقاومة  حول  الشعبي  وااللتفاف  الوعي  لحالة  امللموس  التنامي  إن  نعم، 
والجهد الوطني املبذول لبناء مؤسسات دولة فلسطني وبنيتها التحتية، كمسارين متالزمني، يتكامالن 
مع مسار النضال السيايس لتوسيع قاعدة اإلجامع الدويل، ونقله من تأييد حقوق شعبنا العادلة، ودعم 
خطة سلطته الوطنية إلقامة مؤسسات دولة فلسطني، إىل تدخل فاعل ومبارش يف العملية السياسية 
لضامن إنهاء االحتالل، ومتكني شعبنا من تحقيق أهداف مرشوعه الوطني. “فالبقاء مقاومة”، وتعزيز 
قدرة شعبنا عىل البقاء يف مواجهة املرشوع االستيطاين االحتاليل يثل املربع األول يف أي جهد حقيقي 
يستهدف إنهاء االحتالل. وإن هذا األمر يرتافق مع ما نشهده من تناٍم واضح يف الوعي الدويل بشأن 
عادل  تحقيق حل  لضامن  إمكانية  أية  عىل  من خطر  يثله  ما  بكل  اإلرسائييل،  االستيطاين  املرشوع 
ودائم يكفل لشعبنا حقه يف العيش بحرية وكرامة يف وطن له. ويبدو ذلك جلياً يف املواقف الدولية 
اللجنة  وبيان  املايض،  العام  أول  كانون  األورويب يف شهر  االتحاد  بيان  إعالنها يف  تم  والتي  املتنامية 
الرباعية يف موسكو يف شهر آذار من العام الحايل، بكل ما تضمناه من عنارص قوة أساسية مساندة 
لحقوقنا وقضيتنا العادلة. إذ أعلن العامل بوضوح أنه ال يعرتف بضم القدس الرشقية، وأن وضع القدس 
يشكل قضية أساسية من قضايا الوضع النهايئ، ويجب حلها وفق مرجعية واضحة تقوم عىل قرارات 
الرشعية الدولية، وقواعد القانون الدويل، وعىل أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967. كام أكد 
فالعامل  الدولة،..  لقيام  واإلعداد  البناء  مجال  يف  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لخطة  الواضح  دعمه 
يقف اليوم موحداً مع حق شعبنا يف العيش بحرية وكرامة يف دولة مستقلة له. ويف هذا كله عنارص 
قوة إضافية لشعبنا يف هذه املرحلة من مراحل نضاله الطويل، علينا أن نحسن استثامرها، ونتحرك 
وفقها، ومبا يكن شعبنا من إنجاز حقوقه الوطنية، مبا فيها حقوقنا يف القدس الرشقية كعاصمة لدولة 

فلسطني.

إن تحقيق هذه األهداف يتطلب اإلرساع يف إنهاء االنقسام وحالة االنفصال املأساوية، واستنهاض 
كامل طاقات شعبنا املوحدة يف مواجهة االستيطان والحصار. ومن هنا ومن عىل منصة درويش أعلن 
أو االنفصال. فال للحصار وال لالنفصال. فكلنا  الحصار  الخيارات اإلرسائيلية بني  أننا لن نكون أرسى 
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موحدون يف مواجهة الحصار، وعلينا أن نكون موحدين أكرث ضد مخاطر االنفصال... فوحدة الوطن 
هي الطريق للحرية واالستقالل، وهي الطريق لبناء دولة فلسطني، يف قطاع غزة ويف الضفة الغربية 
ويف القلب من ذلك كله القدس الرشقية العاصمة األبدية لدولتنا، وهي الطريق لحامية حقوق شعبنا 

كافة، وعلينا جميعاً أن نرتقي ملستوى املسؤولية واألمانة التي حّملنا إياها شعبنا.

ويف الختام، أحيي جهودكم وأبارك لكم هذا اإلنجاز، وأؤكد لشعبنا أن السلطة الوطنية سرتعى 

بكافة  واإلبداع  واآلداب  والفنون  والثقافة  الفكر  اندفاعة  مبواصلة  الكفيلة  املبادرات  كل  وتدعم 

والخارج،  الداخل  يف  املثقفني  وحدة  وتعميق  الثقافية،  هويتنا  تكريس  بهدف  وذلك  مكوناتها، 

العريب  عمقنا  مع  الثقافية  عالقتنا  ولتطوير  واالستالب،  والتغريب  اإللغاء  أشكال  كل  وملواجهة 

اإلنساين. ومحيطنا 

هذا عهدنا لكم. فقوتنا تكمن يف توفري املناخ الحّر لإلبداع، بكل مكوناته، باعتبار الحرية رشطاً 

للحصانة الوطنية... هذا هو وفاؤنا لدرويش وروحه املحلقة يف سامئنا... وهذا هو التزامنا لشعبنا، 

ولن نحيد عنه.

وثيقة رقم 145:

أسطول  سفن  حادثة  يف  اإلرسائييل  التحقيق  حول  األبيض  البيت  بيان 
الحرية145 

13 حزيران/ يونيو 2010

اتخذت إرسائيل خطوة مهمة إىل األمام باقرتاحها تشكيل لجنة عامة مستقلة للتحقيق يف الظروف 

التي أحاطت باألحداث املأسوية األخرية عىل منت القافلة البحرية التي كانت متجهة إىل غزة. ويف بيان 

رئايس ملجلس األمن الدويل انضمت الواليات املتحدة إىل األرسة الدولية يف شجب تلك األحداث التي 

أودت بحياة تسعة أفراد وتسببت يف وقوع الكثري من اإلصابات عىل منت القافلة البحرية، ويف دعم 

القيام بتحقيق عاجل ومحايد وموثوق وشفاف.

إننا نعتقد أنه ينبغي السامح إلرسائيل، شأنها شأن أية دولة أخرى، بإجراء تحقيق يف الحوادث 

عىل  وقادر  الدولية  املعايري  يلبي  عسكري  قضاء  نظام  إرسائيل  ولدى  القومي.  بأمنها  تتعلق  التي 

إجراء تحقيق جدي وموثوق. كام أن الهيكلية والرشوط املرجعية للجنة التحقيق املستقلة العتيدة 

لكننا  والشفاف.  واملوثوق  واملحايد  العاجل  التحقيق  مبعايري  تفي  أن  يكن  إرسائيل  اقرتحتها  التي 

إىل  نخلص  أن  قبل  ونتائجه  التحقيق  إجراء  سننتظر  بل  نتيجتها  أو  العملية  عىل  سلفاً  نحكم  لن 

استنتاجات أخرى.

ويف حني يتعني منح إرسائيل املهلة الزمنية الستكامل العملية، فإننا نتوقع أن يجري التحقيق الذي 

النتائج لدى  نتوقع أن تعرض  العسكرية عىل وجه الرسعة. كام  اللجنة اإلرسائيلية وقواتها  ستجريه 

استكامل التحقيق بصورة علنية وأن تقدم للمجتمع الدويل.


