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وثيقة رقم 240:

األوسط الرشق  يف  السالم”  “عملية  حول  هيغ  لوليام  صحفي   ترصيح 
وحلّ الدولتني240 )نص مرتجم عن األصل(

19 أيلول/ سبتمب 2011

يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  مقر  من  متحدثاً  هيغ  وليام  ]البيطاين[  الخارجية  وزير  قال 
نيويورك: 

الدولتني،  الفلسطينية، أي ما يسمى بحل  بالدولة  تأيت  التي  املفاوضات  نريد رؤيته هو  ما  “إن 
بحيث تكون إرسائيل قادرة عىل العيش يف سالم وأمان، ولكن بوجود دولة فلسطينية قابلة للحياة إىل 
جانبها. وال زال هذا األمر هدَف السياسة البيطانية منذ فرتة طويلة. وبالتايل فإن أفضل النتائج التي 
يكن أن تتمخض عن جميع هذه املفاوضات واملناقشات التي تجري هنا يف نيويورك هذا األسبوع 

هي توصل الفلسطينيني واإلرسائيليني إىل اتفاق للعودة إىل املفاوضات معاً”. 

“نحن وجميع الدول الست والعرشين األخرى يف االتحاد األورويب امتنعنا عن إظهار موقفنا حول 
الطريقة التي سنصوت فيها عىل أي قرار قد يرى النور يف الجمعية العامة، وذلك من أجل مامرسة 
أكب قدر ممكن من الضغط عىل الجانبني للعودة إىل املفاوضات. وهذا هو الطريق الحقيقي الوحيد 

للميض قدماً”.

وأشار وزير الخارجية إىل أن “الفلسطينيني مل يعلنوا بعد بالضبط عن مقرتحاتهم”، ولكنه علق 
الكاملة يف األمم املتحدة “مل يكن  بأن تقديم رسالة إىل مجلس األمن سعياً للحصول عىل العضوية 
اإلجراء الصحيح الذي نويص به ألنه يؤدي فقط إىل املواجهة” و“أن خطوة كهذه يف مجلس األمن 

ليس أمامها سوى الفيتو األمرييك”. 

“وإن عدد أعضاء مجلس األمن الذي قد يدعمون هذه الخطوة غري معروف، ولكنها لن تدفع بأي 
من الطرفني قدماً. فهنالك اآلن خيارات أخرى للفلسطينيني، كإمكانية طرح مقرتحات قرارات أخرى 
لدى الجمعية العامة، أفضلها، كام قلت، االتفاق للعودة إىل املفاوضات مع اإلرسائيليني، مع موافقة 

اإلرسائيليني عىل ذلك أيضًا. وهذا ما سنضغط به عىل الطرفني لينفذوه”. 

عودة  اتجاه  يف  الضغوط  كل  وسنامرس  غداً،  نيويورك  يف  هنا  عباس  الرئيس  مع  “سأجتمع 
املفاوضات للتوصل إىل حل الدولتني والسامح للدولة الفلسطينية بأن ترى النور حقاً”. 

يف السالم  عملية  بشأن  التفاؤل  من  درجة  عىل  لإلبقاء  حاجة  هناك  إن  الخارجية  وزير   وقال 
الرشق األوسط: “لقد عمل من سلفني والعديد من رؤساء الوزراء البيطانيني عىل هذه القضية، كام 
عمل عليها العديد من الرؤساء األمريكيني بكل جد، لكن دون نجاح حتى اآلن. فبكل وضوح، هذه 

واحدة من أكث الشؤون الدولية إرباكاً وتعقيداً وصعوبةً”.

وأضاف “لكن أهميتها كبرية جداً، وعواقب الفشل يف التوصل إىل حل الدولتني قد تكون كارثية 
املحاولة، وعلينا أن  عىل منطقة الرشق األوسط والعامل عىل نطاق أوسع. لذلك علينا أن نستمر يف 
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هنا يف  الصدد  كاملة يف هذا  مشاركة  نشارك  النجاح. وسوف  بإمكانية  التفاؤل  من  قدر  نبقي عىل 
نيويورك عب االجتامع مع اإلرسائيليني والفلسطينيني. 

بعد قليل، سأذهب ملقابلة توين بلري، ممثل اللجنة الرباعية، ملناقشة مدى أدائه لدوره. وسوف 
نستمر يف دفع هذه العملية قدماً بجميع الطرق يف الحارض واملستقبل”.

وثيقة رقم 241:

بيان صحفي لجمعية الثقافة العربية حول تحريف املنهاج الفلسطيني يف 
القدس241

19 أيلول/ سبتمب 2011

تعّب جمعية الثقافة العربية عن دعمها ومساندتها للخطوات االحتجاجّية التي يقوم بها “اتحاد 
أولياء أمور الطالب يف القدس”، والتي كان آخرها اإلرضاب االحتجاجي الجزيئ يف مدارس القدس املحتلة 
الفلسطيني يف  املنهاج  لتحريف  الخطري  املخطط  بوقف  للمطالبة   ،2011–09–13 الثالثاء  يوم  كافة 
املدارس العربّية التابعة للبلدية واملعارف اإلرسائيلّية واألوقاف ومدارس “األنروا”، ورفض كّل أشكال 
تدخلها يف مضامني وكتب املنهاج الفلسطيني يف القدس، وتؤيد مطالبته بعدم توزيع الكتب املحرفة 

عىل الطالب. 

إن تحريف االحتالل اإلرسائييل ملناهج التعليم الفلسطينية يف القدس، هو بالفعل كام يراها أولياء 
األمور املقدسيون خطوة خطرية الستكامل مرشوع الهيمنة الكاملة عىل األرض واإلنسان الفلسطيني 
بأرسلة جيلها  القدس  تهويد  ليتّمم  الجامعية،  بهويته  العبث  وبالتايل  وتاريخه،  ثقافته  وحرمانه من 
للوعي  تحريف  املناهج هو  تحريف  إن  مناهج محرفة ومشوهة.  تعلم  أهلها عىل  وإكراه  الناشئ، 
ومتزيق للهوية ومصادرة لحق تذويت ]تذويب[ االنتامء األصاليّن للمكان والشعب وتاريخهام وبالتايل 

مستقبلهام. 

إننا نؤّيد أيضاً دعوة اتحاد أولياء األمور لكافة األطر الطالبية ومجالس أولياء أمور الطلبة يف كل 
األحياء املقدسّية للتنسيق والعمل الوحدوي واملثابر حتى إعادة املنهاج الفلسطيني، ونؤيد دعوتها 
الكاملة  الفلسطينّية خاصة لتحّمل مسؤولياتها  الرتبية والتعليم  الوطنية بشكل عام ووزارة  للسلطة 
والشاملة تجاه كافة احتياجات قطاع التعليم يف القدس، وتحرير هذا القطاع من أية هيمنة أو ابتزاز 
احتاليل، وتنفيذ وعودها بتوزيع الكتب مجاناً عىل مدارس املدينة. ونعتب حيادهم يف هذه املعركة 

خطوة متخاذلة تهّدد من جديد هوية املدينة وسكانها والسيادة عليها. 

الهائلة  املخاطر  اإلرسائيلية،  التدريس  مناهج  مع  التاريخية  تجربتنا  من خالل  جيداً،  ندرك  إننا 
التي تهدد الهوية الفلسطينية والوعي الوطني واللغة العربية، ونرى بأم أعيننا النتائج املشوهة لهذه 
املناهج  احتامالت فرض هذه  وثقافية،  تربوية  استقاللية  والحصول عىل  بتغيريها  ونطالب  املناهج، 
ومستقبل  وعي  عىل  فعلياً  تهديداً  تشكل  الفلسطيني  املنهاج  تحريف  خالل  من  شبيهة  مناهج  أو 

الفلسطينيني يف املدينة. 


