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الحركات،  تلك  عىل  حامس  “إرهابية”  مزاعم  سحب  إىل  الجهات  تلك  سعت  “لقد  قائالً  وتابع 
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 تتلَق حتى اآلن من سورية طلباً مبغادرة البالد، وهي موجودة حاليًا 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 الغربية314 )نص مرتجم عن األصل(
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إن األمني العام يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي وردت اليوم من قرار حكومة إرسائيل باملوافقة 
مدينة من  بالقرب  املحتلة  األرايض  يف  إفرات  مستوطنة  من  بالقرب  ومزرعة  منزالً   40 بناء   عىل 

بيت لحم الفلسطينية. 

فهي  االستيطانية،  األنشطة  جميع  تجميد  إىل  إرسائيل  حكومة  أخرى  مرة  العام  األمني  ويدعو 
مخالفة للقانون الدويل وخارطة الطريق، وترض مبفاوضات الوضع النهايئ. 

فيها تواصل  حساسة  مرحلة  يف  تأيت  إرسائيل  حكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات   وهذه 
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:

إىل  فلسطني  انضامم  مبناسبة  اليونسكو  مقر  يف  عباس  محمود  كلمة 
عضويتها315
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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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إنها لحظةً تاريخيةً مفعمة باملشاعر بالنسبة يل ولشعبي أن يرتفع علم فلسطني يف ساحة منظمة 
األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( لريفرف يف سامء هذه املدينة الصديقة والجميلة 

إىل جانب أعالم بقية دول العامل. 

وأن تكون بشارة وفاتحة انضامم دولة فلسطني إىل املنظامت الدولية انضاممها إىل عضوية هذه 
املنظمة العريقة بكل ما يتضمنه ميثاقها وبرامجها وأهدافها من قيم إنسانية نبيلة فهو أمر مدعاة 

للفخر واالعتزاز. 

فال يشء يليق بفلسطني أرض الرساالت الساموية الثالث، وساحة تفاعل الحضارات التي تتعايش 
شواهدها فوق األرض املقدسة، أكث من أن تكون اليونسكو بوابتها إىل العامل وهي تبعث من جديد. 

وآالف  وإدوارد سعيد  درويش  لدى وطن محمود  والزهو  الفخر  يبعث عىل  أن  وال يشء يكن 
املثقفني واملبدعني الفلسطينيني املنترشين يف الوطن ويف الشتات، أكث من أن يكون االعرتاف الدويل 

األول بدولة فلسطني من ِقبل هذه املنظمة. 

السيدات والسادة

مجتمعهم  وركائز  بنيان  قوض  وقد  شعبنا  أبناء  فإن  للنكبة  األوىل  السنوات  ويف  أنه  هنا  نذكر 
يندثروا،  وأن  ينسوا  وأن  ينسوا  أن  لهم  وأريد  وأرضهم،  حوارضهم  من  واقتلعوا  الناهض  املتقدم 
لجأوا إىل التعليم والثقافة والفنون ليصونوا روح الشعب وليحموا ذاكرته وهويته وتراثه الوطني يف 
املخيامت واملنايف. فكان دور املدرسني والشعراء والكتاب والفنانني والباحثني تاريخياً وحاسامً يف أن 
يعب شعبنا تلك املحنة وأن ينهض من جديد شاهراً هويته الوطنية يف سعيه الدؤوب نحو الحرية، 

ومتسلحاً بالعلم يك يواجه أبناؤه الصعاب وهم يتقدمون وينجزون يف مسارات الحياة كافة. 

ويف خضم عملية بناء مؤسسات دولة فلسطني خالل السنوات املاضية التي شهد لنا العامل بالنجاح 
الفائق يف تنفيذها فقد أولينا التعليم بجميع مراحله ومجاالته اهتامماً فائقاً وأولوية قصوى، وكذلك 
مختلف ميادين الثقافة والفنون والحفاظ عىل اآلثار والرتاث الشعبي. ويف هذا املجال كان ملنظمة 

اليونسكو دور بارز، فقد كانت وما تزال رشيكاً أصيالً وداعاًم رئيساً لنا يف التخطيط واإلنجاز. 

إننا نفتخر أنه ورغم كل املصاعب والحصار الذي يفرضه االحتالل فإن فلسطني تبدو ورشة عمل 
ثقايف، فمن مقدسات تصان، ويجب أن تصان يف القدس زهرة املدائن وبيت لحم والخليل إىل مدارس 
وبيوت  تكتسب،  جديدة  ومعارف  اتصال  ووسائط  تطور،  ومناهج  تبنى،  ثقافية  ومراكز  وكليات 
قدية ومواقع أثرية ترمم، إىل مبدعني يعبون الحدود إىل أطراف العامل بنتاجهم يف األدب واألبحاث 
املهرجانات  عديد  إىل  الشعبي،  والفن  واملوسيقى  التشكييل  والفن  واملرسح  والسينام  األكاديية، 
من  ومثقفني  وفنانني  فرقاً  وتستضيف  مدننا  واألهلية يف  الحكومية  مؤسساتنا  تنظمها  التي  الدولية 

مختلف أنحاء العامل. 

وكل ذلك يتم بروح االنفتاح والحوار والتسامح والتعددية والديقراطية التي يتمسك بها شعبنا 
ويف إطار قانوين يصون حقوق اإلنسان والحريات الفردية وينع التمييز ويعزز دور املرأة وال يضع 
قيوداً عىل اإلبداع، فهذه هي فلسطني التي نبنيها، دولة تواصل دورها يف العطاء واإلسهام الحضاري 
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والتنوع  السالم  ثقافة  وتدعم  عليه  والحفاظ  السالم  إىل  الدولية وتسعى  التزاماتها  اإلنساين، وتحرتم 
الثقايف وحوار الحضارات وتنبذ االنغالق والتعصب. 

السيدات والسادة

أود هنا أن أشكركم مجدداً عىل قبول دولة فلسطني عضواً كامل العضوية يف منظمة اليونسكو. 
لقد كان ذلك اليوم، وبحق، يوماً هاماً للغاية يف مسرية شعبنا نحو الحرية واالستقالل وتحقيق السالم 

العادل. 

بأن نسهم  نعد  فإننا  برسالتها وأهدافها  وبااللتزام  املنظمة  ميثاق  باحرتام  التعهد  نؤكد  إذ  وإننا 
السيدة  وبقيادتكم  العمل  يف  األعضاء  الدول  مع  وثيق  وبتعاون  وإيجابية  وبفعالية  مسؤولة  بروح 

املديرة العامة من أجل تحقيق األهداف النبيلة لليونسكو. 

نحن اليوم عضو يف اليونسكو ونأمل أن يحصل شعبنا عىل دولة مستقلة تعيش جنبًا إىل جنب 
مع دولة إرسائيل بأمن وسالم واستقرار ونرجو أن ال يطول انتظارنا. 

وشكراً 

وثيقة رقم 316:

العسكرية،  والعمليات  الشهداء،  عدد  حول  القسام  كتائب  من  بيان 
وخسائر الجيش اإلرسائييل منذ االنطالقة316 
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حامس اإلسالمية  املقاومة  حركة  انطالقة  منذ  القسام  الدين  عز  الشهيد  كتائب   قدمت 
الكتائب يف إحصائية رسمية أصدرها املكتب اإلعالمي  1848 شهيداً من مجاهديها األبطال. وقالت 
لكتائب القسام مبناسبة الذكرى السنوية 24 النطالقة حركة املقاومة اإلسالمية حامس إنها: استهدفت 
الكيان الصهيوين بـ 11093 صاروخاً وقذيفة ومتكنت كتائب القسام من قتل 1365 جندي صهيوين 

وجرح 6411 منذ االنطالق. 

املباركة  االنطالقة  منذ  بها  قامت  التي  الجهادية  العمليات  حصيلة  أن  القسام  كتائب  وأضافت 
1117، منها 87 عملية استشهادية. 

وأوضحت أن مجمل قتىل وجرحى العدو برصاص القسام بلغ )7776( صهيونياً، فيام بلغ مجمل 
القذائف الصاروخية التي دكت بها كتائب القسام حصون العدو )11093( قذيفة صاروخية. 

وحول عمليات األرس التي نفذتها كتائب القسام قالت الكتائب إنها: نفذت 24 عملية أرس لجنود 
صهاينة منذ االنطالقة املباركة لحركة حامس وذلك سعياً منها لتحرير األرسى، وقد نجحت جهودها 
املؤبدات يف صفقة أصحاب  من  منهم  الغالبيه  الصهيوين،  السجون  من  وأسرية  أسري   1050  بتحرير 

وفاء األحرار املرشفة. 


