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أبو عامر ،وكل رؤساء األجهزة شاركوا بشكل أو بآخر بتنفيذ االعتقال مبا فيهم توفيق الطرياوي الذي
إن مل يكن مسئوالً مبارشاً برتتيب الخديعة فقد ساهم يف تحقيق أغراضها ،بتحقيق اعتقايل ،ومل ُيحاول
منعه جدياً كام يقتيض األمر مبن استضاف مسئوالً لحواره ورتب من خلفه عىل افرتاض ذلك مكيدة
االعتقال ،عىل العموم هذا املوضوع أصبح من خلف ظهري اليوم ،وما يؤرقني هو استمرار نفس
السياسة تحت عنوان تنفيذ التزامات باتفاقات غري محرتمة بل وأقل من حرب عىل ورق لدى حكومة
االحتالل ،أي أن املناضلني ما زالوا يدفعون أمثان خطيئة االتفاقات األمنية والتنسيق األمني ،وما
يهمني أكرث ليس إدانة فالن أو عالن بل إدانة منهج ال زال قامئاً و ُتشكل مامرسته أكرث من خدمات
مجانية بل إدانة للمقاومة الفلسطينية.
أحمد سعدات أمني عام الجبهة الشعبية من العزل يف سجن نفحة

وثيقة رقم :24

ترصيح صحفي لوزارة الخارجية الهندية حول اليوم العاملي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني( 24نص مرتجم عن األصل)
 28كانون الثاين /يناير 2011

خطاب وزير الدولة للشؤون الخارجية يف اليوم الدويل للتضامن مع الفلسطينيني
 28كانون الثاين 2011
سعادة سفري فلسطني يف الهند ،السيد عديل حسن شعبان صادق
املديرية العامة ،واملجلس الهندي للشؤون العاملية ،رشي سودهري ديفاري
أصحاب السعادة واملدعوين الكرام
السيدات والسادة،
أشعر بالفخر لوجودي هنا اليوم وسط هذا الجمع املهيب لالحتفال بهذه املناسبة الهامة املتمثلة
عب
باليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .فكلنا هنا ،ممثلني لرشيحة واسعة من البلدانُ ،ن ّ
بطرقنا الخاصة عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني يف نضاله لنيل حقوقه املرشوعة .وبوادر دعمنا
أيضاً توضح أنه يف مصلحة املجتمع الدويل بأرسه إيجاد حل دائم ينتج عنه يف أقرب وقت ممكن دولة
فلسطينية موحدة ومستقلة ،ذات سيادة ،لها مقومات البقاء ،عاصمتها القدس الرشقية ،تعيش ضمن
حدود آمنة ومعرتفٍ بها ،جنباً إىل جنب ،يف سالم مع دولة إرسائيل.
أصحاب السعادة،
لطاملا كانت فلسطني قريبة من قلوب الهنود .وحتى قبل االستقالل ،كانت الهند قد أظهرت
تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتطلعت إىل قيام دولة دميقراطية مستقلة يف فلسطني تكون فيها
حقوق جميع الطوائف محمية.
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وكانت الهند أول دولة غري عربية تعرتف مبنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها املمثل الرشعي
والوحيد للشعب الفلسطيني يف عام  ،1975ويف عام  1988أصبحت واحدة من أوائل الدول التي
اعرتفت بدولة فلسطني .كام فتحت الهند مكتب متثيل لها يف فلسطني يف عام  1996بعد تأسيس
السلطة الوطنية الفلسطينية .وهنا أود أن أقتبس من رسالة ٍ وردت يف برقية من رئيس الوزراء آنذاك
رشي راجيف غاندي موجهة إىل الرئيس يارس عرفات:
“إنه ملن دواعي رسوري أن أتقدم إليكم نيابة عن حكومة وشعب الهند وعن نفيس بأح ّر التهاين
بإعالن دولة فلسطني املستقلة والتي أقرت لها اليوم حكومة الهند باالعرتاف الرسمي .فلقد كان هذا
هدفنا الوحيد الذي نعتز به كل هذه السنوات .ونحن نشاطر الشعب الفلسطيني هذه السعادة يف
هذا اليوم امليمون.
وإننا ندرك أنها ليست نهاية الكفاح ،لكنها عالمة بارزة عىل طريق تلبية التطلعات املرشوعة
للفلسطينيني داخل وخارج األرايض املحتلة .ونتمنى لكم التوفيق والنجاح يف مهمتكم لتحقيق الذروة
املنطقية لهذا اإلعالن أال وهي استعادة األرايض الفلسطينية وتأكيد السيادة الفلسطينية .وستستمر
الهند بتقديم الدعم الصادق للجهود املبذولة لتفعيل مفاوضات السالم املبكرة للتوصل إىل تسوية
عادلة وشاملة يف إطار مؤمتر دويل برعاية األمم املتحدة”.
وال زالت الهند وستبقى داعمة للشعب الفلسطيني يف سعيه لتحقيق أهدافه املرشوعة ونضاله
من أجل التنمية عىل أساس الكرامة واالعتامد عىل الذات .وأذكر لقايئ مع رئيس السلطة الفلسطينية
ُ
حملت رسالة للنوايا الحسنة
آنذاك السيد يارس عرفات يف السابع عرش من أيلول عام  ،2004عندما
من رئيس الوزراء الهندي املوقر ،مرفقة بأدوية منقذة للحياة ومركبات خاصة للسلطة الفلسطينية.
وإذ تؤكد الهند مجدداً دعمها الراسخ للقضية الفلسطينية يف كل مناسبة ومحفل ،وذلك يشمل الزيارة
التي قام بها فخامة الرئيس إىل سوريا خالل الفرتة ما بني  29–26ترشين الثاين  ،2010باإلضافة إىل
رسالة فخامة رئيس الوزراء مبناسبة اليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني ،والذي نظمته
األمم املتحدة يف  29ترشين الثاين .2010
أصحاب السعادة،
منذ افتتاح املكتب التمثييل ،قدمت الهند أيضاً املساعدة املادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت تلك املساعدة لإلغاثة اإلنسانية ،ومشاريع التنمية ،وإنشاء املرافق التعليمية والتدريبية،
ودعم امليزانية ،إلخ .وقد شاركت الهند بتدريب عدد كبري من املسؤولني الفلسطينيني من القطاعات
االقتصادية ،والصناعية ،واملالية .كام ُأجريت دورات خاصة للدبلوماسيني الفلسطينيني يف معهد الخدمة
الخارجية لدينا .وقدمت الهند املزيد من الدعم الخاص بامليزانية بقيمة  10مليون دوالر للسلطة
الوطنية الفلسطينية يف وقت سابق من هذا العام ،باإلضافة إىل مساهمة مامثلة يف العام املايض
للمساعدة يف عملهم املتعلق بإعادة اإلعامر والتنمية .وكام قد تعلمون أيضاً ،مبناسبة الذكرى الستني
لتأسيس مؤسسة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) ،زادت
الهند مساهمتها السنوية للمليون دوالر مقارنةً بالعام املايض .كام تعهدت باملساهمة بنفس املبلغ
يف العام املقبل.
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ويف إطار صندوق الـ  ،IBSAنقوم بإنشاء مجمع ريايض يف رام الله مع الربازيل وجنوب إفريقيا.
إننا نؤمن أن منطقة غرب آسيا لها أهمية حيوية للهند بسبب اتخاذ أكرث من  4.5مليون هندي
لها وطناً ،فتشكل تلك املنطقة مصدراً هاماً للطاقة بالنسبة للهند .وتتمنى الهند أن تتحقق البيئة
املالمئة الستئناف الحوار يف أقرب وقت ممكن ،فنحن نشارك االعتقاد بأن الرصاع يف غرب آسيا سيايس
يف جوهره وطبيعته وال ميكن حله بالقوة .ومتاشياً مع دعمنا لقرارات مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة رقم  242و ،338تدعم الهند التوصل إىل حل تفاويض ينتج عنه دولة فلسطينية موحدة
ومستقلة ،ذات سيادة ،لها مقومات البقاء ،عاصمتها القدس الرشقية ،تعيش ضمن حدود آمنة
معرتفٍ بها ،جنب ًا إىل جنب ،يف سالم مع دولة إرسائيل ،كام ُأقر يف خارطة طريق اللجنة الرباعية
وقراري مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  1397و.1515
لقد دعمت الهند خطة السالم العربية التي تدعو إىل انسحاب إرسائيل إىل حدود ما قبل ،1967
كام اعرتفت بإرسائيل وبإقامة دولة فلسطني ،وعاصمتها القدس الرشقية ،فدعت الهند إىل وضع نهاية
للمستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة وإىل تخفيف عاجل وشامل للقيود املفروضة
عىل حرية حركة األشخاص والبضائع داخل فلسطني.
وكانت الهند قد رحبت بالـ“محادثات املبارشة” بني إرسائيل وفلسطني ،وأبدت قلقها حول تصلب
املواقف واستمرار الجمود يف ذلك الوضع .فنحن نأمل أن ُتستأنف املحادثات ويتم التوصل إىل حل
نهايئ للرصاع .وبصفتها عضواً مسؤوالً يف املجتمع الدويل ،وكدولة لها عالقات راسخة مع غرب آسيا،
ترغب الهند برؤية حل سلمي للتوترات يف املنطقة من خالل الحوار السلمي.
ويسعدين أن أنوه إىل أن السفارة الفلسطينية قد بدأت عملها من مبناها الجديد يف تشاناكيابوري،
والذي تم بناؤه كهدية من حكومة وشعب الهند .وتم وضع حجر األساس للمبنى بحضور رئيس
وزرائنا خالل الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس إىل الهند يف ترشين األول
.2008
ويف هذه املناسبة ،أود أن أعيد التأكيد عىل دعم الهند الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني
الصديق وأكرر القول بإميان الهند أن السالم العادل والشامل والدائم يف املنطقة ميكن أن يتحقق من
خالل املفاوضات والحوار ،بحيث يصبح وجود دولة فلسطينية موحدة ومستقلة ،ذات سيادة ،لها
مقومات البقاء ،تعيش جنب ًا إىل جنب ضمن حدود آمنة مع دولة إرسائيل حقيقة واقعة.
وأشكر املجلس الهندي للشؤون العاملية لتنظيم هذا الحدث.
شكراً لك جاي هند.
نيو دلهي
 28كانون الثاين2011 ،
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