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لعرشة يدفع ،من أجل أن يكفل هذه األرس ويك ّون عالقات إنسانية معهم وتواصالً اجتامعياً ،ويف
نفس الوقت يعيلهم وحتى اآلن هناك  500شخص بدأوا يدفعون للناس ونتمنى أن يكرب املرشوع
أكرب وأكرب.
مرشوع ثالث يف لبنان فقط ،مرشوع إقراض ممكن أي عائلة تستطيع العمل ولكن ال يوجد لديها
إمكانية ،تعطى قرضاً حتى تعمل ولحني ميرسة تسدد هذا القرض ،وبدأنا بألف مرشوع يف مختلف
املخيامت وإن شاء الله تتحول إىل  5آالف ،هذا بالنسبة إلخواننا يف لبنان.
طبعاً الوضع الفلسطيني يف لبنان يتحسن كثرياً مع الحكومة اللبنانية ،ما زالت بعض العقبات
السابقة يف قضية التشغيل ولكن هذه العقبات بدأت الحكومة اللبنانية والربملان اللبناين يزيلها
واحدة تلو األخرى عىل أمل إزالتها كلها ،ألنه من مل يزر لبنان ال يعرف املعاناة التي يعيشها الشعب
الفلسطيني.
ونحن نتابع أيضاً موضوع اإلخوة الفلسطينيني الذين أخرجوا من العراق وتفرقوا ونتابع أوضاعهم
إما أن نعيدهم إىل العراق إذا تحسنت األمور أو نحاول أن نساعدهم عىل االستقرار حيث هم
موجودون بانتظار عودتهم إىل أرض الوطن ،وآخر مرشوع كذلك إخواننا الالجئون من  48يف مرص
وهناك أناس ال يعرفون أن هناك الجئني من الـ  48موجودين يف مرص ووضعهم صعب ،وكلفنا لجنة
لعمل مشاريع لهم ،هذه اللجنة خالل أسبوع ستنهي عملها وستبدأ املاكينة من أجل إعطائهم أو
دعمهم يف هذه املشاريع.
أيتها األخوات أيها األخوة إننا ونحن نحيي يف هذا اليوم ذكرى رحيل أخي الرئيس الشهيد
أبو عامر فإننا نجدد عهدنا له بأن نجسد حلمه بالدولة إىل واقع رغم كل العقبات ،فلك منا كل
الحب أيها األخ العزيز وكل الشهداء حتى ال أنىس أحداً ،شهداؤنا باأللوف وعرشات األلوف من القادة
إىل الكوادر ،كلهم لهم التحية منا والوفاء ،ولجرحانا الدعاء بالشفاء العاجل ،وألرسانا البواسل الحرية
والحياة الكرمية.
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كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندية حول القضية الفلسطينية
وعضوية فلسطني يف األمم املتحدة( 296نص مرتجم عن األصل)
 19ترشين الثاين /نوفمرب 2011

خطاب وزير الدولة للشؤون الخارجية مبناسبة افتتاح مجمع إيبسا الريايض يف رام الله
 19ترشين الثاين 2011
صاحب السعادة الدكتور حسني األعرج
كبري موظفي مكتب الرئيس وممثل الرئيس عباس
سعادة السيدة جانيت ميخائيل ،رئيسة بلدية رام الله
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سعادة السفري باولو كورديرو دي أندرادي بينتو
نائب األمني العام إلفريقيا والرشق األوسط
وزارة العالقات الخارجية يف الربازيل
سعادة السيد ماريوس فرانسامن
نائب الوزير
وزارة العالقات الدولية والتعاون يف جنوب إفريقيا
سعادة السيدة ياسمني رشيف
نائب املمثل الخاص ملدير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
الزمالء واألصدقاء األعزاء،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه رشف كبري يل ومن دواعي رسوري أن أكون هنا يف رام الله اليوم الفتتاح مركز إيبسا الريايض
متعدد األغراض .فهذا املركز الريايض هو أول مرشوع يكتمل من خالل متويل إيبسا للسلطة
الفلسطينية كهدية من شعب الهند والربازيل وجنوب إفريقيا لشعب فلسطني .ويف حني أن هذا
هو أول مرشوع إليبسا يف منطقة الرشق األوسط بأكملها ،فإن املساعي الحثيثة مستمرة إلنجاز
مرشوعني آخرين ممولني من إيبسا ،وهام :إعادة تأهيل “مستشفى القدس” يف غزة ،وبناء “مركز
لذوي االحتياجات الخاصة” يف نابلس.
وال تزال حكومة وشعب الهند ملتزمني مبساعدة الشعب الفلسطيني يف جهودهم لبناء دولتهم يف
جميع القطاعات ،مبا يف ذلك مجاالت الخربة املتخصصة .فدعمنا للشعب الفلسطيني ال يقترص فقط
عىل الدعم االقتصادي واإلنساين بل لدينا تاريخ طويل يف دعم “القضية الفلسطينية” .ولقد دعمت
الهند فلسطني حتى قبل أن تستقل هي نفسها عام  .1947ففي عام  ،1975كانت الهند أول دولة غري
عربية تعرتف مبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل رشعي ووحيد للشعب الفلسطيني .ويف عام ،1980
قمنا مبنح اعرتاف دبلومايس كامل ملكتب منظمة التحرير الفلسطينية يف نيودلهي .أما يف عام ،1988
اعرتفنا بدولة فلسطني بعد وقت قصري جداً من اإلعالن عنها.
صاحب السعادة ،من الواضح أن القضية الفلسطينية اتخذت منعطفاً حاسامً يف تاريخ الرصاع يف
الرشق األوسط بعد أن قدم الرئيس عباس طلباً لدى األمني العام لألمم املتحدة للحصول عىل عضوية
فلسطني الكاملة يف األمم املتحدة .ولعلكم تذكرون خطاب رئيس وزرائنا يف الجمعية العامة حينام
قال إن الهند ال زالت صامدة يف دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل دولة فلسطينية مستقلة
وموحدة ،ذات سيادة ،لها مقومات البقاء ،وعاصمتها القدس الرشقية ،تعيش ضمن حدود آمنة
ومعرتف بها جنباً إىل جنب يف سالم مع إرسائيل ،وذلك وفقاً ملبادرة السالم العربية وخارطة طريق
اللجنة الرباعية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن هذه املنظمة.
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وأضاف رئيس الوزراء أن الهند تتطلع إىل الرتحيب بفلسطني كعضو له نفس الحقوق يف
األمم املتحدة .وإين أعتقد أن الوقت قد اقرتب ليحقق الفلسطينيون حلمهم يف الحصول عىل دولة
خاصة بهم تكون عضواً محرتماً يف املجتمع الدويل.
وأعربنا أيضاً عن وجهة نظرنا يف مختلف املحافل أن املفاوضات املبارشة بني إرسائيل وفلسطني
هي املفتاح لحل جميع قضايا الوضع النهايئ .كام ال زلنا أيضاً ندعو لتخفيف الحصار عن قطاع غزة.
وقد ساهمت حكومة الهند هذا العام مبليون دوالر لألونروا للتخفيف من معاناة أطفال غزة عرب
تقديم املساعدات الغذائية التكميلية اليومية ألكرث من  76000طالب يدرسون يف مدارس األونروا
يف قطاع غزة ،وذلك ملدة  50يوماً دراسياً ضمن برنامج الطوارئ لألونروا يف غزة.
وخالل مسرييت السياسية الطويلة ،ترشفت بالعمل عن كثب مع القادة الفلسطينيني.
فكنت قد التقيت زعيم الشعب الفلسطيني بال منازع الرئيس الراحل يارس عرفات يف  17أيلول
 2004يف رام الله ،قبل بضعة أشهر فقط من رحيله عن الدنيا.
ويف ذلك االجتامع ،أتيحت يل الفرصة ألؤكد تضامن الهند مع الشعب الفلسطيني ودعمها
لقضيتهم.
وأستذكر الرئيس بحرارة عالقاته الوثيقة مع القادة الهنود ،وال سيام السيدة أنديرا غاندي والسيد
وعب عن تقديره لدعم الهند الثابت لقضية الشعب الفلسطيني.
راجيف غانديّ ،
ولقد واصلنا تفاعلنا مع القيادة الفلسطينية بوجود الرئيس عباس الذي قام بزيارتني رسميتني
للهند يف  2008و.2010
ويف الختام ،أود أن أهنئ شعب وبلدية رام الله بوجود منشأة رائعة مثل هذا املركز الريايض وإين
عىل ثقة أن هذا املرفق سيتم استعامله بالشكل األمثل .كام أين متأكد أنه سوف يساهم يف الرفاه
املادي واالجتامعي لجيل رام الله الناشئ.
شكراً

وثيقة رقم :297

مقابلة مع أرملة يارس عرفات سهى عرفات وابنته زهوة عرفات
[مقتطفات]
 21ترشين الثاين /نوفمرب 2011

•
–
•
–

أجرى املقابلة عيل الصالح
كيف تدبرين أمور حياتك املعيشية ..أقصد التكاليف املالية؟
أحصل عىل مبلغ شهري من السلطة يصلني إىل حسايب يف البنك كل شهر.
وهل هذا املبلغ كبري كام يقول البعض يعني  50ألف دوالر بالشهر؟
هذه إشاعات مغرضة ،وسأكون رصيحة معك..
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