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  فايز ساره
  

  فلسطين يف النشاط الفكري والثقايف العربي

  ندوات ونشاطات وحمالت تضامن
  

ال يهدف هذا التقرير إىل رصد األنشطة والفعاليات املتعلقة بالقضية   
الفلسطينية، والتي تتواىل يف الدول العربية، وإنما يحاول تلمس أفق الثقافة السياسية، 

طة على اختالفها وتنوعها، وما تطرحه من أفكار التي تأتي يف سياقها هذه األنش
وممارسات تتصل بالقضية الفلسطينية ونظرة العرب إليها، وخصوصاً نظرة فعاليات 

اجملتمع األهلي واملدين، التي ما زالت القضية الفلسطينية تشغل حيزاً كبيراً من 
فاعلية وتأثير اهتمامها وانشغالها على الرغم من كل ما يبدو يف الظاهر من عدم أي 

لهذه الفعاليات يف السياسة العربية الرسمية من جهة، ويف التطورات احمليطة 
  بالقضية الفلسطينية من جهة أُخرى. 

ولعله من قبيل التأكيد القول إن املوضوع الفلسطيني هو بين أهم املوضوع   
ت العربية يف دائرة االهتمامات العربية، وهو ما يجعل الكثير من األنشطة واملبادرا

تتركز حول عناوين فلسطينية، أو عناوين تتصل باملوضوع الفلسطيني، وخصوصاً 
يف ظل التطورات السياسية واألمنية العاصفة التي تتواىل يف الداخل الفلسطيني يف 

  ضوء استمرار وتصاعد حمالت القمع واإلرهاب اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ادرات املتصلة باملوضوعات الفلسطينية وبطبيعة احلال، فإن األنشطة واملب  

متعددة األنواع، وهي موزعة ما بين الدول على نحو ما هي موزعة بين األشخاص 
  والهيئات يف تنوعها واختالفها.

  اجلنادرية حتتفي بفلسطين 
  وجتعلها حموراً أساسياً يف املهرجان

 ادرية يفشكل املوضوع الفلسطيني موضوعاً حمورياً يف أنشطة مهرجان اجلن  
) حيث عُقدت ندوات، 2002آذار/ مارس  –دورته السابعة عشرة (شباط/ فبراير 

وألقيت حماضرات وشهادات، كما أقيمت معارض. وكانت فاحتة األنشطة املتعلقة 
                                                            

   .كاتب فلسطيني مقيم بدمشق  
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بفلسطين ندوة بعنوان "فلسطين، القدس واحلق التاريخي" عقدت يف الرياض وأدارها 
بير، وشارك فيها كل من املهندس رائف جنم، ود. األمير د. تركي بن حممد بن سعود الك

يوسف بن علي الثقفي، ود. مهدي عبد الهادي، ود. يوسف القرضاوي، واألستاذ منير 
  شفيق.

قدم املهندس رائف جنم عرضاً عن ارتباط العرب األولين بالقدس منذ   
 سنةاليبوسيين املنحدرين من الكنعانيين الذين جاؤوا من اجلزيرة العربية نحو 

قبل امليالد، وقال: "لقد فشل اإلسرائيليون يف إثبات أي حق لهم من خالل  3000
جميع املصادر التاريخية، فيما أكدت هذه املصادر احلق العربي يف القدس منذ خمسة 

آالف سنة." وأكد أن القدس حتتاج اليوم إىل الدعم العربي واإلسالمي الفاعل لتتمكن 
املستمرة. وأوضح أن دعم القدس يعني دعم مؤسساتها من مقاومة عمليات التهويد 

العربية واإلسالمية، واحملافظة على املسجد األقصى ورعايته، ودعم صمود 
الفلسطينيين يف األوضاع السياسية الصعبة التي يتعرضون لها، وهم يقفون يف خط 

  الدفاع األول عن األمة العربية واإلسالمية.
احلق التاريخي يف فلسطين، فأوضح أنه ال  وحتدث األستاذ منير شفيق عن  

يستطيع شعب أو دولة أو حركة سياسية االدعاء بحق تملك بلد آخر ألن جدودها، 
احلقيقيين، أو املفترضين، أو املزعومين، كانوا يف أراضي ذلك البلد قبل مئات أو آالف 

ن فلسطين ثم بعد انقطاع، ملئات أو آالف السنين (وكان انقطاع اليهود ع السنين.
سنة) يأتي األحفاد  1800ميالدية، أي أكثر من  135انقطاعاً تاماً منذ سنة 

املفترضون ليطالبوا بتلك األرض، معتبرين سكانها الذين قطنوها منذ آالف السنين 
ليسوا أصحابها، ويقررون العودة إليها بالقوة وبناء املستعمرات، وصوالً إىل إقامة 

  سكانها بعد أن استولت على أمالكهم. دولة اغتصبت األرض، وشردت
وأوضح شفيق أن الذي سمح للحركة الصهيونية باملضي يف مشروعها من   

وجهة النظر الغربية، مل يكن تأييد ادعاء احلق التاريخي، وإنما االستيطان 
االستعماري، إذ صحب االستعمار الغربي عمليات استيطان يف املستعمرات، كما حدث 

ب إفريقيا أو اجلزائر، مستنداً إىل دوافع استراتيجية تتعلق بزرع يف روديسيا وجنو
كيان غريب يف املنطقة، يفصل مشرقها عن مغربها، ويمسك بخناق قناة السويس، 

ويشكل كابحاً ومهدداً لنموها وتطلعاتها وامتداداتها؛ وهذا يجعلنا نرفض من حيث 
ى األهداف والدوافع األساسية املبدأ مناقشة احلق التاريخي، ويدفع إىل التركيز عل

  للمشروع الصهيوين يف فلسطين.
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وتناول الدكتور يوسف القرضاوي مزاعم اليهود بشأن احلق التاريخي يف   
تاريخية، فناقش حمتوياتها وظروفها طبقاً ملعطيات  –فلسطين من وجهة نظر دينية 

س" عند تاريخية مقترنة بنصوص وردت يف "العهد القديم" ويف "الكتاب املقد
  ).27/1/2002النصارى ("الرياض"، 

وعُقدت، يف إطار أنشطة مهرجان اجلنادرية، ندوة أُخرى بعنوان "فلسطين   
اإلنسان واألرض" يف قاعة امللك فيصل يف الرياض. قدم الندوة وأدار احلوار فيها 
 مالدكتور نزار عبيد مدين، وشارك فيها الدكتور أحمد صدقي الدجاين، والدكتور عصا

  أحمد البشير، والشيخ عكرمة صبري، واألستاذ مصطفى بكري.
حتدث يف الندوة الشيخ عكرمة صبري عن التطور التاريخي للقضية   

الفلسطينية، التي بدأت مع بداية التغلغل األوروبي يف أمالك الدولة العثمانية قبيل 
يات القنصل انهيارها، وكان بين مؤشراتها رعاية الطوائف الدينية يف فلسطين، وفتح

األجنبية يف القدس، وإقامة املدارس واملستشفيات التبشيرية، والتي كانت بمثابة 
"مراكز خمابرات لها"، وكلها خطوات سبقت وعد بلفور، ووضع فلسطين حتت االنتداب 

البريطاين الذي شهدت فلسطين خالله هجرة يهودية كبيرة، األمر الذي أوصل الحقاً 
ماليين يهودي، يف مقابل تناقص العرب يف فلسطين  5ن إىل أعداد اليهود يف فلسطي

قرية  472مستعمرة على أنقاض  936ماليين فقط، وتمت إقامة  4حتى أصبحوا 
فلسطينية، هدمها اليهود يف سعيهم الجتثاث شعب ليحل حمله شعب آخر. ودعا الشيخ 

، وهذا ما يسعى عكرمة األمة اإلسالمية إىل دعم الشعب الفلسطيني كي ال يهجر القدس
  له اليهود.

وتناول الدكتور أحمد صدقي الدجاين اخلطة االستعمارية التي ولدت فيها   
احلركة الصهيونية كمشروع استعماري استيطاين إحاليل يف أرض تتم إبادة شعبها 

بالقتل أو التهجير، وقال إن عدد املذابح التي أحصاها املتخصصون قُّدر بمئة مذبحة 
ود إىل فلسطين، وأشار إىل الدعم الذي يلقاه اإلرهاب الصهيوين من منذ هجرة اليه

الواليات املتحدة، وقال إن ال غرابة يف الوقوف األميركي مع اإلرهاب الصهيونية، إذ 
األميركي أرض فلسطين كأكبر قاعدة أميركية يف العامل. لكن مقاومة  اتخذ البنتاغون

على أميركا بدل أن يكون عوناً لها.  الفلسطينيين ستحول الكيان الصهيوين عبئاً
وأضاف الدكتور الدجاين: "إن احلرب التي يشهدها العامل اليوم هي بين العوملة 

املتمثلة يف الهيلمان األميركي وبن مقاومي العوملة يف كل العامل وأشدهم بأساً هم 
  ).1/2/2002شعبنا يف فلسطين" ("الرياض"، 
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لنسائي للمهرجان، أُلقيت يف مكتبة امللك وضمن فعاليات النشاط الثقايف ا  
عبد العزيز يف الرياض حماضرة عن فلسطين وتاريخها قدمتها الدكتورة سعاد 

العامري، وأعقبتها السيدة فاطمة البيوك التي قدمت حماضرة بعنوان "املرأة 
الفلسطينية واالنتفاضة"، عرضت خاللها وضع املرأة الفلسطينية حتت االحتالل 

لي، واستعانت بشهادات لسيدات فلسطينيات عن األوضاع الصعبة التي اإلسرائي
تيعشها النساء الفلسطينيات وكل الفلسطينيين، وخصوصاً جلهة سياسات احلصار 

اإلسرائيلي، وتطبيق العقاب اجلماعي، وإغالق املعابر التي تربط بين املناطق 
  من جهة أُخرى. الفلسطينية احملتلة من جهة، وبينها وبين العامل اخلارجي

وعرضت السيدة البيوك التحديات والصعوبات التي تواجهها املرأة الفلسطينية   
التي قاومت كابوس االحتالل، وواصلت مسيرتها التربوية والتعليمية، وبثت روح 

الشجاعة والكفاح يف أوالدها، وأنشأت اجلمعيات النسائية واخليرية ملساعدة 
هداء واجلرحى واملعوقين ("احلياة"، لندن، احملتاجين واالهتمام بأسر الش

9/2/2002.(  
وجرى يف عداد النشاط الفلسطيني يف مهرجان اجلنادرية، إقامة "معرض   

صور من فلسطين" نظمته مكتبة امللك عبد العزيز يف الرياض، حيث عرضت جمموعة 
من الصور بهدف تأكيد حضور فلسطين يف الذاكرة والضمير العربي واإلسالمي، 

كشف طبيعة السياسات واملمارسات اإلسرائيلية بما فيها من إرهاب، وأعمال و
ووثقت الصور  وحشية، وقتل، وتنكيل، وترويع لآلمنين وهدم منازلهم وتشريدهم.

املعروضة بعض ما حدث وما يحدث من تخريب لألمالك، وانتهاك للمقدسات، وتهديد 
ان مالمح من املعاناة التي يرزح ألحياء مدينة القدس، لتقدم للمشاركين يف املهرج

  حتتها الشعب الفلسطيني.
ومل تكن الصور الفوتوغرافية الوحيدة يف تناول معاناة الفلسطينيين حتت   

االحتالل يف أنشطة مهرجان اجلنادرية، بل إن معاناة الفلسطينيين كانت موضوع 
ت ناناالكثير من اللوحات التشكيلية التي عرضت يف معرض لوحات تشكيلية لف

سعوديات أقيم يف املدخل الرئيسي ملكتبة امللك عبد العزيز العامة يف الرياض، حيث 
ياض"، تناول بعض اللوحات موضوعي االنتفاضة واملرأة الفلسطينية ("الر

5/2/2002.(  
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  الشارقة تستحضر القدس
  يف حملة "القدس يف البال"

عوام سابقة حتت جددت إمارة الشارقة مبادرتها التي كانت أطلقتها يف أ  
عنوان "القدس تناديكم من الشارقة"، يف شباط/ فبراير املاضي، بإطالق حملة 
"القدس يف البال" التي ينظمها النادي الثقايف العربي يف الشارقة بالتعاون مع 

مؤسسة ريحان للنشر يف فلسطين ملدة شهر. وقال حممد دياب املوسى، املستشار 
ؤتمر صحايف يف النادي الثقايف العربي إن حملة التربوي حلاكم الشارقة، يف م

 مة"القدس يف البال" هي دعوة إىل التضامن مع ما تعانيه املدينة وأهلها يف ظل الهج
  ).14/2/2002الصهيونية الشرسة على الشعب الفلسطيني ("البيان"، اإلمارات، 

وتضمنت فعاليات احلملة إقامة جمسم ملدينة القدس القديمة بأبوابها   
وحاراتها وبيوتها، إضافة إىل إقامة معرض للصناعات التقليدية الفلسطينية. كما 
شملت احلملة جمموعة من العروض التراثية، ومعرضاً للفن التشكيلي الفلسطيني، 

وورشات عمل فنية لألطفال والشباب، وورشة للرسومات اجلدارية اخملصصة ملعامل 
ينمائية الوثائقية، وأُخرى تقدم حكايات مدينة القدس، إضافة إىل ورشة للعروض الس

  القدس لألطفال.
افتتحت الفعاليات برعاية وحضور الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي،   

عضو اجمللس األعلى حاكم الشارقة، وبحضور كبار املسؤولين يف اإلمارة وحشد من 
دينة القدس ، حيث أزاح الستار عن اللوحة التذكارية جملسم مالضيوف واملدعويين

القديمة، معلناً بدء احلملة بالتجول يف أنحاء وأروقة جمسمات مدينة القدس، انطالقاً 
من "باب الصمود" مروراً بكل أقسام جمسم املدينة املقدسة لالطالع على فعاليات 

احلملة. ونوه الشيخ القاسمي بما شاهده من إبداعات ألبناء القدس يف عرض 
منيرة يف قلوبنا نعمل من أجلها ونوظف طاقاتنا مدينتهم" حتى تبقى شعلة 

  ).15/2/2002الستردادها ألنها قلب كل العرب" ("البيان"، اإلمارات، 

  مصريون وفلسطينيون
  يبحثون يف عروبة القدس يف القاهرة

ناقش خبراء ورجال دين ومفكرون مصريون وفلسطينيون "عروبة القدس"   
القاهرة الدكتورة  رتها سفيرة جامعة القدس يفخالل ندوة شهدتها القاهرة، وتولت إدا

سهاد قليبو، وشارك فيها نائب بابا الكنيسة املصرية األنبا بسنت، وخبير القانون 
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الدويل الدكتور عبد الله األشغل، إىل جانب املناضلين الفلسطينيين الدكتور صبحي 
  غوشة والدكتور ميشيل زنداحة، وصحافيين مصريين.

هاد قليبو، يف حديثها أمام الندوة، عن طبيعة الوجود كشفت الدكتورة س  
اخلطاب بعد الفتح  اليهودي يف القدس، فأكدت أن العهدة العمرية التي أعطاها عمر بن

اإلسالمي كانت خالية تماماً من ذكر اليهود الذين مل يكن لهم شأن يذكر يف املدينة، 
الح الدين اليهود حارة وقالت إنه وبعد حترير بيت املقدس من الفرجنة أعطى ص

أطلقوا عليها اسم حارة اليهود تم تخصيصها لهم من دون ملكية، إذ كانت احلارة ملكاً 
للوقف اإلسالمي وألهل القدس من املسلمين، ومل يكن يمتلك اليهود فيها إالّ أقل 

وكانوا يقيمون بها إجماالً باملؤاجرة من أصحابها األصليين. أمّا هيكل  القليل،
  ن الذي يتذرع به الصهيونيون فال وجود له على اإلطالق.سليما

وقدم األنبا بسنت وصفًا تطورياً لتاريخ القدس قبل أن يخلص إىل املطالبة   
بـ"تضامن العامل العربي بمسلميه ومسيحييه الستعادة القدس من أيدي اليهود، ألن 

السبل ألنها القدس طوال تاريخها عربية، ويجب أن نساند انتفاضة األقصى بكل 
  الطريق الوحيد نحو عودة القدس."

وقال خبير القانون الدويل الدكتور عبد الله األشعل إن العرب وقعوا يف خطأ   
باعتبارهم أن القضية الفلسطينية بدأت يف هذا  1991فادح يف مباحثات مدريد سنة 

، 242و 338، ومطالبين بقراري جملس األمن 181التاريخ متجاوزين قرار التقسيم 
وهذه امليوعة دفعت اإلسرائيليين إىل التشدد. وقال: يجب العودة إىل قرار التقسيم 

الذي لألسف ال يفهمه وزراء اخلارجية العرب، وهذا القرار مرفق به خريطة تؤكد  181
  أن القدس بأكملها عربية، وأنه ال جمال للمساومة عليها وال أحد يملك ذلك."

تفاضة األقصى فتحت صفحة جديدة من صفحات وتابع األشعل قائالً إن ان  
الصراع، وما مل تتم املواجهة بشجاعة من جانب العرب، فسوف تخضع البالد العربية 

جميعها لهيمنة إسرائيل، ويجب االعتراف بأن املواجهة التي تدور اآلن يف فلسطين 
لعربي، هي معركة كل العرب، ألن أمن الفلسطينيين هو جانب مهم من األمن القومي ا

  واملصري على وجه اخلصوص، وألن عين إسرائيل على مصر ال على أي مكان آخر.
وأكد املناضل الفلسطيني الدكتور صبحي غوشة أمام الندوة أن احلل اجلذري   

لكل اخملاطر التي تتعرض لها القدس هو حتريرها كاملة، وليس تقرير ميتشل أو 
ال يستطيعون ذلك يف الوقت الراهن، فيجب تفاهمات تينيت، أو غيرها، وإذا كان العرب 

أن يكون هناك على األقل استراتيجيا عربية للتحرير. وقسّم غوشة اخملاطر التي 
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تتعرض لها القدس إىل خماطر داخلية وخماطر خارجية، وقال إن اخملاطر الداخلية 
هي التي تدور داخل القدس نفسها، وأهمها سياسة االستيطان التي ال تزال جتري 

يومياً، بينما جلأت إسرائيل إىل سياسة أُخرى أشد وطأة هي سياسة تفريغ األرض من 
سكانها العرب، وفصل املدينة وعزلها تماماً عن باقي األراضي الفلسطينية، وعدم 

السماح ألهلها باخلروج منها، وعدم السماح ألحد من اخلارج بدخولها ال للصالة وال 
بب آخر، وفرض الضرائب الباهظة على سكان القدس، للتعليم وال للتجارة وال ألي س

والتضييق على املقدسيين يف الرزق والعمل إلجبارهم على الفرار من املدينة وتركها 
لليهود، وهنا يأتي دور األمة العربية يف ضرورة إقامة مشاريع اقتصادية داخل 

االضطالع القدس كي يتمكن املواطن املقدسي من إيجاد فرصة عمل، وكسب عيشه، و
  بأعباء احلياة.

وقال غوشة إن اخملاطر الدينية هي أهم ما تتعرض له القدس يف الوقت   
الراهن، إذ وضع اليهود خطة إعالمية إلقناع العامل بأحقيتهم يف مدينة القدس، تستند 

إىل التوراة احملرفة كما أثبت العلماء، ومتابعة االعتداءات املتكررة على املقدسات 
  واملسيحية من حماوالت هدم واقتحام وغير ذلك.اإلسالمية 

وناقشت مساهمة املفكر الفلسطيني ميشيل زنداحة يف الندوة موضوع صراع   
اليهود مع العرب بعد أن أصبحوا يسيطرون على العامل كله سياسياً من خالل التحكم 

 يف أنظمة احلكم بصورة مباشرة أو من خلف الستار، إىل درجة أنهم جنحوا يف أن
يرشحوا صهيونياً مثلهم يف معركة الرئاسة األميركية األخيرة، كما أنهم أصبحوا 

يسيطرون على اقتصاد العامل بأكمله من خالل امتالكهم معظم أسهم الشركات 
املتعددة اجلنسيات واملصارف الكبرى يف كل العامل، وامتالكهم معظم األبواق 

عة أو املرئية، التي تعمل جميعها يف سبيل المية الفعالة، سواء املقروءة أو املسموعاإل
  حتقيق أهدافهم.

وأضاف الدكتور زنداحة أن جتربة الصهيونيين الطويلة مع العرب منذ سنة   
صرفون كأمة واحدة يف املواقف والقضايا علّمتهم أن العرب مفككون وال يت 1948

رف دولة تتص الصعبة، وأن القطرية جتذرت يف العامل العربي إىل حد أصبحت فيه كل
كأنها أمة بمفردها، وسيطر مفهوم احلزمة املفككة على مفهوم احلزمة املترابطة، 

ولذلك ال جمال للخوف من خطرهم الذي ال يتعدى حدود الشجب واالستنكار. كما أن 
إسرائيل تمتلك الدعم الكامل من الواليات املتحدة األميركية، وهذا يشجعها على 

  عتداءات.ارتكاب أفظع اجلرائم واال
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وحذر الكاتب الصحايف أمين حممد أمين من خطورة املرحلة احلالية يف   
نها من أخطر املراحل ألنها تهدف إىل تصفية القضية الفلسطينية أالقضية، مؤكداً 

بأكملها، ال قضية القدس فقط. وقال إن الصورة لألسف تبدو قاتمة للغاية، وخصوصاً 
م جدوى وجود عرفات يف الوقت الراهن، وأن هذا هو بعد أن أقنعت إسرائيل أميركا بعد

  أوان تصفية الوجود الفلسطيني والعربي.
وأكد أمين أن القضية مل تعد قضية القدس، وإنما أصبحت قضية الوجود   

العربي كله، وطالب بضرورة إعادة النظر يف كل السياسات العربية الرسمية والشعبية، 
 –احلالية احلاسمة يف تاريخ الصراع العربي والتعامل بحكمة وحذر مع املرحلة 

الصهيوين. كما طالب بأن يتحمل اجلميع مسؤوليتهم التاريخية بشجاعة تتناسب 
واخملاطر التي تتعرض لها األمة العربية يف الوقت الراهن ("الرأي العام"، الكويت 

4/2/2002.(  

  جملس أمناء "مؤسسة القدس"
  يطالب باستراتيجيا موحدة

  سرائيلتتصدى إل
أنهى جملس أمناء مؤسسة القدس اجتماعه الدوري الثاين يف بيروت بتأكيد   

التمسك باحلقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه يف العودة، وإقامة 
دولته الوطنية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ودعا اجمللس منظمة املؤتمر 

ع استراتيجيا إسالمية لتحرير القدس من االحتالل اإلسالمي إىل تنفيذ تعهداتها بوض
اإلسرائيلي ومن االستيطان التهويدي. وطالب جامعة الدول العربية، مع قرب عقد 
مؤتمر القمة العربية يف بيروت، باالتفاق على استراتيجيا عربية موحدة للتصدي 

رض له العرب للعدوان اإلسرائيلي الذي يستهدف األمة العربية كلها من خالل ما يتع
يف فلسطين، ويف باقي األراضي اللبنانية والسورية احملتلة، من اضطهاد وتنكيل 

  بدعم اإلدارة األميركية وتواطئها.
وناشد اجمللس املؤسسات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وبالتراث اإلنساين،   

 املقدساتالتدخل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية، ووضع حد لإلجراءات التي تستهدف 
الدينية اإلسالمية واملسيحية يف القدس، وخصوصاً باالنتهاك والتدنيس. ودعا إىل 

التعاون مع املؤسسات الكنسية العربية والدولية املتفهمة لعدالة القضية الفلسطينية 
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وللموقع اخلاص ملدينة القدس إسالمياً ومسيحياً، من أجل رفع كابوس التهويد عن 
  باعتبار أن حترير القدس واجب ومسؤولية املسلمين واملسيحيين. هذه املدينة املقدسة

وأعرب اجمللس عن قلقه واستنكاره الشديدين للمواقف األميركية الداعمة   
إلسرائيل وملشاريعها، وناشد العرب واملسلمين توحيد صفوفهم وحشد طاقاتهم 

  ركي له.وقدراتهم وإمكاناتهم ملواجهة العدوان اإلسرائيلي املتغطرس األمي
واقر اجمللس توصيات، منها: إجراء مسح ميداين شامل حلاجات القدس وأهلها؛   

اعتبار اليوم العاملي للقدس يوماً عاملياً لدعم القدس يف الدول العربية واإلسالمية 
خاصة؛ دعم أُسر الشهداء؛ وضع استراتيجيا إعالمية شاملة، والتخطيط إلقامة حمطة 

التوجه إىل شعوب العامل بلغاتها املتعددة لشرح عدالة بث فضائية باسم القدس، و
  ).19/2/2002القضية املقدسية ("احلياة"، لندن، 

وكان اجتماع جملس أمناء مؤسسة القدس قد عقد يف بيروت برعاية الرئيس   
اللبناين إميل حلود الذي أكد ممثله أمام االجتماع، الوزير بشارة مرهج، أن العالقة بين 

ت عالقة أخوة وشراكة ومصير، تمتد يف عمقها الروحي واحلضاري إىل القدس وبيرو
جذور التاريخ ومعاناة احلاضر واألمل بمستقبل متحرر منكل أنواع العسف والتزوير 
واالضطهاد. ورأى مرهج أن قضية فلسطين بالنسبة إىل لبنان قضية داخلية، ألنها 

 ا تتصل بقيم العيش املشتركتتصل بحق العودة للفلسطينيين الالجئين، تماماً كم
  واحلوار احلضاري والتفاعل الثقايف التي قام عليها لبنان.

، وتضم شخصيا عربية 2001يُذكر أن مؤسسة القدس تأسست يف لبنان سنة   
ى إنقاذ القدس، بينها الشيخ يوسف القرضاوي، وإسالمية وعاملية غايتها العمل عل

ورئيس البرملان اليمني الشيخ عبد الله األحمر، ومسعود الشابي، وحممد عمر الزبير، 
والوزير اللبناين ميشيل إده، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس املكتب السياسي يف 

  ).17/2/2002حركة حماس الفلسطينية ("احلياة"، لندن، 

  القاهرة معرض الكتاب يف
  يستعيد القضية الفلسطينية بطريقته

كانت مناسبة معرض الكتاب يف القاهرة مناسبة مهمة لتحرك مصري يف   
اجتاه القضية الفلسطينية، وخصوصاً يف ضوء غياب شبه كامل للكتاب الفلسطيني 

القادم من خارج مصر عن املعرض، إذ منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي خروج الكتب 
نية من بوابة قطاع غزة يف اجتاه مصر، بينما أدت إجراءات إدارية من جانب الفلسطي
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السلطات املصرية إىل عدم دخول كتب سورية ولبنانية وأردنية وفيها كتب فلسطينية 
(بينها كتب مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف بيروت) إىل األراضي املصرية، األمر 

  ).26/2/2002القاهرة ("احلياة"، لندن، الذي أدى إىل غيابها عن معرض الكتاب يف 
وعزز غياب الكتاب الفلسطيني مبادرات قام بها مشاركون يف املعرض هدفها   

إبراز اسم فلسطين بالتذكارات، فانتشرت امليداليات التي حتمل شعارات فلسطينية، 
وتنوعت يف قيمتها وخاماتها، وظهرت إىل جانبها "حصَّالة" فلسطين، وهي مكعب من 

ورق املقوى عليه العلم الفلسطيني وكتب عليه دعوة للمساهمة يف دعم أبناء ال
فلسطين، كما انتشرت يف أجنحة املعرض ملصقات فلسطينية كتبت عليها عبارات 

خاصة باألطفال، وطبع بعض الشركات دعايته على خلفية علم فلسطين لترويج 
  يف أيدي الصغار.معروضاته، وإنعاشاً لذاكرة الكبار حين ترفرف األعالم 

وانتشرت يف املعرض جمموعة "كتالوغات" مصورة حتمل صوراً من معاناة   
الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه وأمله باالنتصار. وقد كتب يف أحد هذه 

من شهداء االنتفاضة من األطفال، بينما احتوت  %40"الكتالوغات" إحصائية تقول إن 
يف اجلهاد ضد العدو، والتبرع باملال، وإرسال  أُخرى دعوات لألطفال إىل املساهمة

  برقيات إىل اسر الشهداء.
كما انتشرت حقائب الهدايا البالستيكية التي رُسم عليها عدد من الرموز   

الفلسطينية، كالكوفية وقبة الصخرة واملقالع واحلجر، وكُتب عليها: "رجالك 
قلبي يا فلسطين"؛ "نصر أو منصورون"؛ "فداك يا أقصى يا نور العيون"؛ "دوماً يف 

استشهاد"؛ "االنتفاضة مستمرة". وكانت أكثر الصور استخداماً يف امللصقات هي: 
حلركة املقاومة  إيمان حجو، والعلم الفلسطيني، والشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي

  الفلسطينية "حماس".
القدس" كما ظهرت يف املعرض ألعاب لألطفال، منها لعبة اسمها "الطريق إىل   

تشبه ألعاب السلم والثعبان، ويحاول األطفال من خاللها حصار اليهود، أو الهجوم 
عليهم، أو الدفاع عن املناطق الفلسطينية، والفائز هو من يصل أسرع إىل املسجد 

األقصى. كما انتشرت لعبة لألطفال عبارة عن بطاقات لألسئلة واألجوبة، تقتصر على 
 ,Islam on Lineوالفائز هو من يعرف إجابات أكثر (معلومات عامة عن فلسطين، 

27/1/2002, http://islamonline.com.(  
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  معرض تشكيلي فلسطيني
  يف القاهرة

يف شباط/ فبراير املاضي، معرضاً تشكيلياً  احتضنت العاصمة املصرية،  
فلسطينياً يف متحف حممود خليل، أبرز مسيرة كفاح الشعبي الفلسطيني من خالل 

الفنان الفلسطيني إسماعيل شموط وزوجته الفنانة التشكيلية تمام األكحل. أعمال 
وافتتح املعرض برعاية السيدة سوزان مبارك، ووزير  الثقافة املصري فاروق حسني، 
حيث عرضت لوحات ابدعها الفنانان شموط واألكحل، وهما من الرواد الذين شردتهم 

يج الفكر والوجدان واالنفعاالت ملعظم ، فكانت القضية الفلسطينية هي نس1948نكبة 
  أعمالهما التشكيلية.

والفنان إسماعيل شموط أثرى احلركة التشكيلية بأعمال كثيرة وبالكثير من   
املؤلفات، وسبق أن انتخب ملنصب أول أمين عام الحتاد الفنانين التشكيليين 

ثير وحصل على الكالفلسطينيين، كما انتخب أول أمين عام الحتاد التشكيليين العرب، 
، 1954من اجلوائز العربية والدولية، وكان أقام أول معارضه يف القاهرة سنة 

وافتتحه يف حينه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ("األهرام"، القاهرة، 
15/2/2002.(  

  عاصفة يف الكويت بسبب اتصاالت
  الغبرة بإسرائيليين

ملكتب اإلعالمي الكويتي يف تمخضت اتصاالت الدكتور شفيق الغبرة، مدير ا  
واشنطن، بشخصيات إسرائيلية عن عاصفة سياسية يف الكويت، شملت تداعياتها 

احلكومة وجملس األمة الكويتي وأوساط الرأي العام. وبدأت القضية يف أعقاب 
مشاركة الغبرة إىل جانب إسرائيليين، بينهم وزير اخلارجية اإلسرائيلي السابق شلومو 

ئيس جامعة تل أبيب إيتمار رابينوفيتش، يف ندوة يف إطار املنتدى عامي، ور –بن 
االقتصادي العاملي الذي نظم يف نيويورك يف بداية السنة، األمر الذي أدى إىل 

احتجاج "املؤتمر الشعبي ملكافحة التطبيع مع إسرائيل" الذي يتخذ من الكويت مقراً 
واصفاً ما قام به بأنه "جريمة وحتد  له، وتوجيهه انتقادات شديدة اللهجة إىل الغبرة،

  ).9/2/2002("السفير"، بيروت،  لألمة العربية واإلسالمية"
كما أثارت قضية الغبرة جدالً داخل جملس األمة الكويتي، عندما هاجم نواب   

وطالبوا وزارة اإلعالم، التي استدعت الغبرة إىل الكويت لالستيضاح،  إسالميون الغبرة،
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عن أنشطة الغبرة واملكتب اإلعالمي الكويتي يف واشنطن، األمر  بتقديم ملف كامل
الذي دفع الغبرة إىل تقديم استقالته احتجاجاً على عدم تضامن وزير اإلعالم معه، 

وألن منتقديه "وضعوا بإرهابهم أفراد أسرتي ووضعوين أيضاً يف أجواء مشحونة 
  ).19/2/2002وعاصفة ومؤسفة" ("احلياة"، لندن، 

  هة ثقافية عامليةنحو جب
  دعماً لفلسطين

قد تكون الدعوة التي أطلقها الكاتب األردين فخري صالح، من أجل غقامة   
جبهة ثقافية عاملية، واحدة من أهم املبادرات املتصلة بالقضية الفلسطينية التي 

أطصلتها شخصيات عربية يف الفترة األخيرة. وقد جاءت دعوته يف مقال له نشرته 
اة" الصادرة يف لندن، استعاد فيه بعض نشاطات ومواقف مثقفين جريدة "احلي

معروفين يف العامل، أظهروا دعمهم للقضية الفلسطينية ومعارضتهم للسياسة 
اإلسرائيلية طوال العقدين املاضيين. وكان بينهم الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا 

رد سعيد، والروائي مركيز، واألستاذ اجلامعي األميركي من أصل فلسطيني إدوا
املكسيكي كارلوس فوينتيس، والشاعر األكاديمي البريطاين توم بولين، وعامل 

  اللسانيات األميركي واملدافع عن حقوق اإلنسان نعوم تشومسكي.
ورأى فخري صالح أن يف اإلمكان إقامة جبهة ثقافية عاملية ضد عمليات   

يأة ب الفلسطيني، حيث أن "التربة مهالتصفية العرقية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشع
والضمير الثقايف يف الغرب قابل للتعاطف مع هذه املهمة، إذا أحسنا خماطبة هذه 

  الشريحة الفاعلة واملؤثرة يف الكثير من الدول الغربية."
وتلقي مهمة إقامة مثل هذه اجلبهة على املثقفين واملؤسسات الثقافية العربية   

لشجب واإلدانة" التي درج التعامل بها إزاء ما يحدث، والقيام مسؤولية جتاوز حالة "ا
بتحرك عاملي يبين فداحة ما تقوم به إسرائيل من تدمير حلياة الفلسطينيين، وجعل 

، ويرزح حتت نير االحتالل منذ 1948العيش مستحيالً لشجب جرد من أرضه سنة 
ب مهيأ اآلن أكثر من أي ، مستفيدين من واقع "أن الضمير الثقايف يف الغر1967سنةذ 

وقت مضى الستقبال دعوات املثقفين العرب بضرورة كف يد شارون وحكومته 
  ).3/2/2002اليمينية العنصرية املتطرفة عن الشعب الفلسطيني" ("احلياة"، لندن، 
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  مهرجان أم الفحم يستدعي مسيرة
  السينما الفلسطينية

ول للسينما الفلسطينية، نظم مسرح ديوان اللجون يف أم الفحم مهرجانه األ  
شباط/ فبراير املاضي. وقد عرض يف املهرجان أكثر من  20الذي استمر حتى 

عشرين فيلماً فلسطينياً روائياً ووثائقيًا، بينها أفالم مليشيل خليفي، ورشيد 
مشهراوي، ومي املصري، وحممد بكري، وإياس ناطور، وأحمد حبش، وحممد 

ير املسرح، إن هذا املهرجان يشكل فاحتة الساليمة. وقال غسان عباس، مد
ملهرجانات سنوية تقدم الفيلم العربي عامة، والفلسطيني خاصة. وهذه األفالم 

جمتمعة تشكل الرواية الفلسطينية منذ النكبة حتى أيامنا هذه، مروراً بحياة اخمليمات، 
، 1948ة بواحلكم العسكري الذي فرض على الفلسطينيين الذين بقوا يف وطنهم بعد نك

وحرب لبنان، واالنتفاضة األوىل، وما بعد أوسلو، ثم انتفاضة األقصى حتى قصف 
مباين اإلذاعة والتلفزة الفلسطينيتين، وهو املشهد الذي يُختَم فيه فيلم "صوت 

فلسطين" الذي اختارته إدارة املسرح لتقديمه يف افتتاح مهرجان مسرح ديوان 
من األعمال والفعاليات الفنية التي قام بها املسرح اللجون. وهذا املهرجان هو سلسلة 

خالل عام واحد منذ تأسيسه، اشتملت على العروض املسرحية واألمسيات الغنائية 
  ).14/2/2002واملوسيقية والثقافية ("الشرق األوسط"، لندن، 

ويستدعي مهرجان أم الفحم مالمح مسيرة السينما الفلسطينية يف القرن   
صدرت يف شأنها مؤخراً دراسة موثقة وموسعة من تأليف الناقد العشرين، التي 

الفلسطيني بشار إبراهيم، وذلك يف عداد مطبوعات وزارة الثقافة السورية (سلسلة الفن 
السابع)، رصد خاللها تطور الفن السابع الفلسطيني الذي تعددت وتنوعت جهات 

وضوعه وحمتواه وأماكن وحمتويات إنتاجه، لكنه يف كل احلاالت كان يف م
.   فلسطينياً

، 1948تناولت الدراسة اجلهود الفلسطينية يف اإلنتاج السينمائي قبل سنة   
، والسينما الفلسطينية يف األرض 1948والسينما الفلسطينية يف الشتات بعد سنة 

احملتلة، ثم السينما الفلسطينية يف التسعينات، وقدمت توثيقاً شامالً لإلنتاج 
  طيني يف القرن العشرين شمل نحو مئتين وثمانين فيلماً.السينمائي الفلس

، ظهرت ستة أفالم 1948يف املرحلة األوىل للسينما الفلسطينية بعد سنة   
فلسطينية مع مشاريع طموحة مل تنجز، وتوقف اإلنتاج السينمائي الفلسطيني بعدها 

لها يف سنة مدة عشرين عاماً، ثم تأسست "وحدة أفالم فلسطين" وقدمت باكورة أعما
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، وهي فيلم "ال للحل السلمي"، من إخراج مصطفى أبو علي. ومنذ ذلك احلين 1968
يف الداخل واخلارج، وانضم إىل  توالت األفالم الفلسطينية يف أوضاع صعبة،

اخملرجين الفلسطينيين كثيرون من اخملرجين العرب، من العراق وسورية ولبنان 
ة رصد األحداث العاصفة واملتغيرات التي وغيرها، كان األهم يف جهودهم حماول
. وشهد العقدان األخيران من القرن 1967مرت بها القضية الفلسطينية منذ نكسة 

العشرين انضمام أسماء جديدة إىل قائمة اخملرجين العاملين يف حقل السينما 
ه جالفلسطينية، كما شهدا تنوعاً غير مسبوق يف أسماء اجلهات اإلنتاجية، إىل جانب تو

السينما الفلسطينية منذ منتصف الثمانينات املاضية إىل خماطبة املشاهد األجنبي 
وابتعادها عن اللهجة اإلنشائية واخلطابية التي سيطرت على اإلنتاج السينمائي خالل 

  أعوام طويلة.
انضم إىل املنظمات الفلسطينية يف إنتاج األفالم السينمائية عدد من املنتجين   

لألفالم الفلسطينية مع جهات أوروبية، تنتمي ت ظاهرة اإلنتاج املشترك األفراد، وبرز
إىل دول، منها بلجيكا وفرنسا وأملانيا وهولندا. ويف سياق هذا التطور، قدمت السينما 
الفلسطينية أفالماً روائية طويلة وأفالماً تسجيلية مهمة تبرز يف أعمال ميشيل خليفي 

  ورشيد مشهراوي خاصة.

  
  العرب يتضامنونالعمال 

  مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته
أكد العمال العرب أن السالم العادل والشامل يف املنطقة ال يمكن أن يقوم من   

دون انسحاب الكيان الصهيوين من األراضي العربية احملتلة يف فلسطين واجلوالن 
ة. ملشروعالسوري واجلنوب اللبناين، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة وا

وقدروا عالياً النضال البطويل الذي يخوضه الشعب العربي الفلسطيني ضد الكيان 
الصهيوين. ودعوا إىل دعم مقاومته وانتفاضته الباسلة لدحر االحتالل عن أرضه، 
واستعادة حقوقه يف التحرير والعودة وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس، 

شروع يف ممارسة كل أشكال املقاومة لتحقيق وتأكيد حق الشعب الفلسطيني امل
أهدافه. وطالبوا احلكومات العربية بالعمل على جتاوز اخلالفات اجلانبية التي تقوض 

األمن القومي العربي، وتوحيد مواقفها إزاء مواجهة املشروع الصهيوين، ودعم كفاح 
 قابية واملهنيةالشعب الفلسطيني، وإطالق مبادرات اجلماهير العربية ومنظماتها الن
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والشعبية يف دعم االنتفاضة الباسلة، ويف مقاومة املشروع الصهيوين. واستنكروا 
واقع النظام الرسمي العربي الذي يقف صامتاً بال حراك إزاء استفراد الكيان الصهيوين 

بالشعب الفلسطيني من خالل وسائل احلصار والتدمير والتقتيل، والذي وصل إىل حد 
األنظمة العربية ملقاومة مشاريع  ياسر عرفات. ووجهوا الدعوة إىلحماصرة رئيسه 

العالقات به، بما يف ذلك العالقات االقتصادية،  التطبيع مع الكيان الصهيوين، وقطع
وإغالق السفارات ومكاتب العالقات بأنواعها كافة. واستنكروا احملاوالت األميركية 

رها استمراراً لسياسة الكيل بمكيالين لوصم املقاومة الفلسطينية باإلرهاب واعتبا
  على الصعيد الدويل، وحماولة مكشوفة لتغطية اإلرهاب الصهيوين يف فلسطين.

جاء يف هذا البيان اخلتامي الجتماعات اجمللس املركزي لالحتاد الدويل   
شباط/  16و 15لنقابات العمال العرب الذي عُقد يف الدار البيضاء يف املغرب يومي 

، بحضور قادة احلركة النقابية العربية حتت شعار "دعماً لالنتفاضة 2002فبراير 
  الفلسطينية الباسلة ومواجهة املشروع الصهيوين".

بدأ اجمللس أعماله بمهرجان خطابي خصصه لدعم االنتفاضة الفلسطينية   
والكفاح العادل واملشروع الذي يخوضه الشعب العربي الفلسطيني يف مواجهة 

رهاب، حضره أعضاء اجمللس املركزي، وحشد كبير من أُطر االحتاد االحتالل واإل
  املغربي للشغل.

وألقيت يف االحتفال كالت عدد من القادة النقابيين العرب حيّت االنتفاضة   
الفلسطينية الباسلة التي يخوضها الشعب العربي الفلسطيني، بصدوره العارية 

اب والتقتيل التي يمارسها الكيان ضد كل وسائل احلصار واإلره وبإرادته احلرة،
الصهيوين. وطالبت الكلمات احلكومات العربي ببذل كل اجلهود لدعم الكفاح العادل 

واملشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه يف العودة وإقامة الدولة 
 االفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، ودانت سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجه

الواليات املتحدة األميركية لتغطية اإلرهاب الصهيوين يف فلسطين. وعبّر املتحدثون 
عن رفضهم لكل أشكال االبتزاز والتهديد اللذين تمارسهما الواليات املتحدة األميركية 

ضد أي قط عربي، وطالبوا احلكومات العربية بمقاومة هذه االبتزازات واالعتداءات، 
ك ملواجهة التحديات الصهيونية واستعادة األرض العربية وبتعزيز العمل املشتر

واجلوالن السوري واجلنوب اللبناين، واستعادة احلقوق املشروعة  احملتلة يف فلسطين
  للشعب العربي الفلسطيني.
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ووجه اجمللس، يف ختام أعماله، برقية دعم وتأييد إىل الرئيس ياسر عرفات،   
فنا املطلق معكم ودعمنا لكفاحكم من أجل حترير "رئيس دولة فلسطين"، أكد فيها "وقو

األرض واستعادة احلقوق واملقدسات" (من وثائق االحتاد الدويل لنقابات العمال 
  العرب).

  استمرار حمالت التضامن
  مع الفلسطينيين

يف الوقت الذي تتصاعد االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، تتواىل   
ة حمالت التضامن مع الفلسطينيين يف مواجهة العدوان يف أغلبية الدول العربي

وعمليات القمع اإلسرائيلي الواسع النطاق. فقد بدأت اللجنة املصرية للتضامن مع 
، حملة جلمع مليون توقيع على وثيقة 2002االنتفاضة، يف كانون الثاين/ يناير 

دة، لعام لألمم املتحتدين العدوان اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين وإرسالها إىل األمين ا
كويف أنان. وتضمنت الوثيقة دعوة األمم املتحدة إىل تأليف جلنة حتقيق دولية تباشر 

التحقيق يف وقائع العدوان على الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية له، وإقرار 
("الشرق األوسط"، لندن،  194حق الالجئين يف العودة طبقاً لقرار األمم املتحدة 

29/1/2002.(  
وبرزت يف سورية عدة أنشطة وفعاليات لدعم نضال الفلسطينيين ضد   

االحتالل اإلسرائيلي. وكان بين هذه األنشطة تنظيم جلان اجملتمع املدين يف سورية 
اعتصاماً أسبوعياً ما زال متواصالً أمام مكتب األمم املتحدة يف دمشق باسم "خميس 

مثل املقيم لألمم املتحدة إليصالها إىل فلسطين"، سلمت خالله عدة مذكرات إىل امل
األمين العام، تطالبه بتدخل املنظمة الدولية لوقف احلرب اإلسرائيلين على 

الفلسطينيين، ورسائل أُخرى إىل األمين العام جلامعة الدول العربية تؤكد دعم نضال 
ة يالفلسطينيين من أجل حقوقهم، وتستنكر السياسة اإلسرائيلية. كذلك نددت جمع

سورية باملمارسات اإلسرائيلية، واتهم بيان اجلمعية إسرائيل حقوق اإلنسان يف 
بالعمل من أجل تدمير البنية التحتية يف الضفة الغربية وقطاع غزة بغية تهجير 

الشعب الفلسطيني. كما ندد البيان بالدعم الكامل الذي حتظى به إسرائيل من الواليات 
ن وجتاهل ملا يقره القانون الدويل، وأهاب املتحدة وسط صمت وتخاذل دوليي

بالقيادة الفلسطينية عدم اخلضوع لطلبات احملتلين اإلسرائيليين ومن ورائهم 
  ).17/2/2002األميركيين ("الشرق األوسط"، لندن، 
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وشهدت تونس حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، شاركت فيها األحزاب   
يف إطارها تسليم السفير األميركي يف تونس السياسية وجمعيات أهلية تونسية، وتم 

رسالة احتجاج على انحياز اإلدارة األميركية إىل إسرائيل ورفضها ممارسة ضغوط 
على رئيس احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، لوقف اجملازر التي يتعرض لها 
نهاء إلالشعب الفلسطيني. وطالبت هذه األحزاب واجلمعيات الواليات املتحدة بالتدخل 

احلضار الذي تضربه القوات اإلسرائيلية على الرئيس ياسر عرفات ("احلياة"، لندن، 
14/2/2002.(  

وكان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي احلاكم يف تونس، قد أقام مهرجاناً   
شعبياً حاشداً تضامناً مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته يف وجه االحتالل اإلسرائيلي، 

حامد القروي النائب األول لرئيس التجمع، وفاروق القدومي رئيس  حضره الدكتور
الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية، واألمناء العامون لألحزاب املعارضة 

  التونسية، ونحو عشرة آالف مواطن تونسي.
قال فاروق القدومي، يف كلمته أمام املهرجان، إن الشعب الفلسطيني، ويف   

سه املنتخب ياسر عرفات، سوف يُفشل بصموده جميع خمططات رئيس طليعته رئي
احلكومة اإلسرائيلية، أريئيل شارون، الهادفة إىل تركيعه والقضاء عليه. وشدد على أن 

احلصار الذي يفرضه شارون على الرئيس ياسر عرفات لن يدفعه إىل التنازل، وقال إن 
ضال من أجل إقامة الدولة عرفات اآلن بين شعبه وعلى أرض وطنه، يقود الن

  الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكدت كلمات قادة األحزاب التونسية، التي شاركت يف املهرجان، استمرار   

تقديم الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني العادل، وطالبت اإلدارة األميركية 
 اقيات التيوالدول األروبية بممارسة أشد الضغوط على حكومة شارون لتنفيذ االتف

وقعتها مع اجلانب الفلسطيني وبرعاية دولية ("الشرق األوسط"، لندن، 
10/2/2002.(  

وكانت شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية، واالحتاد العام للجمعيات اخليرية،   
والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية غير احلكومية، قد ناشدت جميع مؤسسات اجملتمع 

ربي التحرك بسرعة لرفع املعاناة عن الشعب الفلسطيني، املدين يف الوطن الع
ومساندته من أجل نيل حقوقه املشروعة. وأشار بيان أصدرته املنظمات األهلية 
الفلسطينية إىل "مؤامرة تتضح خيوطها يوماً بعد يوم وتهدف إىل تصفية قضية 

ار آثم وحص الشعب الفلسطيني العادلة واختزال حقوقه املشروعة، كما يتعرض لعدوان
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خانق على يد حكومة شارون وذلك يف ظل انحياز أميركي كامل، وضعف يف ردود 
الفعل الدولية يمنح االحتالل ضوءاً أخضر للتمادي يف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني 

األعزل." وناشد البيان "كافة مؤسسات اجملتمع املدين يف الوطني العربي التحرك 
ل رفع املعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومساندته بشكل فوري وسريع للضغط من أج

يف نضاله لنيل حقوقه املشروعة وذلك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خصوصًا 
، التي تنص على انسحاب إسرائيل الكامل من األراضي 194و 338و 242القرارات 

الدولة ، وتنفيذ كافة االتفاقات التي تنص على إقامة 1967الفلسطينية احملتلة عام 
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس وعودة الالجئين إىل ديارهم" ("احلياة"، لندن، 

19/2/2002.( 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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