مؤسسة يارس عرفات...
يف عامها الخامس*

299

منذ قامت مؤسس��ة يارس عرفات يف أواخر العام  2007كمؤسس��ة مس��تقلة غري ربحية ،عملت عىل تنفيذ
امله��ام املنوطة بها ،ويف مقدمتها املحافظة عىل تراث الرئيس الراح��ل وتحديثه واإلفادة منه ونقله لألجيال
القادمة ،وكذلك مواصلة نهجه يف العطاء واالرتقاء باإلنسان الفلسطيني ،عىل طريق تحقيق وإنجاز املرشوع
الوطني وبناء املجتمع الفلسطيني الدميقراطي.
وق��د انتظم عمل الهيئات القيادية والوظيفية يف املؤسس��ة خالل الس��نوات الخم��س املاضية ،وتركز عمل
املؤسسة يف املجاالت التالية:

أوالً :العمل املؤسيس
أ -مجل��س األمن��اء :هو أعىل هيئة قيادية يف املؤسس��ة .ويض��م مجلس األمناء نحو مائة من الش��خصيات
العربية والفلسطينية البارزة ،برئاسة السيد عمرو موىس ،األمني العام السابق لجامعة الدول العربية ،ورئيسه
الفخري هو الرئيس محمود عباس.
وقد انتظم عقد اجتامعاته السنوية الدورية خالل السنوات املاضية ،وعقد املجلس اجتامعه السنوي الخامس يف
 2012/2/28يف القاهرة ،حيث أقر التقريرين اإلداري واملايل ،وبحث الوضع السيايس الفلسطيني ،واتخذ عددا ً من
القرارات الخاصة بعمل املؤسسة ومنها نرش التقرير الطبي الفرنيس حول ظروف استشهاد الرئيس يارس عرفات.
ب -مجل��س اإلدارة :يتألف مجل��س اإلدارة من  15عضوا ً مبن فيهم رئيس مجل��س اإلدارة د .نارص القدوة.
وقد انتظم عمل املجلس خالل الس��نوات املاضية ،وعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتامعات دورية خالل العام
 ،2012بحث خاللها سري العمل يف املؤسسة واتخذ القرارات املطلوبة بخصوص أعامل املؤسسة.

ثانياً :رضيح يارس عرفات
تواصل املؤسس��ة العناية برضيح الش��هيد يارس عرفات وإدارة ش��ؤونه ،ونفذت املؤسسة خالل العام 2012
مرشوع إعادة التكس��ية واإلصالحات يف رضيح الشهيد يارس عرفات ،ومتت معالجة الخلل يف الرضيح والذي
كان قد شيد قبل قيام مؤسسة يارس عرفات.

ثالثاً :متحف يارس عرفات
م��ع نهاية العام  2012تم إنجاز أكرث من مثانني باملائة ( )%80من أعامل التش��طيبات الداخلية بعد إكامل كافة
لالطالع عىل التفاصيل وأنظمة ولوائح املؤسسة ()www.yasserarafat.ps
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األعامل الهيكلية واإلنشائية يف مبنى املتحف  ،كام بورش العمل يف بناء الجرس الواصل بني مبنى املتحف ومكتب
يارس عرفات يف املقاطعة .ويف نفس الوقت تواصلت االستعدادات والتحضريات الخاصة بتفاصيل ما سيتم عرضه
وتقدميه يف املتحف وفق أس��س علمية ومهنية حديثة  .وال بد هنا من اإلش��ارة إىل أن األزمة املالية التي مرت
بها السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام  2012أثرت عىل سري األعامل وأخرت إنجاز األعامل يف املتحف.

رابعاً :إحياء الذكرى السنوية لرحيل يارس عرفات
أصبح يوم الحادي عرش من ترشين الثاين /نوفمرب من كل عام ،الذكرى السنوية لرحيل الرئيس يارس عرفات،
مناس��بة وطنية هامة .وأصبحت مؤسسة يارس عرفات عنواناً رئيسياً إلحياء هذه الذكرى .ونظمت املؤسسة
حفله��ا الثقايف الس��نوي التقليدي يف العارش من ترشين الثاين /نوفمرب  2012إلحي��اء الذكرى الثامنة لرحيل
عرفات ،كام س��اهمت يف تقديم الص��ور وامللصقات واملواد اإلعالمية للعديد من املؤسس��ات الوطنية التي
شاركت يف الجهد العام إلحياء الذكرى الثامنة لرحيله.
ومتيز الحفل الثقايف للمؤسس��ة يف الذكرى الثامنة مبش��اركة رسمية وشعبية واس��عة ،وشمل الحفل كلامت
لرئي��س مجلس الوزراء د .س�لام فياض ولرئيس مجلس إدارة املؤسس��ة د .نارص الق��دوة ،وتم اإلعالن عن
الحائزي��ن عىل جائزة يارس عرفات لإلنجاز للعام  2012وهام :مستش��فى املطلع -القدس وجامعة النجاح-
نابلس .وعرض يف الحفل فيلم من إنتاج املؤسسة عن التحقيق يف ظروف استشهاد يارس عرفات ،كام قدمت
خالله فقرات فنية وطنية ملتزمة ،وأقيم عىل هامش الحفل معرض "إعالن نوايا" الذي عرضت من
خالل القرارات والترصيحات الرسمية اإلرسائيلية التي سبقت اغتيال عرفات ،وأشارت برصاحة وبدون مواربة
إىل قرار إرسائيل قتل وإزالة يارس عرفات.

خامساً :التحقيق يف ظروف استشهاد يارس عرفات

نرشت املؤسس��ة عىل موقعها اإللكرتوين التقرير الطبي الفرنيس الخاص بظروف وفاة الرئيس يارس عرفات،
وتابعت املؤسس��ة -عرب مجلس إدارتها ولجنة التحقيق الطبية التي ش��كلتها يف العام  2009برئاسة الدكتور
عبد الله البشري -التطورات التي استجدت بعد نرش التقرير االستقصايئ لقناة الجزيرة الفضائية ،والذي أكد
تعرض الش��هيد يارس عرفات للتس��مم مبادة البولونيوم .وجددت املؤسس��ة موقفها الذي تتهم فيه إرسائيل
بقتل يارس عرفات ،وأصدرت بيانات سياس��ية بهذا الخصوص طالبت فيها تبني موقف س��يايس حاس��م من
قبل كافة الجهات الفلس��طينية والعربية يدين جرمية اغتيال الرئيس املنتخب للشعب الفلسطيني من قبل
إرسائيل ،ويطالب مبعاقبة مرتكبي هذه الجرمية ممن اتخذ قرار االغتيال ومن نفذه.
وق��د ت��م فتح رضيح وقرب الرئيس الراحل ي��ارس عرفات يوم 27نوفمرب /ترشين الث��اين  2012وأخذت فرق
فرنس��ية وسويرسية وروسية عينات من الجثامن ،رغم إعالن املؤسسة معارضتها لفتح القرب.وقد أوضحت
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املؤسسة عىل لسان رئيس مجلس إدارتها د.نارص القدوة يف الذكرى السنوية الثامنة لرحيل يارس عرفات أنه"
ال يوجد مربر لفتح القرب ألن الحقيقة معروفة للشعب الفلسطيني ،واملطلوب ليس مزيدا ً من األدلة ،وإمنا
املطلوب هو محاسبة القتلة واتخاذ موقف سيايس واضح،خاصة أن العمر االفرتايض ملادة البولونيوم هو
مثاين س��نوات ،وقد م ّر هذا الزمن بالفعل.وان الجهة الفرنس��ية ،ميكن لها الحصول فعالً عىل العينات الطبية
الكاملة ليارس عرفات ،وهي موجودة بحكم القانون يف مستشفى برييس العسكري الفرنيس" .

سادسا :جائزة يارس عرفات لإلنجاز

واصلت لجنة الجائزة عملها املنهجي وتلقت ترشيحات هامة من مؤسسات وشخصيات فلسطينية مرموقة،
وتم منح جائزة يارس عرفات لإلنجاز للعام  2012مناصفة إىل كل من مستش��فى املطلع يف القدس وجامعة
النجاح الوطنية يف نابلس.

سابعاً :املقتنيات

متكنت املؤسسة خالل العام  2012الحصول عىل بعض املقتنيات الخاصة بالرئيس يارس عرفات والتي كانت محفوظة
لدى بعض األشخاص يف القاهرة وجدة .وأضيفت هذه إىل املقتنيات املوجودة يف مكتب يارس عرفات يف املقاطعة.

ثامناً :األرشيف

يتواص��ل العمل يف جمع وتحديث األرش��يف الخاص واملتعلق بيارس عرف��ات ،وتم يف العام 2012الحصول
عىل نس��خة لجزء من "أرشيف تونس" ،كام تم رشاء عدد من أرشطة الفيديو والصور من فلسطني ولبنان،
و تم جمع عدد من الوثائق واملعلومات .وخضعت هذه جميعها لعمليات التحديث واألرشفة والحفظ يف
املؤسس��ة .كام تم االتفاق مع ديوان الرئاس��ة عىل الحصول عىل نسخة من أرشيف صخر حبش الذي يضم
جوانب مهمة تتعلق بيارس عرفات ومبنظمة التحرير وبالنضال الوطني الفلسطيني يف مرحلة قيادة عرفات.

تاسعا :ملتقى القدس الدويل

قرر مجلس أمناء املؤسسة يف اجتامعه الخامس عقد املؤمتر الثاين مللتقى القدس الدويل وكلف مجلس اإلدارة
بإجراء التحضريات واالتصاالت لهذا الهدف.
وكانت املؤسس��ة قد نظم��ت ملتقى القدس ال��دويل األول بالتعاون مع وكالة بيت م��ال القدس الرشيف
وبرعاية العاهل املغريب جاللة امللك محمد السادس.
وعقد امللتقى يف  28و 29أكتوبر /ترشين األول  2009يف الرباط ومبش��اركة دولية رفيعة املس��توى وصدر
عن��ه " ن��داء الرباط" ال��ذي أكد أن القدس الرشقية ه��ي جزء ال يتجزأ من األرايض الفلس��طينية املحتلة
وتنطبق عليها مقتضيات القانون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة .كام دعا النداء إىل التدخل الدويل لوقف
كافة أشكال املامرسات اإلرسائيلية غري القانونية وغري األخالقية التي تتعرض لها مدينة القدس ومقدساتها.
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عارشا :املوقع اإللكرتوين
أصبح املوقع اإللكرتوين ملؤسسة يارس عرفات )www.yasserarafat.ps( ،بشقيه :الرئيس القائد واملؤسسة،
مرجعاً وطنياً فيام يتعلق بالرئيس الراحل يارس عرفات وبعض الجوانب األخرى املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وخ�لال الع��ام  2012تم تحديث املوقع وإضافة م��واد جديدة إليه ،وكذلك تم إطالق النس��خة اإلنجليزية
املرافقة للنسخة العربية للموقع ،وتم تنشيط عمل املوقع اإللكرتوين من خالل مواقع التواصل االجتامعي.

حادي عرش  :النشاطات والفعاليات

ضمن العمل املس��تمر يف خدمة الش��عب الفلس��طيني نفذت املؤسس��ة عددا ً من النش��اطات والفعاليات
االجتامعية والثقافية ،ونظمت عددا ً من املعارض حول حياة وظروف استشهاد يارس عرفات.
وكانت املؤسسة قد نظمت يف األعوام السابقة عددا ً من الفعاليات املهمة يف مناسبات وطنية مثل ذكرى النكبة،
ومن ذلك عرض أوبريت " القدس بوابة الس�ماء" وتنظيم عروض سينامئية يف املخيامت بالضفة الغربية وتنظيم
معرض ملصق وقضية ،واالحتفال بعيد ميالد نيلس��ون مانديال الثالث والتس��عني ورعاية يوم مرح وفرح ألطفال
الشهداء ،واملساهمة يف دعم مرشوع "بيكاسو يف فلسطني" والعديد من النشاطات والفعاليات الشبابية.

ثاين عرش :اإلصدارات

أصدرت املؤسسة يف مطلع العام  2012الكتاب السنوي الثاين والذي تركز عىل موضوع "الدولة الفلسطينية" ،وانتجت
املؤسس��ة فيلامً وثائقياً عن التحقيق يف ظروف استش��هاد يارس عرفات .كام انتجت معرض "إعالن نوايا" الذي عرض
أبرز القرارات والترصيحات الرسمية اإلرسائيلية التي سبقت اغتيال يارس عرفات ،وأكدت عزم إرسائيل قتله وإزالته.
وكانت املؤسسة قد أصدرت خالل السنوات املاضية عددا ً من األفالم الوثائقية املتعلقة بيارس عرفات والعمل
الوطني الفلسطيني من بينها :سبعة وستني ،عىل بعد أمتار ،من يوميات الحصار ،من ذاكرة الرتاب،إىل يارس
عرفات...تحية طيبة وبعد ،رفاق الدرب ،للقصة بقية ،القدس بوابة السامء.
وأصدرت املؤسس��ة كتاباً مصورا ً بعنوان "الحصار" ،والعددين األول والثاين من الكتاب الس��نوي يف العامني
2011و ،2012وكانت املؤسسة قد أعلنت أن الكتاب السنوي سيتحول إىل مجلة فصلية عند اكتامل اإلعداد
لها ،وهذا ماتم مع إصدار مجلة "أوراق فلسطينية" الفصلية مطلع العام .2013

ثالث عرش  :املشاريع
رعت املؤسس��ة ع��ددا ً من املنح للتعليم الجامعي يف ماليزيا ،ونفذت بعض املش��اريع البس��يطة يف املجال
االجتامعي ،إال أن اإلمكانات املالية شكلت عائقاً أساسياً أمام تنفيذ الربامج واملشاريع التي وضعتها املؤسسة
هدفاً لخدمة قطاعات الشباب واملرأة والتعليم العايل والتفوق.
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