االجتامع السنوي السادس ملجلس أمناء مؤسسة يارس عرفات
نداء دويل إلطالق األرسى ،دعوة إلنهاء االنقسام ومواجهة تهويد القدس،
والهم السوري كان حارضا ً
يعترب االجتامع السنوي ملجلس أمناء مؤسسة يارس عرفات فرصة استثنائية للقاء عريب مميز يجمع
نخبة من القيادات والشخصيات العربية ،التي تجتمع لوضع السياسات العامة ملؤسسة يارس
عرفات ،ونبض القدر لبحث تطورات القضية الفلسطينية والوضع يف الوطن العريب.
وقد عقد االجتامع السادس ملجلس األمناء يف  28شباط /فرباير  2013يف مقر جامعة الدول العربية
بجمهورية مرص العربية برئاسة رئيس املجلس السيد عمرو موىس األمني العام السابق لجامعة الدول
العربية ،وبحضور د .نبيل العريب األمني العام لجامعة الدول العربية والرئيس السوداين السابق عبد
الرحمن سوار الذهب وعدد من الرؤساء السابقني لحكومات عربية ،واألخرض اإلبراهيمي املبعوث
الخاص املشرتك لألمم املتحدة والجامعة العربية لسوريا ،عضو مجلس أمناء مؤسسة يارس عرفات،
ود .نارص القدوة رئيس مجلس إدارة املؤسسة.
واستمع املجلس إىل إحاطة من اإلبراهيمي عن التطورات يف سوريا ،كام استمع إىل إحاطة عن
الجهود املبذولة للمصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام قدمها كل من عزام األحمد (فتح) وموىس
أبو مرزوق (حامس).

قضية األرسى
ناشد مجلس أمناء مؤسسة يارس عرفات األمم املتحدة واملجتمع الدويل العمل والضغط عىل
حكومة إرسائيل بإلزامها بإطالق رساح األرسى الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية  ،خاصة
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املرضبني عن الطعام الذين يواجهون خطر املوت.
وشدد املجلس  ،يف نداء خاص وقعه كافة األعضاء ،عىل أن االعتقاالت اإلدارية التي متارسها إرسائيل
ضد الفلسطينيني مرفوضة جملة وتفصيال.
واعتربت املؤسسة أن إعادة اعتقال عدد من األرسى املحررين فيام عرف بصفقة "شاليط" يعد
انتهاكا لالتفاق الذي وقعته حكومة إرسائيل وقامت جمهورية مرص العربية برعايته ،مشددة عىل
رضورة إلزام املجتمع الدويل إلرسائيل بالكف عن تلك األمور.

جهود إنهاء االنقسام
و دعا مجلس األمناء حركتي فتح وحامس وكافة الفصائل الفلسطينية إىل العمل الجاد واملكثف
إلنهاء االنقسام ،وطالب الدول العربية واإلسالمية مبامرسة التأثري االيجايب عىل األطراف إلنهاء
االنقسام وإنجاح جهود املصالحة.وشدد املتحدثون يف هذا الشأن عىل أن االنقسام الفلسطيني شكل
نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وانه ال ميكن مواجهة ودحر االحتالل اإلرسائييل دون استعادة
الوحدة الوطنية .

مواجهة تهويد القدس
وأكد املجلس رضورة التحرك الفلسطيني والعريب الجاد لتأكيد مركزية قضية القدس وأولويتها
ورضورة االهتامم بدعم مواطنيها ومؤسساتها يف مواجهة التهويد اإلرسائييل.وشدد كل من الرئيس
عبد الرحمن سوار الذهب والسيد الصادق املهدي زعيم حزب األمة السوداين والسيد منيب
املرصي عضو مجلس أمناء املؤسسة والدكتور عبد السالم املجايل رئيس الوزراء األردين األسبق
عىل الحاجة إىل جهد عريب جامعي ملواجهة التهويد يف القدس ،وطالبوا الحكومات العربية بتحمل
مسؤولياتها يف هذا املجال مبا يتطلبه من مواقف سياسية والتزامات مالية.
إرسائيل مسؤولة عن اغتيال عرفات
وأكد مجلس األمناء استمرار متابعته مللف التحقيق يف ظروف استشهاد الرئيس يارس عرفات
مجددا تأكيد موقفه مبسؤولية إرسائيل عن اغتياله .واستمع األعضاء يف هذا املجال إىل تقرير من د.
عبد الله البشري رئيس اللجنة الطبية املكلفة مبتابعة التحقيق عن التطورات املتعلقة بالفحوصات
للعينات التي أخذت من رفات الرئيس الراحل والتي قد تظهر نتائجها يف األشهر الثالثة املقبلة.
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موىس :ال عودة إىل الوراء
وقال عمرو موىس،يف كلمته التي افتتح بها أعامل االجتامع :إن القضية الفلسطينية ستظل حية
بدرجة كبرية ورمبا تشهد األشهر املقبلة تحركا فاعال إلحقاق الحق الفلسطيني بعيدا عن مفاوضات
بال جدوى ،معربا عن تطلعه لحل عادل للقضية يرتكز عىل حق تقرير املصري .
ونبه إىل أن العامل العريب مير مبرحلة فارقة يف تاريخه واآلمال معقودة عىل املستقبل ،حيث لن يعود
إىل الوراء ،ومثار ما تشهده دول املنطقة ستجنى خالل السنوات املقبلة.

العريب :فلسطني ستبقى القضية املركزية
وشدد د.نبيل العريب يف كلمته عىل أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية املركزية والشغل الشاغل
للعرب ،حتى يتحقق حلم الرئيس الراحل يارس عرفات ،بقيام دولة فلسطني املستقلة عىل حدود
عام  1967وعاصمتها القدس الرشيف.
ولفت العريب إىل أهمية هذا االجتامع ،موضحا أنه يعقد بينام اإلجراءات اإلرسائيلية العدوانية يف
األرض الفلسطينية املحتلة مستمرة حيث تحاول إرسائيل ،يف غياب رد فعل من قبل املجتمع الدويل
وخاصة مجلس األمن ،خلق واقع جديد عىل األرض ووضع العوائق للحيلولة دون قيام الدولة
الفلسطينية املستقلة عىل خطوط .1967
وأشار إىل أن نجاح فلسطني يف الحصول عىل وضع دولة مراقب يف األمم املتحدة ،يف قرار تاريخي
تم بأغلبية كبرية ،جاء تأكيدا ً عىل أن قيام دولة فلسطني املستقلة الحرة عىل حدود  1967وعاصمتها
القدس ،هو هدف واضح من أهداف املجتمع الدويل بأرسه ،ويعد تطورا ً وانجازا ً يجب البناء عليه،
كام أن بوادر تنفيذ اتفاق املصالحة الوطنية سيعزز املوقف الفلسطيني باتجاه ترسيخ أسس الدولة
الفلسطينية واستمرار االعرتاف الدويل بها.
واستعرض العريب محددات التحرك السيايس ،الذي تبنته جامعة الدول العربية منذ قرار املجلس
الوزاري ىف 17نوفمرب املايض الذي ينص عىل رضورة إعادة تقويم املوقف إزاء مجريات ما يسمى
مجازا ً ' عملية السالم ' ،معتربا أنها باتت مجرد عملية مظهرية ليس الهدف منها تحقيق السالم
الذي قررته قرارات األمم املتحدة ،ولن تحقق سالماً وإمنا إضاعة الوقت ،مبا يصب يف مصلحة
إرسائيل ،التي تسعى دامئاً إىل كسب الوقت والتسويف .
وحذر من متادي إرسائيل يف تنفيذ مخططاتها البتالع األرض الفلسطينية ومحاولة القضاء عىل حل
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الدولتني الذي أجمع املجتمع الدويل منذ صدور قرار التقسيم يف عام  1947عىل أنه الحل الوحيد
لهذه القضية املعقدة ،ويف املرحلة األخرية عىل وجه الخصوص ،انصب الرتكيز عىل معالجة تداعيات
وآثار ومظاهر االحتالل (املستوطنات ،األرسى ،أموال الرضائب) بدالً من التعامل مع االحتالل
االستيطاين نفسه والعمل عىل إنهائه ،وهذا توجه أثبتت التجارب أنه يفيض إىل املزيد من عدم
االستقرار وتهديد السالم ومل يحقق أى تقدم يذكر.
ودعا العريب إىل رضورة إيجاد منهجية جديدة تعمل عىل تنفيذ القرارين  242و  338تنفيذا ً
كامالً وأميناً ،وإنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرض الفلسطينية ،مبا فيها القدس املحتلة ،وقيام الدولة
الفلسطينية حرة مستقلة مكتملة املقومات عىل حدود  ،1967وذلك يف إطار زمني محدد وملزم،
كام أنه من الرضوري بلورة آلية متابعة أكرث فاعلية من الرباعية الدولية ،التي أثبتت فشلها وقلة
حيلتها.
وشدد العريب عىل دعم الجامعة العربية ملؤسسة الرئيس يارس عرفات واالستعداد الكامل لبذل
كافة الجهود إلنجاح أعاملها وتحقيق أهدافها.

القدوة  :الهم العريب املشرتك
ودعا د .نارص القدوة رئيس مجلس إدارة املؤسسة يف كلمته إىل االستلهام من سرية الزعيم
الراحل يارس عرفات مبا يحقق الفائدة لنا جميعا خاصة يف ظل ما نعيشه من هم عريب مشرتك.
وقال أن الوضع الفلسطيني والعريب يحتاج جهودا جبارة من جميع املخلصني ألن املنطقة تعيش
تغريات واسعة .
وأكد ،يف كلمته أمام االجتامع ،أهمية بذل املزيد من الجهود إلعادة اللحمة للصف الفلسطيني
وتحقيق املصالحة الفلسطينية ،ونوه إىل ما أعلن عن الزيارة املهمة املرتقبة للرئيس األمرييك باراك
اوباما للحرم القديس الرشيف وإىل الكيفية التي ستتم بها الزيارة ملا لذلك من دالالت وآثار مهمة
فيام يتعلق مبوضوع السيادة عىل الحرم القديس.
ويشار إىل مجلس أمناء مؤسسة يارس عرفات بحث تطورات التحقيق يف ملف استشهاد الرئيس
الراحل يارس عرفات ،والقضايا املتعلقة بعمل املؤسسة وبينها متحف ورضيح يارس عرفات ،واقر
التقريرين املايل واإلداري املقدمني من مجلس إدارة املؤسسة .
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مجلس األمناء
يذكر أن مجلس أمناء مؤسسة يارس عرفات يضم نحو مائة من نخبة الشخصيات العربية والفلسطينية
وهم:
الرئيس الفخري :الرئيس محمود عباس؛ رئيس مجلس األمناء :السيد عمرو موىس؛ رئيس مجلس
اإلدارة :د.نارص القدوة .واألعضاء :السيد أعل ولد محمد فال؛ السيد األخرض اإلبراهيمي؛ البطريرك
ميشيل صباح؛ السيد الحبيب بن يحيى؛ الشيخ تيسيري رجب التميمي؛ السيد الصادق فيالة؛ السيد
أحمد كامل أبو املجد؛ د.أحمد الطيبي؛ السيد أحمد عبد الرحمن؛ السيد أحمد قريع؛ السيد أحمد
هاشم الزغري؛ السيد أكرم عبد اللطيف؛ السيد أكرم هنية؛ السيدة آمنة جربيل؛ السيدة انتصار
الوزير؛ الشيخ محمد حسني؛ السيد اإلمام الصادق املهدي؛ السيد الطيب عبد الرحيم؛ املطران عطا
الله حنا؛ السيد الهادي البكوش؛السيد الياس خوري؛السيد باسل عقل؛السيد بسام الصالحي؛ السيدة
بهية الحريري؛ السيد جعفر طوقان؛ السيد جلول مالئكة؛ السيد جميل مجدالوي؛ السيد د.رامي
الحمد الله؛ السيد رشيد مشهراوي؛ د.رفيق الحسيني؛ د.رمزي خوري؛ السيد روحي فتوح؛ د.زكريا
اآلغا؛ السيد زياد البندك ؛ السيدة زينب الغنيمي؛ السيد سامر خوري؛ د.سامي مسلم؛ د.سحر
القواسمي؛ السيد سعيد خوري؛ السيد د.سالم فياض؛ السيدة سلوى أبو خرضا؛ السيد سهيل صباغ؛
د.صائب عريقات؛ السيد صالح رأفت؛السيد صالح قالب؛ السيد طالل عوكل؛ السيد طلب الصانع؛
د.عبد الرحمن العويس؛السيد املشري عبد الرحمن سوار الذهب؛ السيد عبد الرحيم ملوح؛ د.عبد
الرؤوف الريدي؛ د.عبد السالم املجايل؛ السيد عبد القادر الحسيني؛ د.عبد الكبري العلوي املدغري؛
د.عبد الكريم األرياين؛ د.عبد الله البشري؛ السيد عزام أبو السعود؛السيد عزام األحمد؛ السيد عزام
الشوا ،د.عيل عبد السالم الرتييك؛ السيد عيل مهنا؛ د.عمر مشهور حديثة؛ د.غازي حنانيا؛ السيد
غسان الشكعة؛ السيد فخري كريم؛ د.فيحاء عبد الهادي؛السيد قيس عبد الكريم؛ د.كامل الرشايف؛
د.مانع سعيد العتيبة؛ السيد محسن إبراهيم؛ السيد مصطفى عثامن إسامعيل؛ السيد محمد
القدوة؛ السيد محمد بركة؛ د.محمد شتية؛ السيد محمد صقر؛السيد د.محمد مصطفى؛ السيد
محمود درويش (رحمه الله)؛ د.ممدوح العبادي؛ السيد مروان الربغويث؛ السيد منيب املرصي؛
د.مهدي عبد الهادي؛السيد ميشيل صايغ؛ السيد نافذ الحرباوي؛ السيد نبيل أبو ردينة؛ السيد
د.نبيل العريب؛ د.نبيل شعث ؛ د.نبيل قسيس؛ السيد نجيب ساو يرس؛ السيد هاين املرصي؛ السيد
هاين فحص؛ السيد واصل طه؛السيد وليد سلامن؛ السيد يارس عبد ربه؛ السيد يحيى محمد عبد الله
صالح؛ السيد يحيى يخلف ود .يونس الخطيب.
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