يف الذكرى التاسعة الستشهاد يارس عرفات

القدوة يطالب مبحاسبة ارسائيل عىل اغتيال عرفات
ويدعو إىل نقل ملف تسميمه إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة
جاءت الذكرى التاسعة الستشهاد يارس عرفات بعد أيام من إصدار املعهد السويرسي تقريره بشأن نتاج
الفحوصات التي اجراها عىل عينات من رفات يارس عرفات والذي يقول فيه أن النتائج التي توصل إليها
املعهد تدعم بشكل معقول أن الرئيس الراحل يارس عرفات مات مسموماً مبادة البولونيوم  .210وعقد
الدكتور نارص القدوة ريس مجلس إدارة مؤسسة يارس عرفات مؤمترا صحافيا يف  2013/11/11طالب فيه
السلطة الوطنية باتخاذ موقف سيايس واضح يدين ارسائيل ملسؤوليتها عن مقتل عرفات ،خاصة بعد اثبات
وجود مادة البولونيوم املشع يف رفاته .وشدد عىل أن إرسائيل هي املتهم يف اغتيال يارس عرفات.
وقال القدوة خالل املؤمتر الذي عقده يف مقر مؤسسة يارس عرفات برام الله " :منذ وفاة الرئيس عرفات
كانت لدينا قناعة مبكرة بان ارسائيل هي املسؤولة عن اغتياله،واضاف ان "ما اظهرته املختربات من
وجود بولونيوم زاد القناعة لدينا بان ارسائيل هي التي اغتالت الرئيس عرفات.
وقال القدوة "املطلوب ليس مزيدا من التحقيقات واالثباتات ،لكن املطلوب هو موقف سيايس واضح
يدين ارسائيل ويحملها املسؤولية ،السلطة الوطنية مطلوب منها اتخاذ هذا املوقف،آن االوان التخاذ
خطوات ومواقف واضحة ،حتى من املجتمع الدويل والجمعة العامة لالمم املتحدة ،وقال انه مل يتوان
منذ اليوم االول لوفاة عرفات عن اتهام ارسائيل باملسؤولية عن قتل عرفات .وأشار القدوة إىل أنه عارض
نبش رضيح عرفات ،حينام قدم الخرباء السويرسيون والروس والفرنسيون الخذ عينات من رفاته يف
نوفمرب /ترشين الثاين من العام املايض ،ألن فرضية تسميم عرفات كانت اكيدة ،وال داع للفحص.
لكن القدوة اثنى عىل عمل الخرباء الذين اكدوا وجود مادة البولونيوم يف جسده.واشار القدوة اىل ان
التقرير السويرسي تحدث عىل ان مادة البولونيوم دخلت اىل جسد عرفات ،اما من خالل االكل والرشاب،
او عن طريق الحقن .وأوضح أن إثبات التقرير السويرسي بأن سبب وفاة عرفات كانت نتيجة التسمم
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بالبولونيوم ،حقيقة مرتبطة بحقيقة أخرى هي أن املسؤولية هي إرسائيلية وال مجال للنقاش ،ألن مادة
مشعة كالبولونيوم تحتاج لقدرات دول نووية عىل أقل تقدير ،وال يقدر عليها أفراد أو مؤسسات.
وأضاف أنه يجب التأكيد عىل املسؤولية اإلرسائيلية املبارشة عن اغتيال عرفات ألن هذا هو الجزء املهم يف
عملية االغتيال .وإذا ما كان هناك حديث عن يد خفية فاعلة فهي قضية مهمة وال تقلل من شأنها ولكنها
ليست القضية األساسية ،ألن القضية األساسية هي إدانة إرسائيل ومحاسبة املسؤولني عن هذا االغتيال' .وتابع
" ولكن البحث عن مثة خائن امر مهم بالنسبة لالجهزة االمنية الفلسطينية من ناحية العدالة والقصاص".
وقال القدوة إنه "مع التوجه للجمعية العامة لألمم املتحدة للحصول عىل إدانة دولية أوال ،وثم تحديد
املسؤولية عن االغتيال باتجاه إرسائيل ،وثالثا أن تقر إرسائيل بهذه املسؤولية وبالتايل تقديم الجناة
للقضاء ،ومحاسبتهم ،موضحا أن تشكيل لجنة خاصة يتطلب قرارا وتفويضا من مجلس األمن الدويل".
واكد القدوة انه كان طلب من صائب عريقات حينام نقل عرفات اىل املستشفى الفرنيس بعد مرضه،
بالبحث لدى دول املنطقة عن ترياق مضاد لنوع السم الذي دخل جسده.وقال "كنا مقتنعني بان هناك
شيئا غري طبيعي اصاب عرفات وهناك تسميم وبحثنا عن اي يشء ميكننا من انقاذ حياته".واكد يف املؤمتر
الصحايف ،ان الحكومة االرسائيلية "اتخذت قرارا رسميا بازالة عرفات من طريقها ،بعد ان كانت حارصته،
واضاف انه "من املهم ان يتم معرفة كيف وصل البولونيوم اىل جسد عرفات ،لكن االهم محاسبة
ارسائيل التي تقف وراء ذلك ،الن كافة االدلة اثبتت ذلك.
وفيام يتعلق بتقرير الجانب الفرنيس أوضح أن هناك تعقيدات تعيق إصدار التقرير تتعلق بالقانون
الفرنيس الذي يتعامل مع هذه امللفات بدرجة قد تصل إىل ملفات دولة ،وقد يصل لحد الحصول عىل
قرار من رئيس الدولة لنرشه ،أما فيام يتعلق بالتقرير الرويس فأوضح أن السلطة الوطنية تسلمت نسخة
مكتوبة منه ،وبالتايل ليس مناسبا الحديث عن التقرير دون االتفاق مع الجانب الرويس .كام كشف
القدوة الول مرة ان التقرير الرويس تضمن بشكل واضح وجود البولونيوم من عرشة اىل  100ضعف يف
رفاة الشهيد عرفات ،مشريا اىل ان هناك تقريرين روسيني من جهتني مختلفتني.
ومن جهة اخرى انتقد القدوة التحقيق الصحفي الذي عرضته قناة الجزيرة قبل يومني من الذكرى
التاسعةحول وفاة عرفات ،وقال" ان فلم الجزيرة احتوى عىل الكثري من الهمبكة  -كالم زائد لجذب
انتباه اآلخرين ألمر معني نظري أن يتجاهلوا أمرا ً آخر -وعدم تحميل ارسائيل املسؤولية.
وكانت الجزيرة بثت تحقيقا لصحفي أمرييك يعمل لديها كمدير للتحقيقات يف القسم اإلنجليزي حول
وفاة الرئيس عرفات حيث ركز التحقيق عىل كيفية التوصل للامدة التي تسمم بها عرفات مع تجاهل
تام للمسؤول عن وضع هذه املادة وهي إرسائيل.
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حفل إحياء الذكرى التاسعة لرحيل القائد املؤسس
وكان القدوة قد طالب باملوقف نفسه يف الحفل الثقايف إلحياء الذكرى التاسعة لرحيل الرئيس الشهيد
يارس عرفات الذي نظمته مؤسسة يارس عرفات ،مساء االحد  2013-11-10يف قرص رام الله الثقايف،
وقال القدوة يف كلمته ":نلتقي اليوم يف وقت يشغلنا فيه يارس عرفات حتى أكرث مماّ يشغلنا عادة بسبب
عودة حقيقة اغتياله بالسم مرة أخرى ،وكأنه يف ذكرى وفاته يرص عىل وصول الحقيقة كاملة لشعبه
ولشعوب املنطقة والعامل .لقد تكلمنا مرارا ً يف السابق أننا ،مع شعبنا الفلسطيني ،مقتنعني ،بسبب الكثري
من الدالئل ،أن وفاة أبو عامر مل تكن وفاة طبيعية ،وإمنا اغتياالً ،عىل األرجح بالسم ،وقلنا أن إرسائيل
هي املسؤول األول عن هذا االغتيال".
وأضاف":ثم جاءت تحقيقات الجزيرة والفحوصات املخربية السويرسية لتضيف اكتشافاً للامدة السمية
املستخدمة وهي البولونيوم  .210طرحت بعد ذلك فكرة فتح قرب عرفات وفحص عينات من رفاته
للتأكد من هذه الحقيقة .لقد كانت مؤسسة يارس عرفات وكنت شخصياً ضد هذه الخطوة عىل أساس
أننا لسنا بحاجة إىل مزيد من الدالئل ولكننا بحاجة إىل موقف سيايس واضح ورصيح يدين الجرمية
ويطالب مبحاكمة الجناة ،وأيضاً عىل أساس تقاليدنا الدينية واالجتامعية .رأى األخوة غري ذلك واتخذ
القرار بامليض يف تنفيذ الخطوة وكلفت لجنة التحقيق القامئة مبتابعة املوضوع .قبل أيام قليلة قدم املعهد
السويرسي تقريره الذي يقول فيه أن النتائج التي توصل لها تدعم بشكل معقول أن الرئيس الراحل
يارس عرفات مات مسموماً مبادة البولونيوم ".210
وأضاف":انتهى النقاش إذن ،وثبت مرى أخرى للعامل أجمع ،ملن مل يكن مقتنعاً هذه الحقيقة.ويرتبط
بهذه الحقيقة حقيقة أخرى وهي أن إرسائيل قد ارتكبت هذه الجرمية ،وهي أنها اغتالت الرئيس
املنتخب للشعب الفلسطيني .ال ميكن املجادلة يف هذا ألن إرسائيل هي الجهة املعنية الوحيدة التي ميكن
لها أقتناء واستخدام مادة مشعة مثل البولونيوم  ،210ناهيك عن كل الدالئل األخرى التي كررناها مرارا ً.
مسألة ما إذا كان هناك منفذ محيل  ،مسألة مهمة أمنياً وأيضاً من زاوية تطبيق العدالةـ ولكن ال ميكن
أن تقلل من املسألة األساسية ،وهي املسؤولية السياسية والجنائية إلرسائيل.
وقال القدوةيف كلمته":هنا ال بد من اإلشادة باملهمة العالية وبشجاعة األطراف السويرسية املعنيةـ
وكذلك اإلشادة مبهمة ومثابرة لجنة التحقيق الفلسطينية.علينا اآلن وطنياً أن نستخلص املعاين والعرب
من الجرمية اإلرسائيلية .وعلينا اإلرصار عىل تحقيق العدالة وإيقاع القصاص باملجرمني .علينا اإلرصار
عىل مطالبة إرسائيل باإلقرار مبسؤوليتها وتقديم مرتكبي الجرمية للقضاء .ومن أجل تحقيق ذلك علينا
الذهاب للمجتمع الدويل لنحصل عىل إدانة واضحة الغتيال عرفات ،وتطبيق املساواة عىل قاعدة القانون.
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إتجاهنا يجب أن يكون للجمعية العامة لألمم املتحدة بداية ،مبا يكفل خلق حالة سياسية وقانونية دولية
ميكن أن تقود لخطوات أخرى تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية .وقال":هكذا نكون أوفياء لقائدنا،
أوفياء لقضيتنا ،حافظني كرامتنا الوطنية يف تعاملنا مع مرتكبي هذه الجرمية".
ومن جانب آخر قال القدوة":يف عمل املؤسسة تنفذ املؤسسة مرشوع متحف يارس عرفات وهو
املرشوع الثقايف الوطني الهام ،الذي يهدف للحفاظ عىل تراث وإرث عرفات وتقدميه لشعبنا مبا يكفل
التفاعل مع هذا الرتاث وذلك يف سياق الذاكرة الوطنية الفلسطينية املعارصة الذي يحتل مكانة مركزية
فيها .ويف سياق بناء املتحف كانت املؤسسة ،كام تعلمون ،برتميم واصالح الرضيح الذي اكتسب مزيدا ً
من الجاملية والهيبة وهو اآلن يف وضع الئق ومناسب اما املتحف ففي الوقت الذي شارفت فيه االعامل
االنشائية الخارجية عىل االنتهاء  ،فإننا لألسف مل نستطع ان نفي بوعدنا لكم باالنتهاء من هذه االعامل
قبل هذه الذكرى .السبب األسايس هو توقف تسديد وزارة املالية لفواتري االنشاءات مبا ادى اىل توقف
العمل ،وهو امر مؤسف للغاية .مؤخرا ً وبجهود جهات عدة يف مقدمتها رئيس الوزراء بدأ تسديد جزء
من املبالغ املستحقة وهناك دعوة باالستمرار يف ذلك األمر الذي ميكننا من انهاء العمل خالل عدة أشهر.
نحن بالرغم من ذلك مستمرين يف اعداد العرض نفسه داخل مبنى املتحف وهو الجزء الذي يزيد
اهمي ًة وتعقيدا ً عن االنشاءات.هدفنا اآلن اذن هو انتهاء االنشاءات خالل أربعة أشهر بحد أقىص وإفتتاح
املتحف فعالً للجمهور يف الذكرى العارشة إلستشهاد الرئيس الراحل".
واختتم القدوة كلمته قائال ":الشعار الذي اخرتناه لهذه الذكرى ،والذي وضع عىل امللصق السنوي والذي
هو كالعادة يقتبس من أقوال أبو عامر فال تسقطوا الغصن األخرض من يدي .وكأننا نستشعر أن الغصن
األخرض مهدد بالسقوط .ال نتمنى ذلك ولكننا نستشعره لكل ما قامت به ارسائيل وما تزال.رحم الله
يارس عرفات  ،وكل القادة الكبار الذين استشهدوا يف سبيل فلسطني"

الرئيس :نجدد العهد لعرفات والشهداء باالستمرار حتى النرص
وافتتحت الفعاليات بكلمة مسجلة لرئيس دولة فلسطني محمود عباس ،أكد خاللها" أن الوصول إىل
الحقيقة يف مالبسات رحيل القائد أبو عامر هو هدفنا ،وبذات الثبات والقوة والتصميم ،وقال" :يف هذه
املناسبة ،أجدد التزامنا بواجبنا الوطني ومسؤوليتنا كقيادة لهذا الشعب العظيم باالستمرار يف البحث
عن الحقيقة كاملة ،مهام كانت التعقيدات والعقبات ".
وأضاف" :هذا التزام وحق ال يسقط بالتقادم ،وأنا عىل ثقة كاملة أن لجنة التحقيق والتي لها كل الدعم
واملساندة منا ،ستصل إىل الحقيقة كاملة التي سنعلنها عندئذ لشعبنا".
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وأضاف الرئيس يف كلمته ":أننا مستمرون يف الدفاع عن حقوقنا املرشوعة ،وفق القانون الدويل ،ومتمسكون
بثوابتنا الوطنية ،وبكل ذرة تراب من أرضنا ،وعىل األخص يف قدسنا الرشيف ،عاصمتنا األبدية".
ويف ختام كلمته ،جدد الرئيس "العهد والقسم مبواصلة املسرية حتى النرص ،والوفاء ألحالم الرمز أبو
عامر وأحالم كل شهدائنا وعذابات أرسانا ،ودموع اآلباء واألمهات الفلسطينيني ،الذين قدموا فلذات
أكبادهم ،من أجل فلسطني الحرة السيدة املستقلة ،التي سرتى النور عام قريب ،إن شاء الله ".

الحمد الله :عرفات ملهم النضال وموحد الشعب
من جانبه ،قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ،إن شعبنا ال يزال يستلهم العرب والدروس من تجربة يارس
عرفات الطويلة ،وقال' :نستلهم كل يوم من يارس عرفات سعينا للخالص من االحتالل ،ونفتقده بيننا
وهو الذي جسد الهوية الوطنية ونهض بها من معاناة النكبة وويالت الترشد واللجوء ،موحدا أبناء شعبه
تحت راية منظمة التحرير ،وقاد الثورة التي حولت الحلم إىل واقع وأصبح البناء املؤسيس مرافقا ملرشوع
التحرر الوطني ببناء السلطة الوطنية التي جاءت تتويجا لنضاالت أبناءشعبنا ودماء شهدائه وحرية أرساه.
وأضاف أن استمرار التفاف شعبنا حول منظمة التحرير ومرشوعها التحرري جاء من إميانه بأهمية
التحرير وإقامة الدولة وهو ما دافع عنه أبو عامر حتى آخر لحظات حياته.
وأوضح أن أحياء الذكرى يتزامن مع مخاطر كبرية تحدق مبرشوعنا الوطني ،فإرسائيل تحرص جهودنا
لتطوير عمل مؤسستنا والنهوض بأبناء شعبنا ،خصوصا بالقدس واملناطق املسامة 'ج' ،وال تزال الحكومة
اإلرسائيلية تحاول خلق وقائع عىل األرض بشكل يعكس االستهتار بالقانون الدويل وتصعد من وترية
االستيطان وتتوغل بجدرانها وحواجزها يف الضفة .
وأوضح أن الذكرى التاسعة تحتم علينا الحفاظ عىل االنجازات التي جسدها الراحل الشهيد واملحافظة
عىل الوحدة الوطنية التي حافظ عليها الراحل ،وصوال لحلم أبو عامر وحلم أبناء شعبنا بالعودة
واالستقالل والخالص من االحتالل  .وأضاف أن إنجاز املصالحة هو املدخل األسايس ملواجهة التحديات
التي تواجه شعبنا وتعزز صموده عىل أرضه ،وستواصل مؤسسات دولة فلسطني العمل عىل تجسيد
صمود شعبنا والحفاظ عىل ما سعى لتحقيقه أبو عامر.
وأضاف أن مؤسسة يارس عرفات تعمل عىل حفظ تاريخ القائد الراحل ،وأقرت جائزة يارس عرفات
لإلنجاز عىل كافة املستويات ،إن وجود هذه املؤسسة الرائدة هي خطوة أساسية للوفاء ألرث أبوعامر،
وشعبنا يجسد صالبة أبو عامر بتحدي االحتالل واالستيطان..
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جائزة يارس عرفات لالنجاز للشاعر سميح القاسم
وأعلنت خالل حفل إحياء الذكرى نتائج جائزة يارس عرفات لالنجاز للعام  ،2013والتي تقدم يف الذكرى
السنوية لرحيله ،لتشجيع اإلبداع واألعامل الجادة يف مجاالت العمل املختلفة.
وقال رئيس لجنة الجائزة وزير العدل عيل مهنا ،إنه عىل مدى نصف قرن قاد يارس عرفات مسرية النضال
الفلسطيني ومل يكن مجرد قائد ،فقد كان مهندسا لإلبداع الفلسطيني وملهام للتميز ،فلم يكن نضالنا
مجرد بندقية بل لوحة اجتمعت فيها البندقية مع الحجر وقافية الشاعر مع فرجار املهندس ،لقد كان
عىل مدى خمسني عاما ملهام لإلبداع.
وأضاف أن يارس عرفات شكل حالة من اإلبداع والتميز ،فعىل هدي يارس عرفات وتنفيذا إلبداعه دأبت
مؤسسة يارس عرفات عىل منح جائزة يارس عرفات لالنجاز ،وقدمت الكثري من الرتشيحات خالل هذا
العام وعملت لجنة الجائزة لساعات طويلة وبذلت جهودا مضنية للمفاضلة بني الرتشيحات.
وقال إن الفائز بالجائزة لهذا العام هو الشاعر واألديب الفلسطيني الكبري سميح القاسم بصفته شاعرا
للغضب الثوري ،فقد صدر له أكرث من  70كتابا بالشعر والنرث وترجمت أعامله إىل عدد كبري من اللغات
العاملية ،وغنى شعره أهم أصوات الثورة يف فلسطني والعامل العريب .وسلم رئيس الوزراء ورئيس مجلس
ادارة مؤسسة يارس عرفات الجائزة للشاب وطن سميح القاسم نيابة عن والده.
وقال وطن القاسم ،إن والده كان يتمنى إحياء ذكرى يارس عرفات لكن األطباء أرصوا عىل بقائه يف
مستشفى صفد بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل كبري.
وأضاف  ":نحن الفلسطينيني قد تفرقنا السياسية ولكن الذي يجمعنا هو الشهيد القائد الرمز
يارس عرفات ،بوركت مؤسسة يارس عرفت بورك القامئون عليها وسائر العاملني ،لكم محبة والدي
ومحبتي'.
وعرضت خالل الحفل أفالم قصرية األول :كان بعنوان "متحف يارس عرفات" وهو فلم قصري يتحدث عن
االستعدادات الفتتاح متحف يارس عرفات يف الذكرى العارشة الستشهاده العام املقبل.
وثم عرض فلم "الكوفية" ،الذي يتطرق لرمزية الكوفية الفلسطينية وأهميتها ،وعرضت فرقة رسية رام
الله األوىل للرقص الشعبي لوحة بعنوان" :عرزال" ،ثم قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية واملوسيقى
العسكرية فقرة غنائية .وأقامت املؤسسة عىل هامش الحفل معرضا بعنوان "الرمز" عرضت خالله صورا ً
للرئيس القائد يارس عرفات .
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فعاليات يف الذكرى التاسعة
نظمت مؤسسة يارس عرفات بالتعاون مع عدة مؤسسات وجهات فلسطينية فعاليات متنوعة إلحياء
الذكرى التاسعة الستشهاد القائد املؤسس كام وزعت اعدادا كبرية من امللصقات واالفالم الوثائقية
واملواد اإلعالمية يف محافظات الضفة الغربية .ومن بني أبرز الفعاليات معرض "يارس عرفات -حكاية
شعب" للمصور الصحفي جامل العاروري .الذي نظم يوم  2013/11/9بالتعاون مع بلدية رام الله
ومتحف محمود درويش .
وعكست صور املعرض جانبا مهام من حياة القائد يارس عرفات من بداية الحصار حتى لحظة استشهاده
تظهر الجانب اإلنساين من حياة الراحل أكرث من الجانب السيايس.
ويف مدينة القدس ،افتتح يوم 2013/11/11معرض صور للشهيد الرمز يارس عرفات ،يف مقر الجالية
اإلفريقية بالقدس يف باب املجلس الذي ال يبعد سوى أمتار عن املسجد األقىص.
وقال مدير نادي األسري يف القدس نارص قوس ":إن املعرض ينظم بالتعاون مع مؤسسة يارس عرفات
ويص ّور مراحل حياته " .وجرى بعد ذلك تنظيم مسرية شموع يف البلدة القدمية .
واقامت مؤسسة يارس عرفات معرض"رمز املناعة الوطنية" بالتعاون مع الحراك الشبايب الفتحاوي ليوم
واحد ""2013/11/11يف وسط مدينة رام الله وتضمن املعرض الذي حرضته أعداد كبرية من املواطنني
صورا تتناول مراحل نضال عرفات حتى استشهاده.
وأقامت مؤسسة يارس عرفات معارض صور وفعاليات ومسريات إلحياء الذكرى بالتعاون مع الحراك
الشبايب يف حركة فتح ومنظمة الشبيبة الفتحاوية ومجالس الطلبة يف جامعات بري زيت والنجاح والقدس
والقدس املفتوحة واالستقالل وفلسطني االهلية ومعهد املعلمني برام الله وذلك يف بريزيت ونابلس ورام
الله ومخيم طولكرم وجنني وأريحا وأبو ديس وبيت لحم والخليل .
واستضافت رابطة الجامعيني وجامعة بوليتكنك فلسطني يف الخليل يوم  2013/11/13معرض (حكاية
شعب) ،حيث تم االفتتاح يف مقر رابطة الجامعيني وبدعم من مؤسسة يارسعرفات.
وحرض املعرض محافظ الخليل كامل حميد وأعضاء مجلس رابطة الجامعيني والقام باعامل املدير
العام ملؤسسة يارس عرفات منصور طهبوب ورئيس الجامعة إبراهيم املرصي ونوابه وحشد كبري من
املؤسسات الرسمية واألهلية يف املحافظة
وألقى أحمد سعيد التميمي كلمة رحب بها بالحضور ،مؤكدا ً أن حكاية الرئيس يارس عرفات هي حكاية
شعب تتجسد يف إرصاره عىل مواصلة الكفاح والبناء وتكريس سيادته الوطنية عىل أرضه ودولته املستقلة
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وعاصمتها القدس الرشيف ،مشددا عىل أن هم الشهيد الراحل كان ومنذ انطالقة الثورة الفلسطينية أن
يحول قضية الشعب الفلسطيني من قضية الجئني إىل قضية شعب ينادي بالحرية واالستقالل.
وألقى محافظ الخليل كلمة أكد فيها أن هذه الذكرى التي متر هذه األيام تحمل يف طياتها الوفاء للوطن
والقادة والتاريخ ،مشريا إىل الدور الوطني لرابطة الجامعيني ومؤسساتها التي تحتضن الكثري من مقتنيات
وأرشيف تتحدث عن كل مرحلة من مراحل وتاريخ الرئيس الشهيد يارس عرفات كزعيم ورمز لهذا الشعب
ويف كلمته أشار منصور طهبوب إىل إمكانية التعاون مع رابطة الجامعيني وجامعة بوليتكنك فلسطني
إلعادة تجهيز غرفة أو املقر السابق ألبو عامر يف الرابطة ليكون مزارا ً لكل من يزور الخليل ولألجيال
الناشئة حتى تطلع عىل مسرية الشهداء والثوار الذين فجروا الثورة للتخلص من االحتالل والذل والظلم.
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