فعاليات مؤسسة يارس عرفات الحياء
الذكرى السنوية العارشة الستشهاد الرئيس
2014/11/16-3
مقدمة
ارتأت مؤسسة يارس عرفات أن تكون فعاليات أحياء ذكرى استشهاد القائد املؤسس يارس عرفات
مختلفة عن السنوات املاضية كونها السنة العارشة أي مرور عقد من الزمن عىل الحدث الذي
انهى حقبة مهمة من تاريخ النضال الفلسطيني من أجل التحرر الوطني وتأسيس دولة فلسطينية
مستقلة وعاصمتها القدس.
وامتازت فعاليات هذا العام تنوعا من حيث الرتتيب واالنتاج الفني واالنشطة باالضافة إىل تنوع
اهتاممات الجمهور وفئاته العمرية وفتح املجال امام قطاعات مختلفة للمشاركة باالنشطة وبالتايل
تم استقطاب جمهور مل يكن يشارك يف السنوات املاضية كون أن احياء الذكرى كان يرتكز فقط
عىل الحفل الثقايف السنوي.
وما ميز هذا العام ايضا ارشاك عدد من الشباب من قطاعات مختلفة يف التحضري للفعاليات تحديدا
املهرجان الجامهريي الذي كان منويا عقده من قبل مؤسسة يارس عرفات تحديدا اقليم فتح يف كل
من رام الله والقدس ،وحركة الشبيبة الطالبية والحراك الشبايب الفتحاوي  .وهدف هذا التحرك
الشعار الشباب الفتحاوي تحديدا برشاكتهم الفعلية بيارس عرفات وملكيتهم الحياء ذكراه ليكونوا
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رشكاء دامئني للمؤسسة التي تحمل اسم القائد الذي حمل الهم الفلسطيني والقضية وعرب بها إىل
العامل.
اما فيام يتعلق بالجانب االعالمي لفعاليات احياء الذكرى العارشة الستشهاد القائد املؤسس يارس
عرفات ،فقد عقد اجتامع يوم االحد  2014/9/14بني رئيس قسم االعالم و مسؤولة الربامج و
االنشطة يف املؤسسة من جهة و ممثلني عن وسائل االعالم املختلفة من جهة اخرى ،بحثت فيه
آليات التعاون مع املؤسسة يف تغطية فعاليات إحياء الذكرى العارشة .وتم التفاهم عىل نقاط
عديدة اهمها بث االعالنات االذاعية عرب اثري االذاعات املحلية و بث اعالنات املؤسسة التلفزيونية
عىل فضائيات معا و عودة وفلسطني وفلسطني مبارش ،وإتاحة الفرصة لصحايف من كل وسيلة اعالم
يهتم ملتابعة فعاليات احياء الذكرى العارشة ،عرب موجة مفتوحة عىل اثري االذاعات املحلية يف يوم
.2014/11/11
وتجدر االشارة إىل أنه يف كل يوم من ايام الفعاليات وضمن الربامج الصباحية لإلذاعات املحلية
كانت هناك استضافات ملمثلني عن املؤسسة أو فنانني و شعراء من املشاركني يف الفعاليات للحديث
عن كل فعالية يف يومها  ،كام تم التنسيق ملقابالت خاصة مع د .نارص القدوة ،رئيس مجلس اإلدارة
و د.احمد صبح ،مدير عام املؤسسة ضمن برامج اذاعية للحديث عن املؤسسة و فعالياتها.
ومن جانب آخر ركز قسم االعالم يف املؤسسة عىل استغالل الصفحة الخاصة باملؤسسة عىل موقع
فيسبوك للرتويج للفعاليات و نرش اخبارها كام تم تأسيس صفحات للمؤسسة عىل مواقع التواصل
االجتامعي االخرى مثل :
 ،Twitter , Google+ ,Youtubeاذ تم استغالل كافة الخدمات التي تتيحها هذه املواقع سواء
كانت هذه الخدمات مدفوعة أم مجانية من اجل الوصول إىل أكرب عدد من املتابعني لفعاليات
املؤسسة .وايضا تم نرش رابط الكرتوين للبث املبارش عىل صفحات املؤسسة عىل مواقع التواصل
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االجتامعي و بعض املواقع االلكرتونية املحلية ليتمكن اي شخص من متابعة الفعاليات بأي مكان
يتواجد فيه عرب الهاتف املحمول او جهاز الكمبيوتر .وتم ارفاق رابط آخر يحتوي عىل برنامج
الفعاليات بالتفصيل.
يف كل يوم من ايام الفعاليات كانت توضع دعوة باسم املؤسسة لحضور الفعالية التي تقام يف ذلك
اليوم عىل الرشيط االخباري لتلفزيون فلسطني.
وقد اعلن يوم األحد  2014/10/12عن برنامج الفعاليات العام يف مؤمتر صحايف تحدث به د .نارص
القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة يارس عرفات إلطالق الفعاليات بحضور عدد من املؤسسات
االعالمية الرسمية والخاصة عىل النحو التايل:
انطالق فعاليات احياء الذكرى العارشة الستشهاد القائد املؤسس يوم  2014/11/3حتى يوم
 2014/11/16كالتايل:

الوقفة الشعرية
يف قاعة د .فتحي عرفات يف مقر الهالل االحمر الفلسطيني ويف يوم االثنني  2014/11/3القى شعراء
فلسطينيون قصائد ليارس عرفات وفلسطني .وقد افتتح الوقفة السيد يحيى يخلف ،رئيس لجنة
الدراسات واالبحاث يف مؤسسة يارس عرفات ،ومن ثم القى كل من أحمد دحبور ،نزيه حسون،
عبد النارص صالح ،محمد رشيم ،خالد جمعة ،ماجد ابو غوش ابياتا شعرية بهذه املناسبة وحرضها
جمهور غفري.

التغطية اإلعالمية
تم بث الوقفة عىل الهواء عرب فضائية فلسطني مبارش ،كام تم تغطيتها يف الصحف املحلية و املواقع
االخبارية املحلية و العربية.
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يارس عرفات يف القدس
أعلنت مؤسسة يارس عرفات عن عقد فعالية يف البلدة القدمية – القدس يوم الثالثاء 2014/11/4
من الساعة  12ظهرا وحتى  2:00بعد الظهر .وكانت الفعالية عبارة عن لوحة ثقافية فنية تبدأ
برا ٍو يلبس لباس يارس عرفات ويروي الرواية ويتنقل يف ازقة القدس وكانت هناك لوحات فنية
استعراضية وموسيقى وانتهت الفعالية بالزاوية الفخرية.

أشبال وزهرات يف ذكراك
احياء ذكرى يارس عرفات يجب ان تنتقل إىل االجيال الجديدة ومن مل يعارصوا حياة الرئيس
الشهيد .االشبال والزهرات جزء ال يتجزأ من تطلع يارس عرفات نحو املستقبل تناوله يف معظم
خطاباته ارتات مؤسسة يارس عرفات ان ترشك األطفال يف احياء الذكرى العارشة الستشهاد القائد
املؤسس .وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واكادميية بالتر واقليم رام الله والبرية
شارك  350طفالً وطفلة يف الفعالية يوم  2014/11/15والتي كان برنامجها التايل:
 -1كورال أبرياء حول اطفال غزة لفادي الغول
 -2مرسحية نص نصيص – فادي الغول مبشاركة االطفال الحضور
 -3عرض لروين روك
 -4فقرة رسم
وقد حرض االطفال من اربع مدارس حسب تنسيق وزارة الرتبية والتعليم
 -1مدرسة أمني الحسيني
 -2مدرسة هواري بو مدين
 -3مدرسة عني مصباح
 -4مدرسة بنات البرية
إضافة إىل طالب وطالبات اكادميية بالتر من عدد من مدارس الضفة الغربية ومدارس الوكالة من
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مخيم الجلزون.
وقد تم التعريف باملؤسسة واحياء يارس عرفات يف ذاكرة االطفال من الجيل الجديد .وبالرغم من
العدد الكبري لألطفال املشاركني انجز الربنامج كام كان مقررا وكان التفاعل كبريا ً  ،وشارك االطفال
مببادرة منهم ببعض الفقرات منها الغناء الوطني ومنها التمثيل ،وتم تغطية النشاطات يف القنوات
التلفزية والصحافة.

"عرفات" فيلم وثائقي
يوم  2015/11/5قامت املؤسسة بالتعاون مع متحف محمود درويش بعرض الفيلم الوثائقي
"عرفات" للكاتبة سحر بعاصريي وهو فيلم يحايك رواية الثورة الفلسطينية من خالل يارس عرفات.
وهو من تسعني دقيقة عرض يف متحف محمود درويش وحرضه جمهور كبريوعدد كبري من
الشخصيات القيادية والسياسية ومخرجون وناشطون/ات شباب ،وكان التفاعل مع الفيلم كبريا ً
ومؤثرا ً.

التغطية اإلعالمية
فلسطني مبارش قامت ببث الفيلم بالتزامن مع عرضه يف متحف محمود درويش ،كل من فضائية
العربية و فلسطني و عودة حرضت وصورت تقارير.

ونحلم وطن
عرض غنايئ من انتاج مؤسسة يارس عرفات ،كلامت الشاعر غسان زقطان وتلحني الفنان عودة
ترجامن تم عرضه عىل مرسح جامعة القدس "أبو ديس" – بوابة القدس يوم الخميس 2014/11/6
مبشاركة أربعة فنانني فلسطينيني عامر حسن ،سناء موىس ،دالل ابو امنة ،وجميل السايح .وقد حرض
العرض عدد من الشخصيات القيادية والقى د .رامي الحمد الله رئيس الوزراء كلمة باملناسبة ود.
نارص القدوة كلمة مؤسسة يارس عرفات.
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وقد كان العرض عىل مستوى عال من حيث الكلامت وااللحان والتقنيات التي تشمل املرسح
واالضاءة والصوت والشاشات بتنفيذ من رشكة الجيطان وتم نقل "ونحلم وطن" مبارش عىل
تلفزيون فلسطني والجزيرة.

"معا وسويا" يف النارصة
عملت مؤسسة يارس عرفات مع أهلنا يف االرايض املحتلة عام  1948عىل احياء هذه املناسبة.
وإقامة الفعالية يف مدينة النارصة بالتعاون مع مؤستي محمود درويش وتوفيق زياد يوم الجمعة
 2014/11/7الساعة الثامنة مساء يف قاعة مدرسة راهبات مار يوسف.
وقدمت يف بداية الحفل كلمة ملؤسستي توفيق زياد ومحمود درويش القاها االستاذ املحامي جواد
بولس وكلمة ملؤسسة يارس عرفات القاها د .نارص القدوة رئيس مجلس اإلدارة .ومن ثم عرض
ثقايف فني للفنانة ترييز سليامن ،الراوي عامر حليحل ،وصلة لسعيد سالمة ووصلة غناء ودبكة
لفرقة موال النرصاوية .وحرض الحفل عدد كبري من جمهور االرض املحتلة.
وأقيم معرض محطات يف دارة الفنون يف النارصة حتى 2014/12/29وهو معرض صور ملحطات
حياة القائد املؤسس يارس عرفات يرصد أهم املحطات من حياة يارس عرفات .وألول مرة يقام مثل
هذا النشاط يف النارصة منذ استشهاد يارس عرفات.

افتتاح مسجد يارس عرفات
افتتح مسجد يارس عرفات يوم السبت  8ترشين الثاين /نوفمرب يف مدينة نابلس بحضور أمني عام
الرئاسة الطيب عبد الرحيم ممثال عن السيد الرئيس محمود عباس و مدير عام املؤسسة د.أحمد
صبح و السيد منيب املرصي رئيس لجنة الوقفية يف املؤسسة الذي شيد املسجد عىل نفقته الخاصة.
وقام الحضور وبضمنهم الشخصيات االعتبارية والسياسية وممثلني عن فصائل العمل الوطني و
السفراء العرب و االجانب بجولة يف مرافق املسجد  ،وهي مركز لرعاية املسنني و قاعة السلطان
عبد الحميد و املصىل حيث صىل الحضور صالة العرص تبعها عدد من الكلامت للسيد منيب املرصي
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وكلمة املؤسسة القاها د.أحمد صبح و كلمة رئيس بلدية نابلس السيد غسان الشكعة و امني رس
املجلس الثوري امني مقبول و كلمة معايل وزير االوقاف و املقدسات االسالمية يوسف دعيس ،و
كلمة السيد د.سامي مسلم رئيس مجلس االمناء بجامعة القدس وكلمة للسيد الرئيس محمود
عباس القاها السيد الطيب عبد الرحيم أمني عام الرئاسة.

احتفال يف فضاء يارس عرفات بانتهاء األعامل االنشائية للمتحف وانجاز تجديد الرضيح
استلمت مؤسسة يارس عرفات املباين االنشائية للمتحف بجانب رضيح القائد املؤسس الشهيد يارس
عرفات باإلضافة إىل انتهاء اعامل الرتميم يف الرضيح .وأقيم احتفال يوم  2015/11/9بهذه املناسبة
تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس .وقد القى سيادته كلمة حول الشهيد يارس عرفات كام
القى د .نارص القدوة رئيس مجلس ادارة املؤسسة كلمة حول املتحف واهميته يف تخليد الذاكرة
الوطنية .وقد حرض الحفل عدد من الشخصيات القيادية من ممثيل الفصائل الفلسطينية يف منظمة
التحرير واللجنة املركزية لحركة فتح وسفراء الدول األجنبية والعربية يف دولة فلسطني ورؤساء
البلديات .وقدم كورال أطفال بلدية نابلس خمس أغانٍ أعدت خصيصا للمناسبة بقيادة الفنان
جميل السايح.

االحتفال الثقايف السنوي "يوم االنجاز"
يف نفس املوعد ومن كل عام تقيم مؤسسة يارس عرفات احتفالها الثقايف السنوي يوم  11/10احياء
لذكرى استشهاد القائد املؤسس يارس عرفات .ومييز هذا االحتفال تسليم جائزة يارس عرفات
لالنجاز التي كانت هذا العام 2014ملجمع الشفاء الطبي يف غزة تقديرا لعملهم الدؤوب واملتفاين
أثناء العدوان عىل غزة وتحت اقىس الظروف السياسية واملادية ونقص األدوية واملعدات .والقى
رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله كلمة بهذه املناسبة كام القى د .نارص القدوة كلمة حول املؤسسة
وعملها يف فلسطني واعلن بأن يوم  11/10سيكون يوما لالنجاز.
وقد قدم الثاليث جربان عرضا موسيقيا مهام باسم الحصار أعد خصيصا للمناسبة ويحايك فرتة حصار
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الرئيس يارس عرفات يف املقاطعة يف الفرتة ما بني  .2004 – 2002وقد حرض الحفل عدد من الوزراء
وشخصيات سياسية وقيادية .
وعىل هامش الحفل تم افتتاح معرض "لرنسم فلسطني...لرنسم عرفات" يف القاعة الخارجية لقرص
رام الله الثقايف .احتوى املعرض عىل الرسومات الفائزة ألطفال من محافظات الوطن والذين فازوا
مبسابقة متت خالل العام بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم حول افضل رسم لفلسطني وليارس
عرفات وأعلن عن الفائزين والفائزات بحفل خاص بهيج.

املهرجان الجامهريي يف غزة
بعد األحداث املؤسفة التي حالت دون تنظيم املهرجان املركزي للذكرى العارشة يف غزة كام كان
مقررا ،أقيم مهرجان شعبي يف مقر املقاطعة برام الله بحضور جامهريي مميز وكلمة سياسية
جامعة للرئيس محمود عباس .والقى كلمة مؤسسة يارس عرفات د .نارص القدوة رئيس مجلس
اإلدارة .كام ألقى كل من السيد قيس عبد الكريم والنائب محمد بركة كلمتني بهذه املناسبة.
وقامت فرقة االمن الوطني املوسيقية بانشاد اغاين الثورة .

احياء الذكرى يف عامن – اململكة األردنية الهاشمية
جهد مشكور وهام وقاعة امتألت بالجمهور يوم  2014/11/13احياء للذكرى العارشة الستشهاد
الرئيس يارس عرفات يف عامن – اململكة االردنية الهاشمية يف املركز الثقايف املليك .وقد القى كلمة
املؤسسة د .ممدوح العبادي ،نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة يارس عرفات وكلمة السيد رئيس
الوزراء االردين االسبق دولة السيد فيصل الفايز كام القى السيد عزام االحمد ،عضو اللجنة املركزية
لحركة فتح كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس .وتىل الكلامت نشاط فني وثقايف باملناسبة.

احياء الذكرى يف القاهرة – جمهورية مرص العربية
أقيم يف مدينة القاهرة يف جمهورية مرص العربية حفل الحياء الذكرى العارشة الستشهاد الرئيس
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يارس عرفات يف قاعة األندلس  -مركز األزهر للمؤمترات يوم الجمعة املوافق  .2014/11/14والقيت
كلمة باسم االمني العام للجامعة العربية نبيل العريب القاها نائبه السيد أحمد بن حيل ،وكلمة باسم
شيخ األزهر االمام االكرب د .أحمد الطيب القاها نيابة عنه فضيلة الشيخ محيي الدين عفيفي ،امني
عام مجمع البحوث االسالمية ،وكلمة د .عيل جمعة ،مفتي الديار املرصية سابقا .كام ألقى كلمة
نيابة عن الرئيس عباس السفري الفلسطيني لدى جمهورية مرص العربية السيد جامل الشوبيك
والقى د .نارص القدوة ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة يارس عرفات كلمة املؤسسة .واختتم الحفل
بفقرة فنية للفنان الفلسطيني عامر حسن.

احياء الذكرى يف بريوت – الجمهورية اللبنانية
كان الحضور الجامهريي االبرز بختام فعاليات احياء الذكرى العارشة الستشهاد الرئيس يارس
عرفات يف لبنان يوم السبت  .2014/11/16فقد تجاوز عدد الحضور  12الف نسمة من كافة
مخيامت الشتات الفلسطيني يف الجمهورية اللبنانية واملواطنني اللبنانيني .وقدم الحفل اإلعالمي
األبرز زاهي وهبه والقى د .نارص القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة يارس عرفات كلمة املؤسسة
ثم كلمة رئيس الوزراء اللبناين متام سالم القاها نيابة عنه الوزير محمد املشنوق .وقد القى سعادة
السفري ارشف دبور كلمة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس .وقد شارك بالحفل فرقة
الكوفية الفلسطينية ،وعرض فيلم من انتاج مؤسسة يارس عرفات حول القائد الشهيد واختتم
الحفل الفنان محمد عساف بفقرة غنائية وطنية.

التغطية اإلعالمية للفعاليات يف الدول العربية
تم بث العروض عىل الهواء مبارشة عرب فضائية فلسطني مبارش و تم تغطية هذه املهرجانات عرب
االذاعات املحلية كل يف يومها و تم اعداد اخبار عن كل فعالية وارسالها اىل الصحف املحلية و
املواقع االلكرتونية والصحف العربية و تم اعداد تقارير خاصة باملهرجانات عىل عدة فضائيات منها
فلسطني و العربية و امليادين و الجزيرة.
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بعد انتهاء الفعاليات تم استضافة ممثل عن مؤسسة يارس عرفات يف الربنامج االذاعي "تحديات
وانجازات" الذي تقدمه االعالمية لينا الغولو يبث اسبوعيا عىل الهواء مبارشة عرب اثري صوت
فلسطني و تبثه اذاعات عربية ايضا ملدة ساعة  ،ليتحدث عن املؤسسة من حيث التأسيس و
االهداف والية العمل و جائزة يارس عرفات لالنجاز و فعاليات احياء الذكرى العارشة.
مالحظة :وزعت املؤسسة ونسقت مع سفارات فلسطني بالخارج معارض من صور وأفالم ومواد
إعالمية ساهمت بإحياء الذكرى يف العديد من الدول وكذلك مع الجهات املحلية يف العديد من
املحافظات الفلسطينية.

مالحظات ختامية
 لقد حققت فعاليات الذكرى العارشة الستشهاد القائد املؤسس يارس عرفات الهدف الرئييس منهاوهو ارشاك كافة القطاعات بها وتنوعها وامتدادها بالوطن والخارج مام أعطى بعدا ً شموليا لهذه
الذكرى .
 بالتنسيق مع وزاريت الثقافة واالتصاالت جاري العمل عىل إصدار طابع بريدي تذكاري مبناسبةالذكرى العارشة الستشهاد الرئيس يارس عرفات.
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