
  الملتقى الثقافي الفلسطيني الثانيتقرير 

  المملكة األردنية الهاشمية * عمان 

26/3-2/4/2009  

  "سة االفتتاح جل

   2009 / 3 / 26 الخميس * األول اليوم
  

  
  
  

، قامت اللجنة الوطنيـة الفلـسطينية       2009في اطار االحتفال بالقدس عاصمة الثقافة العربية        

 االلكـسو،   -للتربية والثقافة والعلوم، وبدعم من المنظمة العربية للتربـة والثقافـة والعلـوم            

 الملتقـى  تم افتتاح  ومؤسسة التعاون،    ، االيسيسكو -لمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة    وا

 في العاصمة االردينـة عمـان       2009 2/4-26/3الثقافي الفلسطيني الثاني خالل الفترة من       

والذي أناب عنـه عطوفـة      ،  ربيحاتالوبرعاية وزير الثقافة االردني معالي الدكتور صبري        

 األستاذ مصطفى عيد ممثال لمعالي الدكتور عبـد          كل من  بمشاركةو،  أمون التلهوني االستاذ م 

العزيز التويجري المدير العام للمنظمة االسالمية للتربية والثقافة والعلـوم، والـدكتورة ريتـا              

عوض ممثلة لمعالي الدكتور محمد العزبز بن عاشور المدير العام للمنظمة العربيـة للتربيـة               

معالي االستاذ يحيـى    والدكتور عطاهللا كتاب المدير العام  لمؤسسة التعاون،          علوم،والثقافة وال 

، األمـين   واسماعيل التالوي  اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم،     رئيس   يخلف،

  .صالح جرار نائب رئيس الجامعة االردنية. واألستاذ دالعام للجنة الوطنية الفلسطينية، 
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 في مدرج األمير حسن فـي       26/3/2009تاح الساعة السادسة من مساء الخميس       فتتم حفُل اال  

 بكلمة ترحيبية مـن سـعادة        ومن ثم  الجامعة االردنية، بالسالمين الوطني األردني والفلسطيني     

االستاذ اسماعيل التالوي أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، موضحاً            

ا الملتقى الشبابي الذي يعقد للسنة الثانية على التوالي في عمان شاكراً المملكـة              الهدف من هذ  

مؤكداً أن هذا اللقـاء يجـسد        ،شعباً على استضافة الملتقى   األردينة الهاشمية، ملكاً وحكومة و    

 القات األخوية بين البلدين الـشقيقين     ع ويعبر عن عمق ال    ، الفلسطينية األردنية  العالقة التاريخية 

، حاً أن فكرة الملتقى عظيمه ألنها تجمع بين الشباب الفلسطيني في مختلف مناطق شتاته             موض

وقدم التالوي الشكر والتقدير للمنظمتين االسالمية والعربية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسة           

ى ثم ألقى االستاذ مـصطف    . التعاون على رعايتهم لهذا الحدث الكبير ودعمهم المادي النجاحه        

 كلمة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو والذي نقل خاللها تحيات معالي             عيد

للـشباب   الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة، وأكـد علـى دعـم المنظمـة              

الفلسطيني ونشاطه وبرامجه، واستعدادها الدائم لتقديم الدعم والمـساندة للقـضية الفلـسطينية             

هللا كتاب مـدير عـام      ا تاله الدكتور عطا   .العلمية في فلسطين  وة  يات التربوية والثقاف  والمؤسس

 وقد أشار الدكتور كتاب إلى دور مؤسسة التعاون في دعم الـشعب             مؤسسة التعاون الفلسطينية  

 ،الفلسطيني ومؤسساته وبخاصة دور المؤسسة في الحفاظ على التراث الثقافي في مدينة القدس            

وأكد الدكتور كتـاب علـى      .  والمشاريع في المخيمات الفلسطينية في الشتات      ودعمها للبرامج 

استعداد المؤسسة وترحيبها بالتعاون مع اللجنة الوطنية وبخاصة هذه البرامج التي تستهدف فئة             

المنظة العربيـة    ثم قدمت الدكتورة ريتا عوض كلمة        .الشباب الفلسطيني في الداخل والخارج    

 أشارت الدكتوره عوض إلى األخطار التي تحيط بمدينة         حيث "االلكسو"علوم  للتربية والثقافة وال  

 ودور المنظمات والمؤسسات العربية واإلسالمية والدولية في الحفـاظ علـى تـراث              ،القدس

 كلمة فلسطين أكد فيها على متانة       وقدم االستاذ يحيى يخلف    . وتاريخها وهويتها العربية   ،المدينة

وكـان آخـر      مثمناً مواقف األردن اتجاه القضية الفلـسطينية،       ،لسطينيةالعالقات االردنية الف  

 رحب خاللهـا    عن وزير الثقافة في األردن،     اًالمتحدثين عطوفة االستاذ مأمون التلهوني مندوب     

 وأكد في كلمتـه اسـتعداد االردن         على عمق العالقات االردنية الفلسطينية      منوهاً ،بالمشاركين

  .وفعاليات الشعب الفلسطيني على االراضي األردنيةالدائم الستضافة نشاطات 
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للتراث الشعبي الفلسطيني التي جاءت     " أصايل"ثم قدمت فرقة    

خصيصاً من فلسطين للمشاركة في االفتتاح، عرضاً شيقاً من         

الدبكات والرقصات الشعبية الفلسطينية، حاز علـى إعجـاب         

  .الحضور، والذي زاد عدده عن ألف شخص

ملتقى ثمانية وثالثون شاباً وشابة من فلسطين،       شارك في هذا ال   

من مختلف مدن الضفة الغربية ومن داخل الخط األخـضر ،           

 من عكا والجليل ومن فرنسا ومن دولة االمـارات العربيـة           



  .27/3/2009الجمعة الموافق  اليوم الثاني :الجلسة األولى 

أفتتح الجلسة االستاذ اسماعيل التالوي، مؤكداً انطالق فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية،            

وتوجه بالشكر والتقدير للمنظمتين العربية      21/3/2009 دس وحواريها منذ صباح   من أزقة الق  

، الداعمتين الدائمتين لنـشاطات الـشباب   "اسيسكو+ الكسو"واإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم     

كما توجه بكلمة شكر وتقدير لمؤسسة التعاون وخصوصاً الدكتور عطااهللا كتـاب            . الفلسطيني

وتمنـى  . ؤسسة على دعمه ومساندته، وحضوره الشخصي لفعاليات الملتقـى        المدير العام للم  

القادمين من مختلف المناطق الجغرافية في الوطن العربـي وأوروبـا           الفلسطينيين  للمشاركين  

وشدد التالوي على أن فكرة الملتقى تهدف إلـى تجـسير           . طيب االقامة والتوفيق في أعمالهم    

ء الشعب الفلسطيني نتيجة لحالة التشتت التـي عاشـها شـعبنا            الهوه في الخلفية الثقافية ألبنا    

 االيسيسكو في   لبرامج موجزاً   عرضاًثم قدم االستاذ مصطفى عيد      . 1948الفلسطيني منذ عام    

منوها للنشاطات التي تقـوم بهـا       القدس،  المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في مدينة       دعم  

لمستوى االسالمي والدولي، وبخاصة فضح الممارسات      المنظمة من خالل مديرها العام على ا      

والجرائم التي ترتكبها سلطات االحتالل االسرائيلي في فلسطين بشكل عـام والقـدس بـشكل               

 عن دور مؤسسة التعاون في دعم الشعب الفلسطيني،         هللا كُتاب ا الدكتور عطا  ثم تحدث  . خاص

مؤسـسة  أن  ، موضحاً   ي مدينة القدس  في ترميم األماكن األثرية والتاريحية ف     ودورها الخاص   

تقديمها لسيادة الرئيس محمود عباس لتعرض أمام الملوك والرؤسـاء           خطة تم    أعدتالتعاون  

، ثم قدم االستاذ حاتم عبد القادر مستـشار رئـيس           مالي لمدينة القدس  العرب ، لتجنيد الدعم ال    

لتغيير ل اإلسرائيلي ل   محاوالت سلطات االحتال   عرضا حول الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس،     

 مركزاً على سحب الهويات وهدم      ،الديمغرافي للمدينة المقدسة، على ضوء السياسة اإلسرائيلية      

  الذي ضحى بحياته من أجـل القـدس        المنازل، مستذكراًَ أمير القدس الشهيد فيصل الحسيني،      

حاً أن هناك    موض  الفلسطينية، وعقب المحامي أحمد الرويضي، رئيس وحدة القدس في الرئاسة        

من الحضور في  وشارك عدد،  أكثر من ثمانين ألف مواطن فلسطيني مهددون بسحب هوياتهم          

  .طرح االسئلة وتقديم المداخالت الهامة والتي أجاب عليها المحاضرون
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  الجلسة الثانية 

  

عروبة   العربية شاهد على   قدم الدكتورمروان أبو خلف محاضرة بعنوان معالم القدس       

 وتؤكد عروبة القدس منذ تأسيسها على يد        يه،بعرض مشاهد توضيح   محاضرةالالقدس، مدعماً   

  . اليبوسيين

تاله الدكتور عبداهللا كنعان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس متحدثاً عن دور األردن في               

اكن الدينية في القدس والذي بلغت تكاليفه       دعم مدينة القدس نوه فيها إلى اإلعمار الهاشمي لالم        

  .أكثر من نصف مليار دوالر

المحاضرة التالية كانت بعنوان وضع المؤسسات والمراكز الثقافية في القدس قـدمها االسـتاذ              

أحمد الرويضي متحدثاً عن الوضع االقتصادي واالجتماعي مركزاً علـى قطـاعي التعلـيم              

فيها األوقاف االسالمية مشيراً إلى معاناة أهل القدس مـن          والصحة، ثم المؤسسات الدينية بما      

  .اآلفات االجتماعية المتمثلة بالبطالة والمخدرات
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  .28/3/2009ت اليوم الثالث، السب

 بمحاضرة الدكتور خليل التفكجي بعنوان االستيطان فـي القـدس وتـأثير             بدأت فعاليات اليوم  

قائق واألرقام موضحاً ذلك بعـرض خـرائط        المستوطنات اإلسرائيلية على وضع المدينة بالح     

  .توضيحية 

االستاذ بصري صالح وكيل مساعد وزارة التعليم العـالي تحـدث عـن االوضـاع العامـة                 

للمؤسسات التربوية المقدسية، معدداً أهم اإلنجازات وضرورة تطوير البنى التحتية والمنـاهج            

تحدث ت  محاضره الستاذ نواف الزرو   ا ثم ألقى الفلسطينية وضرورة تحسين إثراء هذه المناهج،       

عن القدس في استراتيجيات االعالم وتجييش االعالم االسرائيلي لصالح االساطير واألكاذيـب            

  .واختراع التراث وتزويد التاريخ، كاشفاً أساليب الصهيونية في عملية التزوير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ثم ألقى الدكتور حنا عيـسى      

محاضره تتحدث عن كيـف     

 يتعامل القانون الـدولي مـع     

موضوع القدس، مستـشهداً    

بالقانون الـدولي وقـرارات     

األمم المتحدة ومجلس األمن    

  .والتي رفضتها إسرائيل
 

  

  .29/3/2009 األحد –اليوم الرابع 

  .رحلة إلى الحدود االردنية الفلسطينية إلى أم قيس والبحر الميت 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 5



  القدس  تجمعهم

  الملتقى الثقافي الفلسطيني الثاني يتلئم في العاصمة األردنية عمان

  

ـ  - خاص – عمان   26/3ان خـالل الفتـره مـن    شهدت العاصمة األردنية عم-

 والـذي   ، نشاطاً ثقافياً مميزاً في فكرته ومتميزاً في محاوره ونقاشاته،         2/4/2009

ن على مختلـف    ي من المثقفيين الفلسطيني   اًجمع هذا النشاط عدد   ،  استمر لمدة أسبوع  

مـاكن  أ، جاءوا مـن مختلـف        السياسية واالجتماعية والثقافية   اطيافهم وانتمائتهم 

الجليـل، عكـا،     الشتات، فقد توافد المثقفون من       سواء من فلسطين أومن   تواجدهم  

 مخـيم   "يـة بنانللامخيمات  الخر من   آ وعدد   ،نينوجالقدس، رام اهللا، نابلس،     حيفا،  

مخـيم  "ة  سوريالمخيمات  المن  و " .اوي ونهر البارد والبد   ، والرشدية ،عين الحلوة 

دول الخلـيج    بعـض    وا من   جاء، وآخرون   "خان شيح، ومخيم حمص   واليرموك،  

ليصنعوا مشهداً ثقافيا فلسطينيا فريداً مـن نوعـه فـي إطـار              ،وروبا، وأ العربي

  .2009اء بالقدس عاصمة للثقافة العربية للعام االحتف

  

القـدس عاصـمة للثقافـة      " و كان الملتقى الثقافي الفلسطيني قد أنعق تحت شعار          

، حيث جاء هذا الملتقى بعد أيام من إنطـالق فعاليـات هـذه              2009العربية للعام   

ـ            ة، المناسبة التاريخية، باحتفال ضم رموز الوجود الفلـسطينية، المتعـدد األمكن

  .والملتحم هوية وطنية وثقافية، والواحد تاريخياً ومستقبأل
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  حضارة وثقافة..القدس

  
  

، ستظل عاصمة   2009القدس، المدينة التي نحتفى بها عاصمة للثقافة العربية لعام          

اضراً ومـستقبالً،   للثقافة العربية لكل عام، بهدف التأكيد على عروبتها؛ تاريخاً وح         

وليس القول بعروبة القدس نفياً للتنوع البشري والثقافي الثري والمبدع لهذه المدينة            

الفريدة، فلم تعرف القدس نعيم التعايش المشترك ما بين االعراق واالديان، كمـا             

عرفته عبر ثالثة عشر قرنا من الحكم العربي واالسالمي لمدينة تمتاز بقداسـتها             

حيدية الثالثة، مهد االنبياء ومسكنهم وموطن الجلجلة والقيامة، وأرض         لألديان التو 

  .االسراء والمعراج

بهذا المعنى العميق للثقافة العربية األصيلة التي تتمتع بها مدينـة القـدس، كـان               

إطالق فعاليات الملتقى الثقافي الفلسطيني الذي  شارك به أكثر من أربعين شـاباً              

ؤهم للقدس ولفلسطين، وغنى الجميع بصوت واحد ولغة        وشابه جمعهم حبهم وانتما   

  .واحدة وفاء للقدس ولعروبتها ولمجدها وتاريخها
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ست عشرة محاضرة تم مناقشتها على مدى أسبوع كامل مع أكاديميين وبـاحثين             

متخصصين في شؤون القدس، الذين ليتحدثوا لهذا الجيل الذي فاجأهم بأنه يعـرف        

مقدسيين وما يتعرضون له من ممارسات الإنسانية من        الكثير عن معاناة ومأساة ال    

 .قبل االحتالل االسرائيلي
 

 
  تغيير قصري وسلخ مبرمج 

حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، تحدث عن التغيير الديمغرافي           

زاً على مـا تقـوم بـه        في المدينة المقدسة على ضوء السياسية االسرائيلية، مرك       

سلطات االحتالل من فرض قيود على المقدسيين من خالل سحب هوياتهم وهـدم             

منازلهم، بهدف تغيير التركيبة السكانية للمدينة المقدسة، مشيراً  بذات الوقت إلـى             

  .أن اكثر من ثمانين ألف فلسطيني مهددون بسحب هوياتهم وطردهم خارج المدينة
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تاذ خليل التفكجي مدير الخرائط فـي بيـت الـشرق           ومن جانب آخر أوضح األس    

بمدينة القدس، بأن أخطر ما يتهدد المدينة هو بناء المستعمرات األسرائيلية حـول             

القدس لعزلها عن محيطها الفلسطيني، وعزلها عن مكونها الطبيعـي والجغرافـي             

  . هاكعاصمة للدولة الفلسطينية التي ال يمكن لها أن تكون بدون القدس عاصمة ل

  

   بلة األمنياتالوطن ِق

واألكثر ألماً  في مشهد الملتقى كان حين الختام بجولة على الحدود األردنية المطلة              

على فلسطين، سواء من المناطق التي تطل على طبريا، اوعلى البحر الميت، وما             

بينهما، كانت فلسطين كلها في قرص شمس المغيب، وعيون المـشاركين ترنـو             

فق بدموع الشوق والحنين المجبوله بالحسرة واأللم، وتلويحـة لـم            غرباً، وهي تد  

  .يا فلسطين.. وإنما إلى لقاء... تكن للوداع 

ويختتم الملتقى الثقافي الفلسطيني أعماله ليرفع صوته عالياً ليعلن للعالم أجمـع أن             

القدس في خطر؛ حضوراً بشرياً، ونسيجاً اجتماعياً، وتراثـاً ثقافيـاً وحـضارياً             

مواطنوها العرب تُنتهك حقوقهم االنسانية، ومؤسساتها الثقافية واإلجتماعية        .. ريداًف

العربية تخنق وتتالشى بالقوانين الجائرة المفروضه عليها، ونسيجها العمراني يمنع          

عنه الصون والحفظ حتى يتداعى، ومواقعها األثرية والثقافية العربية واالسـالمية           

دم بفعل ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلية مـن          خاصة؛ مهددة بالتشوية واله   

أعمال الحفر والبناء غير الشرعيين المدانين في االتفاقيات الدولية المعنية بحمايـة            

  . التراث الثقافي

  

  خطر دائم 

الخطر على القدس يزداد يومياً بعد يوم في الوقت الذي تواصل سلطات االحتالل             

 قيمة إنسانية وثقافية عالمية اسـتثنائي األهميـة لمـا           انتهاكاتها السافرة لتراث ذي   

يحمله من معاني دينية للمؤمنين، وهو ما سيؤدي إن لم يوضع حد له مـن قبـل                 

  . المجتمع الدولي إلى  خسارة للبشرية جمعاء
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ويذكر أن الملتقى الثقافي الفلسطيني الثاني  نظمته اللجنـة الوطنيـة الفلـسطينية               

والمنظمـة  " اليكـسو " علوم، بدعم كريم من المنظمة العربيـة        للتربية والثقافة وال  

، ومؤسسة التعاون، وقد تم افتتاحه في مدرج األمير حسن في           "اسيسكو" األسالمية  

، تحت رعايـة وزيـر      26/3/2009الجامعة األردنية مساء يوم الخميس الموافق       

ويذكر .يرالثقافة  األردني  الدكتور صبري اربيحات، وبحضور حشد جماهيري كب          

أن فرقة أصايل الفلسطنية للفنون الشعبية كانت قد  شاركت في حفل افتتاح الملتقى              

  .الثقافي في العاصمة االردنية عمان
 
 

  .30/3/2009اليوم الخامس  االثنين 

قدم الدكتورعصام سخينين محاضرة بعنوان القدس بين تزييف التاريخ وتزوير اآلثار، كـشف             

ير والتزييف، وظهور جيل من العلماء منذ سبعينيات القرن الماضي،          خاللها عن عمليات التزو   

بمنهجية علمية وبينوا خطيئة االعتمـاد      . رفضوا الروايات التاريخية عن التاريخ القديم لليهود      

  .على العهد القديم كمصدر لدراسة التاريخ الفلسطيني القديم

نظمة التحرير من خالل وحـدة      ، تحدث عن دور م     محاضره االستاذ عيسى عبد الحفيظ   ثم قدم   

القدس في الرئاسة ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أهمية الدعم واالسناد الدولي حيث أن السلطة              

نات المادية والـسياسية المتاحـة، ال تـستطيع تقـديم الـدعم             مة ضمن االمكا  ظالوطنية والمن 

  .المطلوب
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  زيارة ميدانية لجامعة الزيتونة                        

  
  جامعة الزيتونة 

  

ومن ثم تحدث النائب عزام االحمد عن سير مفاوضات المصالحة في القاهرة ورد على أسئلة               

  .المحاضرين، مؤكداً أهمية الحوار الوطني الفلسطيني والوحدة الوطنية الفلسطينية

  

  

  . 31/3/2009لثالثاء ا: اليوم السادس

معالي الدكتور رائف نجم، وزير األوقاف السابق ونائب رئيس لجنة أعمار القـدس، تحـدث               

بإسهاب عن مخاطر الحفريات في محيط المسجد األقصى، واإلجراءات التي أتخـذتها لجنـة              

مووضحاً ذلك بصور ومشاهد مؤكد ذلك الدكتور يوسف النتشة         . القدس في سبيل ترميم اآلثار    

  .تحدث عن االهداف اإلسرائيلية الحقيقية للحفريات
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 أثناء استقباله للملتقى الثقافي الفلسطيني الثاني

  

  يجب تجديد الدماء في مؤسسات منظمة التحرير: الزعنون 
   

 

  
امته فـي عمـان،      استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في مقر إق          -عمان  

وفدا شبابيا فلسطينيا من مختلف مناطق الوجود واللجوء الفلسطيني، ضمن فعاليـات القـدس              

  . 2009عاصمة للثقافة العربية 

ودعا الزعنون خالل اللقاء إلى ضرورة تجديد الدماء في مؤسسات منظمة التحرير، من خالل              

الخارج، لتنتقل الراية إلى األجيال     إجراء انتخابات حرة ونزيهة ألعضاء المجلس في الداخل و        

  .القادمة

وضم الوفد، الذي ترأسه إسماعيل التالوي أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة             

، والـضفة الغربيـة، بمـا فيهـا القـدس،           1948والعلوم، أربعين شخصا من أراضي العام       

 جانب ممثلين عـن الفلـسطينيين فـي         والمخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا واألردن، إلى      

  .أوروبا، فيما غاب وفد قطاع غزة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية

 12



ورحب الزعنون بالوفد في المجلس الوطني بيت الشعب الفلسطيني، وأعـرب عـن سـعادته               

ظن المخططون أنكم ستنتهون في األماكن التي هجرتم إليها بالقوة، لكن خاب            'بالزيارة، وقال   

  .'ا أنتم تواصلون ما بدأه اآلباء واألجداد من اجل اإلعداد للعودة إلى الوطنظنهم وه

وقدم الزعنون للوفد ملخصا عاما حول تطور القضية الفلسطينية، وظـروف نـشأة منظمـة               

التحرير الفلسطينية، والتجاذبات العربية والفلسطينية، إلى تاريخ عقـد  المـؤتمر الفلـسطيني              

  . والذي أعلن فيه قيام منظمة التحرير1964األول في القدس عام 

، أدرك ضرورة   1993 وأشار الزعنون إلى أن المجلس الوطني ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو عام            

  .أن يبقى خارجا لالهتمام بشؤون الالجئين، ألن إسرائيل ال تحترم العهود وال تلتزم باالتفاقيات

ي والوحيد للشعب الفلـسطيني، ولـن       وأكد الزعنون أن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرع       

تؤثر عليه الدعوات الداعية إلنشاء بديل أو مرجعية لها، مؤكـدا ضـرورة إعـادة  تفعيـل                  

  .مؤسسات منظمة التحرير

وشدد الزعنون على ضرورة استمرار الحوار الوطني الجاري في القاهرة حتى التوصل إلـى              

لى الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات القادمة      اتفاق يخرج الحالة الفلسطينية من حالة االنقسام إ       

  .في ظل استمرار االستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل، وإزالة األحياء العربية

  .وتطرق الزعنون خالل اللقاء، إلى قضية القدس من األبعاد القانونية والسياسية واألدبية

 سواء جزؤها الغربي أو الشرقي، كما       فالبعد القانوني يؤكد أن ال سيادة إلسرائيل على القدس،        

، ومعظم األراضي في 1947الصادر عن األمم المتحدة عام  ) 181(بين ذلك قرار التقسيم رقم      

هي للفلسطينيين، إلى جانب أن أميركا والدول األوروبيـة لـم           %) 85حوالي  (القدس الغربية   

  .لقدستعترف بها كعاصمة إلسرائيل ولم تنقل سفارتها من تل أبيب إلى ا

واستدرك أن الوضع القانوني وحده ال يحمي الضعفاء، ولكن يجب التمسك بالقدس، واالحتفال             

، يعتبر إطالق انتفاضة من نوع آخر، وأصـبح حقيقـة           2009بالقدس عاصمة للثقافة العربية     

واقعة وانتقل إلى داخل القدس، ومدن فلـسطين، وبيـروت، وعمـان، والقـاهرة، والمـدن                

  .ها من المدن األخرىاألوروبية، وغير

أما الوضع السياسي، فقد قضى الشهيد ياسر عرفات من أجله، ورفض التوقيع على محادثـات       

، والتي نصت على أن تكون السيادة الفلسطينية على ما فوق األرض،            2000كامب ديفيد عام    

إن  'وتكون السيادة اإلسرائيلية على كل ما هو تحت األرض، وقال الرئيس الشهيد في حينـه،              

القدس ال تخص الفلسطينيين وحدهم بل العالم اإلسالمي بأكمله، اذهبوا إليهم وبعد ذلك عودوا              

  .، واستمرت المسيرة بعده دون تفريط أو تنازل'إلي

، 'يا أمة القـدس   'أما أدبيا، ففي القدس وجدان لكل فلسطيني، حيث صدر ديوان شعري بعنوان             

 .2008م وفاز بجائزة مهرجان زهرة المدائن للعا
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 وفي نهاية اللقاء أتاح الزعنون للوفد الشبابي أن يقدم مـداخالت تمحـورت حـول همـوم                 

الفلسطينيين وخاصة الشباب منهم في الشتات وضرورة االهتمام وإيالء أهمية خاصـة بهـم،              

ألولوية العالقات بينهم وبين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، كما أكدت مداخالت الشباب            

تفعيل المنظمة، مشددة على أن المجلس الوطني هو المرجعية العليا للشعب الفلـسطيني             أهمية  

  .ولكافة المؤسسات الوطنية ومن ضمنها السلطة الوطنية

 كما أبدى الوفد الشبابي اعتزازه وتقديره لوجوده في رحاب المجلس الوطني، وأهمية تجديـد              

  .يالدماء في مختلف مؤسسات النظام السياسي الفلسطين

بدوره، شكر التالوي الزعنون، مثمنا دوره الريادي في خدمة القضية الفلـسطينية، مـستذكرا              

نضاله كقائد وطني مؤسس للثورة الفلسطينية، ومؤكدا أن المجلس الوطني سـيبقى الحـضن              

الكبير لنا جميعا، حيث تعودنا أن نلجأ إلى األخ الكبير أبو األديب خاصة ونحن نحتفل بالقدس                

 التي تشكل مناسبة للحديث عما يجري في القدس مـن تهويـد             2009لثقافة العربية   عاصمة ا 

واستيطان وطرد للسكان واعتداء على المؤسسات، مشير إلى أن إسرائيل راهنت على عـدم              

قدرتنا على االنطالق من داخل القدس، لكن خابت رؤيتهم وانطلقنا بالقدس عاصـمة الثقافـة               

  .ذ كانت وستبقىالعربية لنؤكد أنها عربية من

ولمناسبة يوم األرض الخالد، أهدى الوفد الزعنون شجرة زيتون أحضرها معه مـن القـدس،               

وقام رئيس المجلس والوفد الضيف بزراعة هذه الشجرة في حديقة المجلس الوطني لتعود ثانية              

  .إلى أرض الوطن

فلسطيني الثـاني الـذي     يذكر أن الوفد الشبابي الفلسطيني يشارك في أعمال الملتقى الثقافي ال          

-26/3نظمته اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، في عمان خالل الفترة مـن              

، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية األردنية، وبدعم مـن المنظمـة العربيـة              3/4/2009

  . ومؤسسة التعاونللتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم

____________________ 
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  1/4/2009االربعاء : اليوم السابع

 

تم زيـارة   :زيارة مجلس النواب

مجلس النواب األردني واللقاء مع     

لجنة التربية والتعلـيم والـشباب      

برئاسة النائب الـدكتور محمـد      

الشرعة، وتحدث عدد من النواب     

مؤكدين حـرص االردن علـى      

تطوير وتنمية وتمتين العالقـات     

  .األردنية الفلسطينية
 



 " دبكة، غناء "، وتتضمن العديد من الفقرات والكلمات     حفل الختام كان من تنظيم الفريق المشارك      

 .ي نهاية الحفل توزيع الشهادات على المشاركين في الملتقىوتم ف
 

  :قائمة بأسماء المشاركين وأماكن تواجدهم 

 البلد االسم الرقم البلد االسم الرقم
 سوريا االء البدوي 2 فلسطين ميسون القدومي 1   
 سوريا هدى البدوي 4 فلسطين أمل عبيدي 3   

 ورياس نهلة حميدة 6 فلسطين أحمد عامر  5
 سوريا أحمد شحادة 8 فلسطين ميرا شعيبات 7
 سوريا خضرة ظاهر 10 فلسطين فداء خضر 9
 سوريا اياد صبحية 12 فلسطين اسامة ذياب 11
 سوريا فلسطين موسى 14 فلسطين عماد يونس 13
 سوريا هيفاء األطرش 16 فلسطين رامي أبو حديد 15
 سوريا احمد عمر احمد 18 فلسطين زكي جدع 17
 االمارات عطاف غانم 20 عكا عالء مهنا 19
 االمارات يوسف عالري 22 عكا يعقوب حجازي 21
 فرنسا سليمان القدسي 24 عكا حنان حجازي 23
 لبنان عبير العطارة 26 فلسطين راوية بدوان 25
 لبنان ابراهيم عبد الحميد 28 عكا ايمان أبو حميد 27
 رياسو نسرين خميس 30 عكا بشار مرقص 29
 سوريا هناء الوزير 32 لبنان يوسف وهبة 31
 سوريا وفاء االبطح 34 لبنان حمزة خليل 33
 االردن بهاء يونس 36 االردن طارق البكري 35
 فلسطين النا السقا 38 لبنان ماهر مشيعل 37
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  :الطاقم اإلداري للملتقى 
  

  .سطينية للتربية والثقافة والعلوماألمين العام للجنة الوطنية الفل/ إسماعيل التالوي  .1

 .اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم /سوسن فتحي بركات .2

 .اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم /حسن محمد عبد القادر .3

 .لجنة التسنيق الفلسطينية العربية للقدس عاصمة للثقافة العربية/أماني نبهان .4
 

  

  :المحاضرين 
   

 االسمالرقم االسم الرقم

رئيس المجلس األعلى للتربية / يحيى يخلف 1.

 .والثقافة والعلوم

 كاتبة معروفة/سهاد قليبو .11

رئيس الوزراء لشؤون . م/السيد حاتم عبد القادر 2.

 القدس

 جامعة القدس/عالقات دولية. أ/حنا عيسى. د .12

 لجنة مقاومة الجدار/السيد جمال جمعة .13 القدس. ج/ اآلثاررئيس قسم/مروان أبو خلف. د 4.

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون / عبداهللا كنعان. د 5.

 .القدس

مدير العالقات الدولية /السيد عيسى عبد الحفيظ .14

 في منظمة التحرير الفلسطينية

مكتب /أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس  6.

 الرئيس

 .ير األوقاف األردني السابقوز /رائف نجم. د .15

 جامعة القدس/يوسف النتشة. د .16 بيت الشرق/مسؤول الخرائط/خليل التفكجي. د 7.

 إعالمي وصحفي معروف/عصام سخنيني. د .17 وكيل مساعد وزارة التربية/السيد  بصري صالح 8.

 .عضو المجلس التشريعي الفلسطيني/عزام األحمد 9.
  

  

  : الضيوف 
  

 . ممثل المنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة/ى عيدمصطف. د -

  .مدير عام مؤسسة التعاون/عطا اهللا كتاب -

 .مدير دائرة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/عوضريتا . د -
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