
 

 
 

 مطالب بابعاد القضیة الفلسطینیة عن الخالفات العربیة في یوم االرض
 ٢٠٠٩-مارس-٣٠، اإلثنین

  - جمیل الجعدبي -المؤتمرنت
 مطالب بابعاد القضیة الفلسطینیة عن الخالفات العربیة في یوم االرض

أحیت جمعیة كنعان لفلسطین في الیمن صباح الیوم ذكرى یوم األرض الفلسطینیة بحفل خطابي شارك فیه 
رئیس اتحاد الكتاب الفلسطینیین ، ومنظمات المجتمع المدني في الیمن والحزب  –األدیب محمد علي طه 

 .االشتراكي الیمني 

 
صمود الشعب الفلسطیني ونضالهم  –رئیس جمعیة كنعان الفلسطینیة  –یحیى محمد عبد اهللا صالح / وحیا  

البطولي في سبیل المحافظة على عروبة أرضهم ، مشیرًا إلى أن الشعب الفلسطیني أثبت للمرة الملیون بأنه 
عصى على التذویب وعصي على التهوید وأنه متمسك بأرضه وتوحد معها لیصبح ملحها الذي ال یمكن أن 

 .ینفصل عنها 

 
وقال رئیس جمعیة كنعان إن احتفالنا الیوم بیوم األرض في هذا العام یأتي في ظل ظروف غایة في الخطورة  

م مشیرًا إلى نوعیة الحكومة اإلسرائیلیة الجدیدة ومخططاتها الرامیة إلى تهوید ١٩٤٨لم تتشكل مثلها منذ عام 
 .المدینة المقدسة ومصادرة أراضیها وتهدیم بیوتها 

 
وتطرق یحیى صالح إلى مساعي المصالحة الفلسطینیة واستمرار االنقسام الفلسطیني واصفًا خطوات لم الشمل  

 . بأنها تسیر ببطء شدید وأنها غیر محمیة من أیة انتكاسات قد تتعرض لها 
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كما انتقد استمرار الحصار الجائر على الشعب الفلسطیني في ظل صمت دولي متواطئ وعجز عربي یصل حد 

ویضاف لالنقسام الفلسطیني انقسامًا عربیًا یلقي بضالله على الحالة النفسیة،بل : وقال . الشراكة في الجرم 
 . ویجعلها جزء منه فبدل أن یسعوا إلى توحید الصف الفلسطیني أصبحوا یتجاذبونه كل إلى صفه وموقعه 

 

 

 
هاهم الیوم في قمتهم في الدوحة أمام امتحان المصیر والشعب والوطن فننتظر منهم اتخاذ افعاًال : (وأضاف

وأقواًال من شأنها أن تعید توحید صفوفهم وصفوف الفلسطینیین لیحافظوا على ما تبقى من احترام لهم من قبل 
 ).شعوبهم ولیعرفوا بأن العالم لن یحترمهم طالما لم یحترموا أنفسهم 

 
 . وأكد یحیى صالح أن السالم ال یأتي مع إسرائیل بالمناشدات والمبادرات بل بإجبار إسرائیل على القبول به  

 
وفي الحفل الذي استهل بالنشید الوطني الیمني والنشید الوطني الفلسطیني وحضره الدكتور عبد العزیز المقالح 

عضو المكتب السیاسي للحزب  –أروى أحمد الهیال /ألقت الرفیقة  –المستشار الثقافي لرئیس الجمهوریة  –
كلمة الحزب االشتراكي الیمني أوضحت في مستهلها أن االحتفال بیوم األرض یحمل داللة تعني  –االشتراكي 

أن األرض هي النقطة األساسیة التي نتمسك بها وهي النقطة التي أبقت القضیة الفلسطینیة حیة في ضمیر 
 . ووجدان الفلسطینیین والعرب والعالم أجمع 

 
وأشارت عضو المكتب السیاسي للحزب االشتراكي الیمني إلى أن ما یواجه الشعب الفلسطیني لیس مجرد 

لهذا فإن یوم األرض هو " احتالل عسكري بقدر ما یواجه سیاسة استئصالیه أرادت أن تقتلعه من قیمه وثقافته 
 ".مناسبة لالحتفاظ بقیم الصمود والتصدي للسیاسة االستئصالیة للصهاینة 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
م قالت القیادیة االشتراكیة ٤٨وفیما حیت باسم الحزب االشتراكي الیمني صمود الشعب الفلسطیني في أرض  

أروى الهیال إن وجود انقسام في الصف الفلسطیني یضعف قضیة الشعب الفلسطیني ویلحق بها أفدح األضرار 
 ، 

 
مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة رأب الصدع في الصف الفلسطیني واستعادة اللحمة الفلسطینیة ، وهو 

مجددة تأكید ودعم الحزب االشتراكي لنضاالت الشعب . الطریق الذي یجعل القضیة الفلسطینیة مضللة باألمان 
 . الفلسطیني من أجل حقوقه المشروعة بما في ذلك بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف 

 
سارة البعداني نالتا / سالم عبد الغني البركاني والشاعرة/وألقیت في الحفل قصیدتان شعریتان لكل من الشاعر 

 إعجاب الحاضرین 

 
، كما ألقت حوریة مشهور كلمة اللجنة الوطنیة للمرأة تطرقت خاللها إلى دور المرأة في فلسطین في مقدمة 

 .مسیرة النضال وما تعانیه النساء هناك في ظل الحصار والجرائم اإلنسانیة 

 
ألقى من جانبه كلمة منظمات المجتمع المدني  –رئیس اتحاد األدباء والكتاب الیمنیین  –الدكتور عبد اهللا البار  

استعرض فیها دور األدباء والكتاب النضالي في فلسطین وعطاءاتهم التي شكلت رافدًا للمقاومة ، مشیرًا إلى 
 .أنهم في اتحاد األدباء بالیمن قاموا بطباعة ثالثة كتب تتحدث عن القضیة الفلسطینیة شعرًا ونثرًا 

 
عن قلقه حیال االنقسام  –رئیس اتحاد األدباء والكتاب الفلسطینیین  –إلى ذلك عبر األدیب محمد علي طه  

الماثل في الشارع الفلسطیني مناشدًا القیادات الفلسطینیة لنبذ االنقسام وأن تكون على مستوى المسئولیة وقال 
 !) ال یوجد قائد فلسطیني یمتلك عتبة بیته حتى اآلن فعلى ماذا هذا االختالف ؟(

 
بما یعید اللحمة إلى الشعب الفلسطیني  –في یوم األرض -كما عبر عن أمله بخروج قمة الدوحة المنعقدة الیوم 
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 .ال نرید جیوشًا وال طائرات ، كلما نریده منهم ترك خالفاتهم والتوحد حول القضیة الفلسطینیة " وقال 

 
وكان طه عبر في مستهل كلمته عن سعادته إلحیاء یوم األرض في صنعاء مستعرضًا نضاالت الشعب  

في :( وقال. الفلسطیني طوال السنوات الماضیة من أجل البقاء ومن أجل إنهاء االحتالل اإلسرائیلي البغیض 
م بقینا منغرسین أقلیة منهزمة ألن الغالبیة العظمى قد أصبحوا الجئین في الدول العربیة ، وقد ٤٨أعقاب 

 )اعتبرت إسرائیل بقاءنا خطًأ كبیرًا وحاولت أن تلقینا وراء الحدود 

 
تنكر الصهاینة لثقافتنا وحاربوا الكلمة واضطهدوا الشعراء واألدباء و كنا ال نستطیع نشر قصیدة :" وأضاف  

 . منوهًا إلى ظهور حركة أدبیة راقیة رغم تلك األوضاع المأساویة .)إال بعد عرضها للرقیب العسكري 

 
م بقیت مدینة عربیة واحدة هي الناصرة وبقیت أقلیات عربیة في بعض المدن ، الیوم نحن ٤٨بعد نكبة " وقال 
 ". قریة ) ١٤٠(ألف عربي في ) ٣٠٠(ملیون و

 
حضر الحفل الخطابي عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدني والقائم باعمال السفیر الفلسطیني وابناء الجالیة 

 . الفلسطینیة وحشد من المواطنین 

 م  ١٠:٤٦: الساعة ٢٠٠٩-مارس-٣٠، اإلثنین: تمت طباعة الخبر في
http://www.almotamar.net/news/68785.htm: يمكنك الوصول إلى الصفحة األصلیة عبر الرابط
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 مطالب بابعاد القضیة الفلسطینیة عن الخالفات العربیة في یوم االرض
 ٢٠٠٩-مارس-٣٠، اإلثنین

  - جمیل الجعدبي -المؤتمرنت
 مطالب بابعاد القضیة الفلسطینیة عن الخالفات العربیة في یوم االرض

أحیت جمعیة كنعان لفلسطین في الیمن صباح الیوم ذكرى یوم األرض الفلسطینیة بحفل خطابي شارك فیه 
رئیس اتحاد الكتاب الفلسطینیین ، ومنظمات المجتمع المدني في الیمن والحزب  –األدیب محمد علي طه 

 .االشتراكي الیمني 

 
صمود الشعب الفلسطیني ونضالهم  –رئیس جمعیة كنعان الفلسطینیة  –یحیى محمد عبد اهللا صالح / وحیا  

البطولي في سبیل المحافظة على عروبة أرضهم ، مشیرًا إلى أن الشعب الفلسطیني أثبت للمرة الملیون بأنه 
عصى على التذویب وعصي على التهوید وأنه متمسك بأرضه وتوحد معها لیصبح ملحها الذي ال یمكن أن 

 .ینفصل عنها 

 
وقال رئیس جمعیة كنعان إن احتفالنا الیوم بیوم األرض في هذا العام یأتي في ظل ظروف غایة في الخطورة  

م مشیرًا إلى نوعیة الحكومة اإلسرائیلیة الجدیدة ومخططاتها الرامیة إلى تهوید ١٩٤٨لم تتشكل مثلها منذ عام 
 .المدینة المقدسة ومصادرة أراضیها وتهدیم بیوتها 

 
وتطرق یحیى صالح إلى مساعي المصالحة الفلسطینیة واستمرار االنقسام الفلسطیني واصفًا خطوات لم الشمل  

 . بأنها تسیر ببطء شدید وأنها غیر محمیة من أیة انتكاسات قد تتعرض لها 
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كما انتقد استمرار الحصار الجائر على الشعب الفلسطیني في ظل صمت دولي متواطئ وعجز عربي یصل حد 

ویضاف لالنقسام الفلسطیني انقسامًا عربیًا یلقي بضالله على الحالة النفسیة،بل : وقال . الشراكة في الجرم 
 . ویجعلها جزء منه فبدل أن یسعوا إلى توحید الصف الفلسطیني أصبحوا یتجاذبونه كل إلى صفه وموقعه 

 

 

 
هاهم الیوم في قمتهم في الدوحة أمام امتحان المصیر والشعب والوطن فننتظر منهم اتخاذ افعاًال : (وأضاف

وأقواًال من شأنها أن تعید توحید صفوفهم وصفوف الفلسطینیین لیحافظوا على ما تبقى من احترام لهم من قبل 
 ).شعوبهم ولیعرفوا بأن العالم لن یحترمهم طالما لم یحترموا أنفسهم 

 
 . وأكد یحیى صالح أن السالم ال یأتي مع إسرائیل بالمناشدات والمبادرات بل بإجبار إسرائیل على القبول به  

 
وفي الحفل الذي استهل بالنشید الوطني الیمني والنشید الوطني الفلسطیني وحضره الدكتور عبد العزیز المقالح 

عضو المكتب السیاسي للحزب  –أروى أحمد الهیال /ألقت الرفیقة  –المستشار الثقافي لرئیس الجمهوریة  –
كلمة الحزب االشتراكي الیمني أوضحت في مستهلها أن االحتفال بیوم األرض یحمل داللة تعني  –االشتراكي 

أن األرض هي النقطة األساسیة التي نتمسك بها وهي النقطة التي أبقت القضیة الفلسطینیة حیة في ضمیر 
 . ووجدان الفلسطینیین والعرب والعالم أجمع 

 
وأشارت عضو المكتب السیاسي للحزب االشتراكي الیمني إلى أن ما یواجه الشعب الفلسطیني لیس مجرد 

لهذا فإن یوم األرض هو " احتالل عسكري بقدر ما یواجه سیاسة استئصالیه أرادت أن تقتلعه من قیمه وثقافته 
 ".مناسبة لالحتفاظ بقیم الصمود والتصدي للسیاسة االستئصالیة للصهاینة 
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م قالت القیادیة االشتراكیة ٤٨وفیما حیت باسم الحزب االشتراكي الیمني صمود الشعب الفلسطیني في أرض  

أروى الهیال إن وجود انقسام في الصف الفلسطیني یضعف قضیة الشعب الفلسطیني ویلحق بها أفدح األضرار 
 ، 

 
مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة رأب الصدع في الصف الفلسطیني واستعادة اللحمة الفلسطینیة ، وهو 

مجددة تأكید ودعم الحزب االشتراكي لنضاالت الشعب . الطریق الذي یجعل القضیة الفلسطینیة مضللة باألمان 
 . الفلسطیني من أجل حقوقه المشروعة بما في ذلك بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف 

 
سارة البعداني نالتا / سالم عبد الغني البركاني والشاعرة/وألقیت في الحفل قصیدتان شعریتان لكل من الشاعر 

 إعجاب الحاضرین 

 
، كما ألقت حوریة مشهور كلمة اللجنة الوطنیة للمرأة تطرقت خاللها إلى دور المرأة في فلسطین في مقدمة 

 .مسیرة النضال وما تعانیه النساء هناك في ظل الحصار والجرائم اإلنسانیة 

 
ألقى من جانبه كلمة منظمات المجتمع المدني  –رئیس اتحاد األدباء والكتاب الیمنیین  –الدكتور عبد اهللا البار  

استعرض فیها دور األدباء والكتاب النضالي في فلسطین وعطاءاتهم التي شكلت رافدًا للمقاومة ، مشیرًا إلى 
 .أنهم في اتحاد األدباء بالیمن قاموا بطباعة ثالثة كتب تتحدث عن القضیة الفلسطینیة شعرًا ونثرًا 

 
عن قلقه حیال االنقسام  –رئیس اتحاد األدباء والكتاب الفلسطینیین  –إلى ذلك عبر األدیب محمد علي طه  

الماثل في الشارع الفلسطیني مناشدًا القیادات الفلسطینیة لنبذ االنقسام وأن تكون على مستوى المسئولیة وقال 
 !) ال یوجد قائد فلسطیني یمتلك عتبة بیته حتى اآلن فعلى ماذا هذا االختالف ؟(

 
بما یعید اللحمة إلى الشعب الفلسطیني  –في یوم األرض -كما عبر عن أمله بخروج قمة الدوحة المنعقدة الیوم 
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 .ال نرید جیوشًا وال طائرات ، كلما نریده منهم ترك خالفاتهم والتوحد حول القضیة الفلسطینیة " وقال 

 
وكان طه عبر في مستهل كلمته عن سعادته إلحیاء یوم األرض في صنعاء مستعرضًا نضاالت الشعب  

في :( وقال. الفلسطیني طوال السنوات الماضیة من أجل البقاء ومن أجل إنهاء االحتالل اإلسرائیلي البغیض 
م بقینا منغرسین أقلیة منهزمة ألن الغالبیة العظمى قد أصبحوا الجئین في الدول العربیة ، وقد ٤٨أعقاب 

 )اعتبرت إسرائیل بقاءنا خطًأ كبیرًا وحاولت أن تلقینا وراء الحدود 

 
تنكر الصهاینة لثقافتنا وحاربوا الكلمة واضطهدوا الشعراء واألدباء و كنا ال نستطیع نشر قصیدة :" وأضاف  

 . منوهًا إلى ظهور حركة أدبیة راقیة رغم تلك األوضاع المأساویة .)إال بعد عرضها للرقیب العسكري 

 
م بقیت مدینة عربیة واحدة هي الناصرة وبقیت أقلیات عربیة في بعض المدن ، الیوم نحن ٤٨بعد نكبة " وقال 
 ". قریة ) ١٤٠(ألف عربي في ) ٣٠٠(ملیون و

 
حضر الحفل الخطابي عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدني والقائم باعمال السفیر الفلسطیني وابناء الجالیة 

 . الفلسطینیة وحشد من المواطنین 

 م  ١٠:٤٦: الساعة ٢٠٠٩-مارس-٣٠، اإلثنین: تمت طباعة الخبر في
http://www.almotamar.net/news/68785.htm: يمكنك الوصول إلى الصفحة األصلیة عبر الرابط
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