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 :عشرحادي الفي يومو  54فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب ال

حركةاالستيطانغيرشرعيةوعقبةفيطريقالسالممحاضرة
 

ا العام، 1وضمن فعاليات معرض الكتاب العربي في يومو الحادي عشر وفي اطار نشاطات النادي الثقافي لو
حركة االستيطان غير "بعنوان  محاضرةممثل السمطة الفمسطينية في لبنان ، اهلل عبد اهلل عبد. السفير أالقى 

 .حشد من الميتمينفي حضور " شرعية وعقبة في طريق السالم
 

 
 

البابا
لقد رفضت اسرائيل ايقاف االستيطان رغم : بداية تحدث عضو النادي الثقافي العربي سميح البابا وقال

. غوطات االميركية والتي أعمنت الواليات المتحدة فشميا في نياية األمراالحتجاجات الفمسطينية ورغم الض
واليدف فيما نرى من خالل رفض اسرائيل ايقاف حركة االستيطان أو تأجيميا عمى األقل ىو افشال ىذه 
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المفاوضات من جية او اجراء مفاوضات شكمية طويمة األمد دون الوصول الى نتائج ممموسة أو واضحة أو 
 .ن في صالح الفمسطينيينان تكو 

 
عبداهلل

ألجيالنا لتكون مساىمة  رائداً عتبره في العربي الذي يوتوجو عبداهلل في مستيل مداخمتو بالشكر الى النادي الثقا
 .ايا وعمى تاريخيثة اجيال ىذه األمة لمحفاظ عمى ترافي صناع

 

، كل المنطقة وليس فقط فمسطين أمن واستقرارشأن يتعمق بان االستيطان، موضوع المحاضرة ىو : وقال
 ،حل يجنب الوطن والعالم ويالت وحروب يجادي ولكنو عقبة في طريق اعليس فقط غير شر ى أنو مشيرا ال

األمير  منيا في عيد، االستيطان في األراض الفمسطينية بدءبل التاريخية المتعمقة راحتطرق الى بعض المو 
 ايجاد موطىءالحركات الصييونية خالليا ع م تستط، التي لانيفترة االنتداب البريط، كما 1291عام فيصل 

 .المالباغراء اما بالجيل او وحصمت عميو % 3وز التممكتو لم يتجا وكل ما قدم ليا في فمسطين
 

لحركة ، بموجبو اعتبرت احق العودةأوالىما : بسن تشريعين 1291عام وأشار الى ان اسرائيل قامت 
الذي يعتبر  ق التممك، ثانييما حفيياتوطن حق العودة الى ارض الميعاد وان يسالصييونية ان كل ييودي لو 
لألرض  الرسمي  اصبح المالكالذي الصندوق القومي الييودي وبيذا أنشأ كل ارض فمسطين ييودية، 

وىجرت  يقرية وتجمع سكاني فمسطين 589لكامل  تدميربالفمسطينية والنجاز ىذا المشروع قامت اسرائيل 
 .وبعد انشائيااالراضي العربية في فمسطين كان قبل انشاء اسرائيل محاولة أسرلة ، وىذا يدل عمى أن أىميا

 

التي في اسرائيل  ةالميبرالي يةكثر ويتبناه األافي الالزم الديموغر : كما تطرق الى وجيتي النظر االسرائيميتين وىما
عنوان او سياسة الذي يشكل  الالزم الجغرافيو  انو يجب التخمص من المناطق المأىولة بالسكان العربتعتبر 

، بل مكًا ليم وال ييميم من يعيش عمييامان كل االراض  التي تعتبرالصييونية المتطرفة ليمينية العناصر ا
 .فقط كيفية السيطرة عميياتعنييم 

 

وحًا عمى اصبح االستيطان مفت الحكم في اسرائيل ب الميكودحز عند استالم  ،1211وقال انو في العام 
وليس مواطنًا  يصبح مقيما الفمسطيني مصراعيو في اي نقطة من االراضي الفمسطينية، وبالتالي المواطن

تعتبر التي  ثم انتقل لمكالم عن المنظمات الدولية، وبالتالي يمكنو ان يغير مكان اقامتو بحيث ال تشكل خطراً 
فكل المؤتمرات التي حدثت ، بة في طريق السالمان ىذه السياسة االسرائيمية مناقضة لمقانون الدولي وعق

الصراع العربي االسرائيمي ينطمق اساسًا من اتفاقية  لحل المرجعية القانونية ، مؤكدا أنرفض االستيطانت
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ير في االرض التي يحتميا ال جغرافيا وال ديغرافيا يالمحتل ليس من حقو اجراء اي  تغالتي تعتبر أن يف نج
 .وال قانونيا

  

العمق ن لالحتالل دون االغفال عمناىض رفض دولي  اسيم في حشد النضال الفمسطينيتبر عبداهلل ان واع
في موضوع االستطيان رت وتمكأت يتيمون السمطة الفمسطنية بانيا قص، بالرغم من البعض العربي والدولي

كما أن الصراع العربي االسرائيمي كونو من المواضيع االساسية في خل ضمن جمد الذات النو خطأ، وىذا يد
 . انيا ضد االستيطانأكدت  اال انيا فييا فجوات بالرغم من انو اوسمو لم تيممواتفاقية 

 

 عمى فمسطين، الحصار العراق، سبتمبر وانقالب كل المعايير في المنطقة افغانستان، 11ما بعد  ق الىوتطر 
اليات المتحدة امام و المأزق الذي فرضتو اسرائيل وال ذافي كيفية الخروج من ى  جعمت التركيز االساسيما 

 من تثمين صالبة الموقف الفمسطينيأ يطفوا عمى السطح وال بد دالتغيير ب، مشيرا الى أن صمت دولي تام
 .خضعيستكن ولم يين ولم ي لمالذي 

 

سؤولون اميركيون طيا مخمستندا الى توصيات  ،كان متفائال جدا 9118الرئيس اوباما عام واشار الى أن 
يذا يخدم بالده لذا بدأت ف اعتقد انو اذا اتبع مثل ىذه التوصيات،حينيا النو  صحوة ضمير،، ولم تكن كبار

 .كل التصريحات تصب في ىذا المجال
 

من الضروري وقف كل االجراءات االسرائيمية التي تسبق نتائج المفاوضات وشدد عبداهلل في الختام عمى انو 
 .ياالنجاحوذلك تيطان االساحداىا و 
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ثالثاءال)شرحاديعالفييومه15شهدهامعرضالكتابالعربيالدوليالاقيعفيمايميسمسةمنالتو
 تجدونربطاالصور–(4202\40\41

 مؤسسة الجامعة لمدراسات والنشر والتوزيع ،المصارف االسالمية ،كامل كالكش. محمد وىبة ود. د -
 دار النيضة العربية، Promenade familial ، مي العبداهلل -
 دار النيضة العربية ، La Mort d'Adonis ة، ىدى عدر  -
 دار الفارابي ،(أزمة النموذج النيوليبرالي لمرأسمالية )؟ "!العصر السعيد "نياية  ،محمد دياب -
 دار الرمك ،الفجر مرآتي ،الشاعرة المبنانية بنت االرز -
 النادي الثقافي العربي  جناح ،انتظرني ،فدى ابو شقرا عطاهلل -
 مؤسسة الرحاب الحديثة    ،قصة األدب العربي ،خالد يوسف. د -
 الدار العربية لمعموم ناشرون  ،كما عرفتيم: بعثيون من العراق ،األستاذ جياد كرم -
رياض الريس لمكتب ، تاريخ لبنان الحديث ومرايا طبعة جديدة ثالثة مزيدة ومنقحة ،فواز طرابمسي -

 والنشر 
 في قاعة المحاضرات " دار المختار"، (رواية)دخمت في التجربة  ،جرجور ميى -
 دار الرمك ،بيروت انثى عشقتيا ،الشاعر إيمي جوزيف معموف -
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 0242لكانوناألو54الموافقفيهربعاءجتواقيعيوماالينشاطاتوبرنامايمفيم

00:00-00:00 ٌفي دوز انرستيح وانثقافح في تُاء اإلَسا: يحاضسج  اندكرىز حسيٍ عهي يريى زئيس يؤسساخ  

 انًعهد انعستي انرستىيح


عالتواقي

 داز انعهى نهًالييٍ  انسيدج أيم فسَجي    Book Award َشاطاخ 11:30-10:00

 جًعيح انسثيم  عايدج َعًاٌ  عُرس االشقس  11:00

 انُادي انثقافي انعستي  يسواٌ فازس . د قساءاخ في َقد انشعس  7:00-500

 داز انُهاز  سًيس عطاهللا  يقال االزتعاء، نثُاَياخ  8:00-5:00

 انُادي انثقافي انعستي  عاطف خهيم انحكيى  انًسيح انًعهى انثائس 8:00-5:00

 انُادي انثقافي انعستي  سحس طه  انيىو ودعد تغداد  9:00-5:00

  h8 يؤسسح انسحاب  انحديثح   نهشاعس عصاو انعًاد  هًساخ شاعس  6:00

 انداز انعستيح نهعهىو َاشسوٌ  االسراذج سهىي انيُا  (قصص)حراء صاحة انسعادج 8:00-6:00

 داز انسيك  انشاعسج فيىنيد اتى انجهد  تُفسج أخيس 8:00-6:00

 داز انفازاتي  َديى َجدي  ذقهثاخ زجم يىسًي  8:00-6:00

 شس زياض انسيس نهكرة وانُ جىشف حسب  دواج انًسك  9:00-6:00

 زياض انسيس نهكرة وانُشس  ياسيٍ االيىتي  جىشيف حسب ويسايا انعشق في انسيدج انثيضاء  9:00-6:00




