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فص!غ!هو

(؟!كومببةاكولببةااالنيظداثور

انتهماءاثرعلىالمصخصصةووكا+لهاالمتحدةالاممهيئهانشئت

بحاولالدوليةوالوعودالفاشيةعلىبالانتصارالثلاييةالعالميةالوب

الهياةبوصفهاالمت!لهةالامماقيمتوفد.البشريةتاريخكلعههـجديد

والحفاط،الدولبنال!فاتوتنظيملضبضالع!الدوليةالسياسية

نوفمبرفيلندقكلالاونيسكوتألسستبينما،العا!يالسلامعلى

:.؟يثا!علىالموقعةالدولبانالتاسشيميثاف!لتسجلء491

،الناسلجميعمتكافئاكاط!تاميناالتعليمفرصتام!منتعتؤماذ"

للافكارالحروالتباللالموف!وعيةالصقةالىيلانصرالىحريةوضمان

لتفاهمتحقيقاالشعوببينومضاعقنهاالعلاقاتتنميةتقرر،والمعارفه

ىداتعلىواصلمقاد!بصورةمن!شعبكلولوقو!بينهاافضل

.الاخرىالشعوب

الامممنظمةالميثاقهدابموجبالدرللنشىء،ذلكعلىوبناء"

.اممش!اونطريقعن،!سمىمي،وال!ثقافمةوالعلمللتربيةالمتحدة

السلماهدافبلوعالى،والثق!االةوالعلمالتربيةميادينكل؟لعالم

ا!هيدافوهي،البشريللجنسالمشتركالصالحوتضيق،المولي

."ميثا!هابهايناديوالتيالمرصةالامممن!ظمةاجلها،منانشحئتالتي

:لمذكورآالميثا!منا،ولىالمادةمنالاولالبندفي2دوور

عنبالمملوالامنالسلمصونفيالمساهمةالمن!مةكستهد!"

الامم،بينالتعاونعرىتوثهفعلىو/الث!قافةوالعلماترميةطريق

والحرياتالاتسانوحقولىوالقانونللعدالةالشاملالاخمزاملضمان

اللغةاوالج!سىاوالمنصربسب!بتمييزدونالنالىلكافةالاساسية

".الشعوبلسلالرالهتح!هالاممميث!اداقوهاكماالديناو

سياسيةاهدافالهتحدمالاساسفينشات؟الاونيسكوفانوانن

التربيةمجالاتفيالمتكافىءالموليالتعاونصيقمن،طياوانسانية

تكونانيةالبدامنذالمفترضكانولذلك،والاعلاموالثقافةوالملم

الاستممارومهـا!ة،العالمإفئ،مديدعاثلسلمصيالةاهدا!

الاهداهـبنمناثمدمةكل،الالسانحقوقواحترام،والمنمرية

يم!نالت!والاكلوالا!معاليبالاشكالانبرفم،للاوئيسكوالاس!سية

فييجريمماتختلفقدالاهدافهذهلخدمةتتبناهااولسدها"ن

المتحم!.يلامم

علىوالاونيسكو)المتفصصةووك!هاالمتصةالاممفيامانفير

ذاتهابحدكسكعلمالنبيلةوالوعودوالهعاراتوالمواثيق(رإسها

،الويةالمساواةاساسهاجديد"ثوليةعلاقاتالعالمكلتخلقان

الا!ملإ4مركرت!ستغلالاميركيةالامبرياليةاخذ!مافرعان.والعدالة

وكسعى،الثريواحمكارها،الثانيةاحربابنهـضلبهتمتعتالنيلي

البارثةالحربسياسةبانتهابموبدات،الشعوبعلىسيطرتهالشمط

تحرلالاخرىالاس!نمماريةالدولوكانت،الساخنةلحرباوحافة

القوىميزانانحقا.وتوابعهامستعمراتها(علىالحفاظالوساشللبكل

فيالشسعبيهـةالثوراتانتصاربفضلالافضل!صتغيرقدكانالعالمي

حركاتونجاحات،كبرىاشتراك4"منظومةوقديام،وغيرهاالصين

الولاياتبقب1دة،والعدوافيةاً،مبريالي!ةالقوىانغير.الوطنيالتحرر

6نيةالمدووحروبهاومناوراتها،بصما!هاتفرضطلت،الاميركيةالمتحده

القوىموازينعلىينعكسكانمماوهذا،اللوليةالصظتمسرحعلى

وممارسات؟واراتعلىوبا!تالي،والاونيسكوالمتحدةالاممداخل

ال!يم!ةالتاريخهيةالجريمةتتملماو.الدوليتينالهحثينهابن

سوءهناساعدعبعا؟)!يق!وعناررحطهالاممفيفلسطينبتقسيم

المطكةوالسياهـاتوالمواًمفالصديقةالدوليةالقوىبعضتقدير

؟!بروكت!اكالهربريةالا.لكمة

عامكوريافيعسكرياتتدخلانالمتحدةالولاياتتستطعالم

8بالذاتالمتحد"الاممراية!حت0591

محضافنياكانالغالبالعامنشاطهافانللاونيسكوبالنسبةاما

وكثت،والاولالموثرالوزنذاتهيلغربيةاالدولوكانت،تقريبا

هي-الغوبعية-البرجوازيةوالتربيةواللهافاتوالافكاراثلاانماط

الثا.ليةالعالميةالحربتلتلتي2السنواىففيوانتشارارواجااحر

مستعمراتاشباهاومباشرةمستمعمراتالمتئاميةالدولغالببلاكانت

منلمالاشتراًكيةالدول.انكط.العربريةالدولاكلببالطبعومنها

حركاتاما.فيهافطلوزنذاتهيولا،الاونيسكو!عضوةكلها2

واقامهاليهاالجديبلالتف!التمن!الاوني!سكوتكنقلمالوفيالتصر

معها.الصلاتاوالعلاظتمنشكلاي

***
بالتبالور!ثرعيتالحربنها/يةكلاالذيالثانيالعقدمنذانهغير

قوى9"ىوعلا،الدوليالمسرحعلىجديع!كواهروالنمووالبروز

الرولىوقوةوزنوازداد،الامبركيالذديالاحتكارانكس!د.جديده

امامالىجبارةبخطواىالو!نيالتحررصكاتونهضت،الاث!تركية

النضرارادةانتعرتالمصريةالثورةفبعد.العربيالو!نفيسيماولا

الجزائركورةواندلعت،5691لعاما!مثلاليالعدوانعلىالعربي

حلفواغالدالعميلةالملكيةمعنالمرا!شعبو!م،واثتصرت

--
--!---



كمعهررت!قدافريقيافيواما.كوباانتصرتبعيداوب!ول.بغداد

فعه!،ا"وط!يا!نحررلحركاتباهرةنجاصات،691بعدماسنوات

النجاحاتهذه...ومتئاميةمستقلةدولالسوداءا!ارةفيوبرزت

انعتكا!اتورافقتها،ك!بمرةوصعوباتعرا!يلوسطتمتوالانتصارات

االخطولكن.والرجميةالامبرياليةالقوىلصالحوهيناكهناوقراجعات

ضدوالمه،فملةللحريةالمحبهـةالقوىلصاللحكانالغالبالبيهاممما

ءواهربرزت،العاماوا!ثوريالنمحوريالتيارهذاوبجانب.الاستعملر

الاعظم،الدولننعنبرلينالوفافىسياسةسها3رعلى،اخرىهامةثولية

المؤلسف.الصيني-6ليالسوفيوالصراع

انع!كاسا-!!،الجديدةالدولةأ!واهراهذهجميعوجدتوقد

ووكالا!االمتحدةالامموممارساتنشاطعلىمقفاوتةوبعرجاقاالمختلفة

،تانعكاساًكواهرهذءلب!ضكان.الاونيمممكوسيماولاالمت!مصة

صا8وانع!ي!االاإحجابيمةالأماهرلدهـصةكانالرجحانانفير،سملبية

انمف!فيواث!عقدم"الت!شري!ةاأتليرات،تصممتيريادةبأتجاهاوولرة

وثمولية6تر!-ب!ا!ويرؤمحيهاالمعاف!لةال!وىكفةورجحاناليثاتهده

ات؟له!"االايمظتغك!ال!رب!المورنبالعسعةاما...ا!و!طت!ثيلها

حرباندلاعمعوت!ث!مراثقلاارد'دفقد،الاونيسكوومنها،الحكومية

نئم*في!أى-خ!الحعاياالظ!4لظدجيم!ر؟ائيليهالاس-ال!ربمةا!وبر

وبرلعده!ا.خلالهاالبتروليالسلاحاستخدامطريقةوعلىادارتها

*!*

الانعكاسذاتاجديلظاال!وافيوالظروف!الاوصاعهدهظلف!

سك!ةلوليةقراراتاتخاذبالامكاناصبحوالاونيسكوالمتح!هالاممعلى

هـ-كأ.الفلسطالقضمة!يماولاالقو!ذ!ضايالالصالحوصحية

الت!اليه:الحقائقعلىالتكيدنودوهنا

ا!لحوليح!ةالهيئاتهذهئصرهاالتىالقراراتا!لان-ا

كدانها.حسمذاخطيراشيئاالتطبعقعنوبمعزلذاتهابحدتعنيلن

اهبمإهوماانغير،هامةانسانيةوسبإسيةمعنويةقيمةذاتتكون

اتفيذ.ح!يزالىالقراراتهذهترجمةهو،الاخيرالمنزىيشكلوافي

وا،ركابهافيلسائرونواالمق!دةالولاياتالعادة!يتمرةللهماو!ا

دوحها.منوتجريةهاعدهاوالتحايلالجيدمالقراراتمسخي!ريقد

عنالصادرةاقراراتامنسل!صأة-الصارخالمثالهووهذا-ولدينا

ال!انواست!ار،القدسعنوالاونيم!الامنومجلسالمش!د!الامم

نحيم!عثوماوعصيان!ا،وتحديها6.اًلقراراتهذهبخرقالصهيوني

الغاشمة.الاميركيةبألقوةذلك

!تروناواللو!يةا!"ئاتعلىالاوهاميعلقونممنلسمنااننا

الاوحدلىالب!هوءه!المتالاممطرلأثاناو،ذاتهابحدغايةقواراتها

لاؤ"ععطينفيالصبحقو!اناذالفائعة،والحهـقو!الحريةلنيل

ولثماقا.طويلاكانمهط،اأمربيالفلسطينيبالكفاحالاتمممهـترد

نقألولا،الدوأيةالهيئإتثورنأغيلاالثانيةالجهةمناننا"الا

قي.اوع؟امىجكيوايةالمعةوولدبلوماسيمةاولهـسساسيةالص!دعلىاهميتهامنا-

لاالذيمفعولهاالهيئاتمرهعنتصدرالتيالجيدة!لقراراتوان

القوميةقضايا/"لط?!وتصبئ!هأ!حيراالدواكمرالعامالرايتئويرفيينكر

له،والاعلاميالدبلومال!كلاا!عملوان...التحرريةالقضاياوساعكر

ماواذاامعحبال!حابا!شكلمورسمااذاالايجاب(نوتاثيرهدورهبالتحيد

القومي-ا،تحرريالكفاحخدعهوفبمالقو،*بئالاهدافخدمةف!وذع

*فوا"دهالمتخص!ووكالاؤثاالمتحدةالاممفيفاللعولى.الاهدافهذهقص

تهزبزي:!كيوبال!ا!،تنكلانيجبلاالتي،الايجابمية2لهوتاثيرا

المبرمجهالج!!دوبتل،فيهاالرربيينوالمملالوجودوتطويروتشميط!

ال!ور"القوصربئقفماياظاخدمةوامكاناتهـامنابرهالاسئئماروالمثاجمرة

الامهـالمصحعظالىينظوانا!فادحارخطالمنوانه..اخراوبشمكل

هذهو!اراجحاا!موركانصث05!اعاماوصعاعنظرةوالأونيس!و

09

الدوليةفالضعيهرات.وتوابعهاوثركائهاا!حدةاتلولاإهوالهيئات

ءهـلعاىيجياتدثنف!هاعكستق!د،ام!ا!افيجرتاأتمجمهكأالع!

الراجحالدورالتحرريةلأقوىاصبحخنى،ال!يئاتهذهونمثماط

"باحثريةتسهميهوالصهمونه"الامي!كيةالدوانراصبعتما/وهو.!ي!

المول!يةارقوىلموازينانعكاال!يانهابل"آلية"بكثريةهيوماالالي!ة،(

.هذايومنافي

سيماولاةالدولىالهيئاتف!فلسطينعام7491عامكان!د-2

منطلق.مرثمةانالىهناالاشارةوةود.والاسمكوالمت!عظالاممفي

منالمتوخاةوالاهداف،وتقديرهالموفعوعفهمفيمخ!نلناساسيين

الذيالمنطلقف!(ك.(ووكالاتها)المت!دةالاممعلىزوالقص،رحوراء

للقضيةوجزئيةمافويةالىالمؤد!ةالسبلاحدكلهذلكمنيفهم

السذيالمنطاقناك8و،اًلاسرائيليسالوبيوللصراعالفلسطيمية

ووفسع،افلممىول.يخيلةاللقضهيةالدووليالب!دوتوسيعرمزيزيستهدفد

الثوريأكفاحاخدمة!!(واعلاميدياوماس!نممماوروكل)البعدهدا

ين!!انيجبوالذيامربيهاوللاملأالظممطينييافسشطاله،ءدل

..الق!،*؟توفدحتالطركقءلالمهماومتكى'ءلطحاسبمبأنصصار

ال!اطتهالنقدبراتاىا،وبر!لأ!افةنب-يوللمدأ:س!مهوباص3

عتر،يئ!جما!م!؟ر!ه!ايمرالبب!ا،فىمحرلأأءصلاهمشغلاحشرهـطألخي

والصهيون!ةالم.عمريلأال!وائراخدتوتتديرحراتاحملأاريوجهد،(عا"ا

مطمةالاونشكوانومؤداهاا!افهيةالق!ءلمةالسنواتفيتغذ!!ا

"نالاسوكال.ش!كلبأيأشيالم!تتناولىانيجحطولابعتفنيطابعذات

اف!قديراتل!هضح!ةاحص،ناي!صوالعسربب!ضانوا(ؤسةط

هيونيدة-والصالامبرياليةافرالدوتسميهماان.،رةواأضالخاحمة

فاطحقيقةلاخفاءدخانمنراسظالاليسالاوزض!صكو"تس!يس"

ولةجديدةومص،ارركورةالمويىكأ4نظمةاداخلا!وائر!ذهواهدالى

الانممحافيةمهـماتهااداءمنافىظمةولعرقلة،ممإالخيرلارادةللتصدي

للاونيسكوالمسطرةالا!دا!ابرزف!انرايناوك!ا.()كبرى!ةوال!ضبر

عنوالدفاععاثوعالميسلاماجلمنامهلابقضاياوثيمقةعلاق!ذات

سبيلوفيوالفاشيةيةوالهنصر،مارالاستهوصد،المثهوبحرقي

العدالة.ظلفيالشوببين4اواةواالانمممانحقو!اح!رام

ا!لا.هذا

السيالعمةبينعازلةاعتص"طيةحمودعصرنافيليس،وثانيا

الماءالذيص!تدخلالسياسةاصبحتعمرن!افي.السياسةوة.ير

نس!تنشقى.النبموالهـواءنشرب

السياسةتقحمكلألتالتيهيالامبرياليةالاوساطان،وثالثا

والتربويةال!ثقافيةالبرا"ءتسهخيرو.!اول،مراربأسىالاويمكوفكط

الصينابعادعنالمسؤولةكاةخهانهـا.كمامعلومةسعاسيةلاه!الى

التحسرروحركاتالشسبيةوكورياالديمقراطيةوالما.سياالشع!بية

ودمسسيا-يةلأسبابوذلك،الم!ظمةع!ضويةعنوغيرهاالافريصسة

المتحدةتالولاياتجدمرةكلو!..ا،ةئيعة"اوثقافيةلاسباب

تبروفىلاالاونمكويةاأقراراتاحدانالصهممونيالكيانوتابر"ها

يدعىماحولوالزهـ!الضجهبمبا!ملويشرءانو،.!م!،ل"ما

ق3يرا،المزعوم"الانحراف!"هذاومخاطر"الاونيسكوتسيشى"ب

والتهديرد.الوعيدكمهذلك

،،*

!نبهممالكوء!ثراثعامنالعاما!تمرمع

اكؤبر()الاولتشرين17يومعنمرالثامنالطمالموقمراف!متح

المافي.(نوفبو)اأثانكأتشرين23مساءاع!الهوانمهت؟791

الادنيس!وم!قتمراتاهماحدكانالمذكورالمؤتمرانالقولويمكن



.تعق!داوكذل!كصو!ةواكثرها

العربيةاللغةاستةهالبصوسيعصةال!3ا!كراراتا(ىوبر،لا!عادة

العرب!ية،الئقاففلدراسةبمشروعوتبعيالاوي!وفي
،مباشرةالهربيةالبلادتفصسيالعيضأبعذاتقضماباعدةالمؤتمرنافني

طابعذاتهامةاخرىقراراتاتخذكما.قراراتبممد!هاواتخذ

مكافحيةفيالدوامم!الصعيدعلىالاونيسكوبمهماتتملقسياسي

،ومنهاالتحرريةالحركاتواسنعاد،والصنصريةوالفاشيةالاستعممار

لمحيافاشياالارههـاببادانةقراراواقفذ.الفلسطيضةالذحرررحركسة

الفاثيةفيعلىالملانتصاراًلثلابظبااذكوىبالاحتفالو!ارا،تشيلي

مة4باؤآلخاصةالقضاياالموتمرنا؟شكوسا.الثانيةالعا؟يلأالحرب

بعصالوفوداسهمتحيثذلكفيالاونيسكووءدوردثلىاقتصادينظ!ام

التهويشيةوالدمماياتالافكاردحضفيفليطااسهاهاالعربية

بية.لعراالاقطارضدلص!بونيةآ-صةر؟يالابىرا

اثامركهالطابعذات)العموميةالسياسيةالقراراتالىوبرالافافة

فان،القوميةاكأهـقضا،،نااووبث!مكلالاخرىهي،مسالت!

بقضاياز،مياثمرةصلمةداتكانتاصرىاسايهمسائلاربعهنالى

ز!كا:و.ئيلمج!ماالالر-بيلعرااعلصرباو-!لقيو!ىا

كهفولمانىاركةاوةخسطيف!ةاضحريرامنك!ةد،وةطلمب-ا

و"ومرا!ا.ايىو.سكوانشطةفي،مرا*ب

كلة.الم!"المرربا،راضكطف!4!قا!"وااخهلميماي!صماس2

الامعانالقذدسومدسضةفي!يل!ةالاسراالحفرياتاس!رارحول-3

.المتميزةوثخ"ءيتهامعا،ةساخيهيمفي

الاوروبيةالمر،وعة"لأكالىبالانض!امالالرافيليال،لمب-؟

كاملة.برقوقان!ئعطتهاؤكطلهممععاركه،؟لاصك!فعوالارنيس!وفي

،!اسكاوصستفزداًنظ-طء:.يئالتحرررمضلا؟صةقبىلحولاما

ا،ؤتمرازعقادمعبا!ثرةسبقتالتيا!ونيصكو-لم!يالتمةالمجلسدوهـة

اصدولاوامت،عالامهركيةالهعارضهصةررغم((7!اايلولدورةأ

يصأدقلكبمممو*ااصبحالطريقا!تعمبمالتوصصةوكانت.الغريمية

ا\ؤتمر.اعمالمنالاولىارةالؤجفىااكعلباتمماوممو،علي!االموتمو

"وافقة،ؤراراثرعاىالاسرائيليالت!ويشبمالصراحانطلقؤ!قدوبالطبع

الاوبسكوسجلتؤ،نالمذكورالقرارذوبات!.الاميركيبالوفدمددوما

المت!ة!لاصا*إمةاالسعمةاقراراتقيلىالمباثرةفئرفلنف!ا

و!ؤ-مرا!ها،ا!،وتسكوانشطةفيللمساهمةال!نحر،يىمئهـ8صة!لبولالى

-مهاله"هبممو.الطلبوصولالقددىمم!ألةحولالقواراركاطوكا

اد-ء*،رهـىؤ-هـ-اأ:واناىا3!دالا؟س،برءفءقيإد!ء!اكطابر،ير،ن!!ء!!

.المجالهرافبىجم!مارو4ؤ3نرفم!ووال!!و،يرأالامببريالمء

***

-3-

ا!الل!قضببة

الص،بموكأبالسلاحبقوةاغتصابهـلاهوافلأ!ىامشكلةاصلان

اك!اناق!ياماثرعلىاًلاولاثطرا،عل!!االمسهـريالاحورلو!ض

يدعىاذياوهو،6791حربكارثةاثرعلىالاضروالمم!الر!يفيالاسا

.ومعاومعرب-،نالحمالواؤع!ماهمااثطراًنببما،المربيبالشطر

لمدد:ةونيالصلإالعكري؟لاصتلالتعترفلمالمت!لدةالامم!يفلأاد

ت!لالالاصد!!اتاحلت6791له؟مالثا!ياالاصنمنلالو!مذ.القدس

وذلىن،كلبماالقدسلههويهخطهلحنفيذامملييةااتالاصراتنخذ

المتمبصةوالثقاو""يخضةالضارمعالمهاوتعيير،فيهاال!هرياتباجواء

.ىاورسائ!أقياحرمدتقيكأية"عصرية"يهـوديةمدينةالىوتحويلها

ووليو()ت!وزمناعه:اراالامنومجلسالمتحدةالاممالمغنتوكد

حكومةو-رروالاجراءاتهدهتدينومننتالي!منمررةافرارات679

للاونشسكوعشرةالخامسةالدورةوفي.عنهاللامتناعالص!ونياميان

11

فياأل!*حقتوكهسهاوجدتمماللىلآقراراتاتخادحرى،6891ل!ام

للهـؤتمرمهحر!السابدفيالدورةثم،التن!ي!يا!لةهمىادورا!ؤرارات

ئصلط2الأل!وفي؟موقفندينكانتالقهـزاراتوونره(وبخ!ص(72؟ا)مالء4

الفاقيةلبودخرقهابمببعنهثاالفوريللكوروتدئوه،واجواءاته

نزاعقهعامحالة9مم!الثقافيةالمم!لكاتحمايةحيل5491لعاملاهاي

الفضفاضالطا/جواعوانهوحياتهالصهي!نبم!!لأ!الثعت!وقصلى.مسلح

وعرضهاوافنغيميرالحفراجراءاتاننبريرالمذ!ورةا،تاهيةبوادلبعض

!"كانوالحال"تعميرا"و"تطويرا"او":اتحم!"بوصفها

تاخذالذي،العدواني،ال!فسههـالاستعماري،البنودلهذهتفسصليرين

اساسهعلى!امتالذيالسليموالتفسير،امم!ليونيةاا!لمطاتبه

قراراتوهي،ا!ثرابهـذاان!حدةاالامموهيئةالاوفىيسكو!رارات

الفورعلىالكفالىالصهيوفىالكيانوتدعو،وق!اطعةواقحةعريحة

ثكا،اكانههماالقدسمدينةؤجماوتغيببراتحفرياتبر،يةالقيامءت

المقدمة.وال!يثياتالمبوراتكانتومهما

للاونيسكوالتنفيذيالمجلسجلهاتداخلالصوانصاروكان

المقخذة،القراراتنبرةل!تخف!يف!رةكلفيينبرونالعامةو"وتمراتها

واجباتها،عنالاوفميسكومن"خروجا"،(ادا.""كلمةمودواعتبار

وثالد!ث!ستيرهامنصةهـاتجدانيمكنلا"هحكمة"نف!م!طوفوض

الاصواتوباكثريةوالتسصنالرابهصةدورتهو!لأالتنفيذيالم!صؤرر

نابعهفيهللبتعشرالثامنالعاما"ؤتمرالىكله4وضوعااحالة

ضها،ااض،،نةالادأ"و"لتانيباو""لشجبا"تي،راستنفدت!؟

بالرايالالتهتارعلىاصراراالااصهيوف!االاغتصابتسل!اتاتزدولم

الدولعة.الهيئاتفراراتعلىوالقردالمولياالعام

قبل.الامرالاونيسكولمىالعربالدائمونا!موبونزرارسوقد

علىللمناقشةطرحوها،!ارلمشروعصيعةعلىواتفقوا،"ؤتمر

واشهت،وافريمقيةواسلاميةاشضراكيةمنالصديقةآلوفودمنعدد

مشروععلىالاتفا!الىهذهالواسعةيةالتمهإا!اق!عاتحصيلة

ووقعت،العرب!يةالدولبهتقبلانيجبممياالادنىاحمدايمثلؤرار

.والمشروع*ونيسكوفيعضوثولةواربعونسبعالمذكورالمشروععلى

اسرائيليدينواذالقثسبشانالدوليةالقراراتجميععلىيؤكداذ

!فورتكمكاالمنطمةتتوخاهاالتيللاهيدافالمناقضلموقغها"

القمسدسمدينة(معالمؤب!يرفىوباستمواره!االنسيسيميثاقها

وذل،اثاركلـءعلىخطراتشكلالتيالرفرياتاجراءوثيالناريرحخية

(يدمصالممثروعاي)فانه،".ألمد!:لآلهذهالشرعيبر،احتلال!عقب

الى:العامالمديرالثا!ثةالاجرا!!ةفقرتهلمحط

المىوا!ثقافةوالعلمالضوببقىميادينفيعوىايتقديمعد!"

آنفا.اليهاالمشارال!راراتبدقدةتحترماىالىوذلك،اسافلى

مغ!صمة-ةعدوانيدولةلان،الادىللحدمشروعانهونقول

اننحدة،الامموهيأةالاونيسكوعفمويةثرفالساساقصننحقلاكاصاى!ل

الميادويئ.ج!عفيشامالةأثوليهبمقاطهـثةتجابهانوي!!بكما

ناقكثراكثريتضصحاخذعننراثامناللمؤتمرالاولىالايامومنذ

دبلومما!س!ميصراعمحسسورسمكونالم!روعمنارعاأ.ش!القرة

فمععلىعزمتالاء،بىكيةاضحدةاالولا"،تلاى،ءلى.!وسيكولوحىلم،

اكجمغزىوان،اسرائيلعالىصنرئيةعقوباتءنتتضمنهامااقعرارها

!ؤبل،ورتقطعالت!الاونشمكويةالمساعداتحجه!ةر،اي!رلعهوبأتا

نوعهمنقراراولسيفونوالذيللقرارابى*نالسيا!كبمالمدلول

الاسرائيبم.الصوتجاهصكوءقيصةدولهيئةتتشزه

لتمديلاخرىغربيةووفودالا".يىكيااوفدجهـودوولمتاولما

المنظصاتلشؤونالاميركيةالخارجيةوزارةو!لز،مالقرارمشروع



مبالثرةغيراميركيةتهديداتسب!تها4!لاونسكومفاجةبزيارةالمولية

امساهمض!اشحدةااوولأ.فاتتغاناىاسمؤدبم!انتروعا!ر؟ربا!

الوضعارباك،بالطبع،يعنيوهذا،اثربعتبلغالتيالاوبك!ية

طلبوف.وافطتهـ!مشاري!وتقليص،وتعقيدهقيلما!الميالي

،خاصاجتماعفيالعربيةالوفودمقابلةالمذكورركيالا!المسوول

نقاشطويلالجانبينبينجرى،حيتعديد"منهاودودلطلإ"فاستمجابت

نتيجة.عن!سفرلم

الميالثروالمكشوف،صديالونكلنفبدلا.كأيكهمالاموكاتبدلطوكلنا

،للقيامالافارفهب!ضبينمنسيماولاالاخرىالو!ودبعضا)!ااوعزو

بوراالقرارمشروعت!ديلاجلمنالمركزالضغطدور)ذاتهبالدور

بعدامامامرللمؤا!ثقاقيظالجنظادرستواد.(جوهرهينسف

الظولةالجلساتوشهدت،القرارمشروحالمظر؟لهفتتابيلات

بعضاناكظريلفتماابرؤوكان.حلاةومسساجلنمناقثمات

ومقيهـمئريمحام)داهومبممندوبسماولا،الافارفةالمنموبين

،المشروعاقراًروسعلهرقملهءمهـبههمقيماكلاستنطموا(بباريى

هئاللعبةفيالخطرنقطشةوكاأت.عليهجوهريةسديلاتولفرض

موءهةوىلهاالقضيةبتصويرالافريقي-العربياتذهإمناشقمحاولة

ثحالافر/ق!الى،با!!مالسبهددوصدب!!لقممةا،!الد؟أصكص؟'!مص*ررء

ثونتاثير."نالماكوةا(حاولاتهذه-لممبولم..اماماالم!4!رلمنصب

بعدمرةوتناقشتطرسانالىالعربببةا(وفودمجموعةاضطرتفقد

وفيكل"الافارقةلتر!ية"القرارتعد(!انيجبكاناذامااهرى

عربريىيعدلمواثشروعخصوصاالتفييرعدمضرورةالىتنت!كانتمرة

تعديلابمعطباجراء!ه!اايةظالبام،احرىلمدولعل!يهتوالدهبل

تشرعءالعربالمجموعةكانت،والمناوراتالضغوطوسطوكل...

لواليك.وهكذا-ذاتهالقرارالىلتنت!،مجد!االامربب!ث

في3،نتالنهائيهالمحصلةانالامرميالمؤحفان،!كنومهما

وفد.الاشكالمنشكلبايتعديلهعم!وعلىالمشروععلىالاصرار

2ءواقئاعصوتا،5اغلبيةعلىاضافبفىا!ل!نة!بعالمشر9مصل

الغربيقوعددوالدولالمت!وةالولايات:صوتا21ومعارضسةهوتا

...وا!واثوروههـن!وراسكوستاريكامثلاللالي!نيةامركسادولمن

نا!تجديدةمكمفةوضغوطعناوراتوبعد،7191نوفيمبر02وفي

صوهـا؟6باغلبيةقاكرت،الثقافيةاللجنةتوصيةالعامةالجلسة

.26اور!ناعو27و!ارضقي

فان،العامةالجلسةاواثقافييةااللجنةت!اثشاتفيوسواء

،الكلامحقلأنتأحدشتىاسماءت!تتجمعتع!برةملإونيةوفىدا

لالفشلبأءتمحاولال!هاانغير.المناكيشاتمجرىعرالتأثيرولنعاول

بعضا(ض!وبينجانبمنمفحمةعلميةرثوداح!جلاابأطيللورتوفد

فضية،اودينيةمسالةليستالمسالةانهؤلاءبيسنفقد.العرب

فضيةانهابل،الصهاينةالمندوبونادممىكما"اليصديةضسدحرب"

الموليالعامالرأيبارادةواسض!ار،الاخرينلاىاصبالقوةاغتصاب

اخويمارسالذيهوالالرائيرالكياقوان،السوليهوالهقرارات

.(ساميونايضاوهم)العربضدالموءهسظ"اللاسامية"طبعات

فكلا!ثانيةاالعالميةالحربفىاليهودض!إيابقف!بلةالتدممباما

عاشحيثالصبيةالا!ارقىتقؤلى3لالجرائمتلسكلان،مضعوع

تل!كوتشجبشجبتقدالعربيةالامهولان،بامانوالمربالمي!ود

ممدعنيتناسىالصميونيالاعلامانئم.وامثالهساالنازيةالبمائم

ي!!مليوزاخمس،يئمناكثركالواالحربخيلالالفاشيةضحاياان

ناثم.وحسعببهـوديملايينالسمتةاوالخ!مسةولمهـمىالب!ثرمن

الجديدةالطبقة!مثلالعرائيلىوان،وممارسةونظام!قببةهيالفاشية

الاتن!ارذكرىباح!"ءااخاصالقرارالالرائيليالوفدعارض)مم!(

المو؟فحقيقةاكثريفضحمما،ا!ثانيةالحربفيالفاشيةملى

اصهيوني.ا

اعتدائية،دولةايضاق!ى،لثانيةاا)مالميةالحرببعدمالفاشية

لابعالةوتسى،أأكأهرهيئواذمييزالص!وقيع!لمية4!!اسعاىوتفوم

الصهيوزيةقان،!خيرا.ثلسطينشخصيةومحواللسلإنيالشعب

اليرردمنفئاتههـناكلانالعالميهودجميعتمببلتدخئانتستطيعلا

انشتييادمالماًمثالمن،!ئصهـي!نيةمطديةمنهمبارزةوضخصيات

الاونيسكو،"يضعف))ال!وأر!امثلا؟خاذبانالالكلاءاما.وغيره

وافي،ميثافهاوتحدي،غرارا!،ياء*ىاهـمردهوبرضعفهاا!يافان

الاسرائيليللموقفمكرثةكأءاؤسهاي!الىظلانيمكنلاالاونيسكو

وارادلها.كلوشهااحةرامقوصه!ءلىحريصةالمهـنظمةكانتداالمستهتر

للح!قممتازاوم!نويادبلوماسهجاذجاحاالقرارا!اذكانلقد

عنفغ!لا،والثقاضال!يضاريالاق!سانيالاونيسكلولميثاق،العربي

مها!لأت!ارا!خاذنفسهاالم!ف!ل!الاممامامبثرة4ا؟رينلثقانه

(النلروجهاتفيا)تضارببرغم)الوبيالموؤفتوحدةكانوفد

8النالجاحهدافي"،رر!اثرموقفهاوثباتاًلص!يفةل4الدولاسناد

مسءيلظبهـسلسلهةجاءفدا!نجاحهذادان،رايناوكما

العامةالجلسةقبلسيونافرا4الصهافينظمو،!د،والضغوط!المناورات

اخلا!شتموا،الموتمراتمبنىاماموقحةاست!ازية"كلاهرةةالخاص

ماهو!رينيه)السا!ارهامالمددوالاكما.-صهكأجاح!اح!وىنمةااهـكالط

واصدةساعةوقبللوموندفيتشرها!ص!بوديئالص؟قةالىالصمف!

بالسس!مممليئاماكرامقالاالحاسمةالعامةالجهـلممه"افتغأحهـن!قط

ع!رموقفاهذاوكانةم!نهواكحذبرالعربيالقرارب!ثروعللتف**يئ

باداكأ"فرارباتخاذبعضهاوط!الب،الوفوداكثريةسخطافارمسؤول

النماءالثقايى*اللجنهت-هـ4حضورتحاضاليهالمومىبانعلما

!المرضبحجةا"نا!شات

اثوربببة!ون!مسكولةوا!عيث!ا!را!البل

،و!*،التنفيذيالمجلسلانتخالمباتخمسمجموعاتألاون!سكوفط

والمجمومة،واسرائيلالمتحدةالولاياتفايهـاوتدخلالاولىالمجموعة

ثيمالاسيويةوالمجموعة،اللال!ينيةامير،ساومجموعة،الاشتراكية

جانبوالى.مشستركةعربية-افريقيةمجموعةوهياخا!"االمجموعة

الاونيسكوانمفطةحميثمنثقافي-جغرافيققسيمئمةالتسي!هذا

الو،ياكتمنكلوكانت.اظيميةومشاررعومؤقمراتاجتماعاتمن

منمجموعةكأا،الىمنتميةغيرائيليالاسوالكيانوكنداالمتحد

مؤ!مراتاواجتماعاتاجمةحضورفيحقهابرذح،المجاميعقذه

الولاي!عاتوكاصت.ا!!كاعضاءلامراقببصفهولكن،افليمية

المج!ىمةالىبالانتماءالسابقةالعورةمنالذطالب!اقدوكنداالمت!حد،

مهنكلالىبالانضمامالسوفياليالاتحادطالبكما،الاوهـبية

ملىقوزهـةارافيهانبأعيتبارمعاوالاسيويةالأوربتالمجموغنين

التنفيذي،للمجلسالامرتركوقد.ثقاعياالامروكذلك،القارتين

ظبعااتخذ3لها،مرانوالوا،ع.الاصواتباكثريةبذلكاوصىالذي

الولايساتانصمامبشلأةفرنساعارضهـتفقد.الجوهرفيسياسيا

الاخرىالموللدىمسبقاوتدخلتالاوربرببةالمجموعةالىالمتحدة

الصيهئانكما.الشانبهذاموقفهاتاييدالعربريةال!ولومن!ا

بالمساهمم!ةالوفبءتطلب-معروفهوك!ا،ثعارضاثمبية

واضساكانفقدولذلك.كلبيعتهاكانتمههساالاسيوي!ةبالانشطة

مغتلفةوضغو!ومناوراتحادةمج!دلاتموضعستكونارضي"ان

القصيقستصبيانبمصياوكانعثرالثامنالعامالمؤتمرفيبحثهاعند

!توعسةدعديلبرطلبالاسرائيليالوقصدكقثمانبعدسخونةاكثر

ضمنالعههـونيالكيهانقبرلعلىبالموافقةجمقضيالنننغيذيالمجلس

منالمنبثقةالخامسةالل!جنةجلستش!د!وهد.الاوربقىالمجموعة

.وفدبرمتهالموضوعحولجداحامييةومجادلاتمناؤثساتالعامالصؤتمر

فيالمتحدةالو،ياتقهبولبعدمفرنسطموقفالعربيالحانبايد

المسضمرالاميرصالتا!دبفعلايخاهذاوكان،*وروبيةالمبومة
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الاينيللوفدال!بيالموثفشرحعلىاننامالحرعيميمالسوفياتيية

.الاصواتبحثريةرفض،فقدالاسرائ!يليللطلببالنسبةاما.اممديق

بالرتالتيفرنسافيالمسمعورةالصهيونيةالصكةاثارمميطوهدا

كما،بالاوفيسكوالوفودمقرعلىجباناستنزازياعت!اء!شنيا!

الحقداعماهاالتي(الاخرىلفربيةوا)الفرنسيةالصحفاحركلرعت

المؤتمراخبارتشوجمهالىللصهيونيةوالموالاة،العرب!علىالعنمري

اسائيلكلد)،يعنيوكانهالامربمصويروالت!ويل!المبالغةهـساراله

،".الاونيسكومن

امرهواسراليلكلدانرفمذلكتعنيلاالتوصيةفانروبالطبع

.وقرار؟"؟الاونيسكوبميثا!للتزملامونهامشروع

اللجنةتوصية7191نوفمر21يوملأاًلعامةالجلسةبحئتوفد

فسقطالتصويتكلالاسراييليالاق!تراحووضع،الصعدبهلى؟اضامسعه

فرنس!اعداما)الغرسيئوالعولالمتحلهالو،يلأتايدته!زر.مبهدا

الولاياتانتماءعدماصاسعلىالاميرك!الطلبوعارضتصعبقالتي

اللاقينيدم!اميركامنكولايدتهكما(بفرافباوربماالى!تنحد؟

.والاورهوايوال!برافيايوبمامافي!ارا!ا

تكنكبرةلمالاسرائيليالاقننراجاسقطتالتياحريةانوبرغم

كانتالاتراعنتيجةفانالجلسةعنالوهودمنم!كبيرفد)

.وانصارهول!ماتهالصهيوني!سانلمحةبايغمةومعنويلأاسيهـةصنعة

هـرضدانما(الدوليةالصه!يونيةوالحركة)الرائيلحاولتكد

وبالتالي)وحفعارياثقافيايتجزالاكجزءالاوربيينام!امنفسها

(ؤ!المتقدمةالمدكية)بصورةامللعانفسهاغدموانمنم(لسياصعما

رقعةهيوالوحشبةبلوالت!اخرالجهالةكسو!عاالعالممئر!ه

لصبي.االوطئ

هذا.الاونيسكوقرارعلىالمحهوملصهيوق!االسعارسرهناومن

س-5

وعربببهادوبببماا!تصفرارات

تلك،سواءالاونبكواتخدتهااتيالسياسيةالقراراتان

تخصالتياو،جزئياومعاقهـبتهااصهيو،تالعمادانةلخصالتي

اف،رتقهد،افاشيةواوالعثصريةالاست!مارضسدالكفاحوضايسا

الصيونيةوالحركةالامبريالية-الطوانرجانبمنمركزةمعادك!ةهملة

؟!م-لأ،؟؟ر،

وثازيا.دوليااساسرعزلةمنالمذكورةالقراراتنرادت،فاولا

القوىموازينعنحياتعبيراكانتبمجموعهاالقراراتمذهان

تعدلمالم!ظ!هلىهارعلىوبرهانا،الاونشسمكوفيالجدكدةال!دولية

اثروعلى..لهتخط!اوالغربيةالدولبعضتدبرهلمماعسرحمجرد

اليومنشاتأ6الأميركيةللاهواءالخاضعة!ا؟ليهامساث!يية

الننغييواتع!،اخرىاووبدوجةاخراوبشكلتعبراخرىاك!رية

تستفزلاانير!نلاالطلوهمذه.،ايامنايرالعصقةالثولية

تتصبانتريدوالتي،الفليظةالهصيصاحبةالمتحدةا"لايات

.الكونمصائرتشاءكمالتقرردولعةجندرمةنفسمهامن

اف!كالاالاوفيسكوضدالص!ونيةالامبريال!يةالع!ملةاالخلتوفد

!دمته!ا:ضمديدةواسال!ب

الرجعيةالصحافةتصدرتها!ذيالصاخبيشيالتصالاعلام-ا

والفنيةالادنجيةالاسماءبعضلاغراضهسمروالذي،نسيةالكل

الوحشبةالالعرانب!ليةالجرائمامامف!مائرهانهتزلاالتيوالثقافية

لقموةوطنهمواغتصابفلسطينلعربالجماعىوالتهجير،المتكررة

.السلاح
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واتالىالفربيةوالبرلما-لاتالعو!تبعفيمباثرةس!

ترا!اانخذالمميوكيالشيوخثمصس.الأويخبسثويةالمساهتتنقليعي

المساهممةقلصالغرنسيالشيوخومجلس.اًدساهمةهةءبنطع

نهانيالقليصمررتفقدسوكلمراحكومةامابالمة01بمقدارالفرنسية

تاءوجهمقدهولنداوزراءرفيسامابيئة01بمقدارمساه!متها

ا!نثمةفراراتبالماءمعهايطالبهالاوفيسكوعاميرمهالىفركي!ا

هـستوريةهي!ئةاعلىاتحدتها!اراتأنهمامتظسيا،ام!رانبيلحول

المولشأنم!ناهولنداوشأن.الامواتوباكزيةالاونيسكوفى

الديمقراطعةبألاساليباتذنتبقراىأتوندتانغالاضىالغدبية

ناعلىتبرهنبذلكوهي.ميهاالعملوقواعداكأظمهلميثا!وو!ا

إبنف.،1الديمامخوج!ةعنتخرجلا"رورا!"ا"ك!)/حولترفىتها

ولكنه!ا،لفونيسكو"ثقافيمقا!عةحملةتنظمممحاولة-3

.النجاحلهايكتبان!كئلامحاولة

عمود.فىاساسصين:علىزلكزالمركرةالمعادئالحملةهذهاانوواضع

واعارتهاالطريقعنلصفهاماياالاونيسكوخنقمحاولة-ا

الفرب!.اًلمولىمنحفنإهةحظيرةالى

،ولشوثهالمنظمةسمعةالىللالساءةانتشهيريالاعلاموش!سبع

!موبماتأوجدءوص!.ألعربي!لهثر!اثدأرء!لتميومامرارة

ناو،ننقصد،العر!ي!ةالموللدىجديااهمتماصاالمحننملةالمالشة

المجلىانخذوفد.وناجعهسليمةحلولاستجدالن!3ه!امنمشاكل

الاصيراجنياعهفيوالثفاف!ةوالعلومللنربيةلعربية1للممنظمةالتنفيذي

الىمالياالقادرةالعربيسةالدولتمحعوتوصيات(كبيابوأفي

ا!عاالمساهمةوالىللاونسمكودوائدوبمونالاجلطويلةفروضيتقديم

مشاري!حعلىللمرفالودائعبصندوقالمسىالماليصندوفها!ى

ع.المحتاجهاننناميةلأ؟لبلدانك!عدرفيمحتارة

ومقصرافاصراكانالعوبيالاعلامفان6الاعلاميالصعيدعلىاما

متصاعسدبيانيخطوفي،نشيطاالم!ماديالاعلامكانبي!مالم،جدا

!وهناكه!ناضيقنطالىفيالا)العربيةالاعلامفاجهزة.النشاط

بالاشارةاكتذتبل،عثرالثامنالموتمرانباءبمتابمةنفسهاتكلفلم

لفالعيت!ايحاولاغرسبلآمصادرعنونقلا،لهاوالمتمقطعهالمقتضبة

موقفعلىالمربالمتتقفونظلوقد.وموضوعيةبأمان!هةالوقهـائعنقل

المعادية.الاعلالمجةالح!لة.ءلماهسلبي

ناوزرءل(الاداب)ءجلةبهبادرةتماماالنرحبفانناولدلك

!والا!الىا،ءءازر!ا؟ا?،فى"م!ف.اوحاؤحؤىاصلهباثراتفاتحة؟كير

..وا!نمامجهد"نيس!تحقما

ا!حاجعزيزبارب!

:يسكوالاو)تىال*فىا!-كأيةلل!ميورئ!الداا،:!وب

!يوصيىه

جمفءال!هو!كلأ

أث!ا!6لبويدنحا.--معق

5حيرى!!!طومعكع!ا!وكي!

!فومر!ية!م!ية!دنن!الرثور
ا!سعورفي.اثيمطر


