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Profil de ţară: Statul Palestina
Capitala: Ramallah
Limba oficială: araba
Palestina cunoaşte un trecut 
zbuciumat, fiind şi în prezent un focar 
de instabilitate în zonă: 

� . 1936-1939: revolte arabe în Palestina care cer stoparea imigraţiei evreieşti şi interzicerea vânzării de pământuri noilor
imigranţi. Populaţia evreiască din Palestina cunoaşte o rapidă cretere de la 8% la 30%. Armata britanică intervine în forţă
pentru reprimare. 
� În 1937, Comisia Regală Britanică pentru Palestina recomandă partajarea acestui teritoriu în două state separate- evreiesc şi 
arab.
� 4 mai 1948: anunţul oficial al creării statului Israel; Marea Britanie se retrage din Palestina. 
� 1964 : Este creată Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. Statele arabe o vor recunoaşte abia în 1974 ca “reprezentant 
legitim al poporului arab palestinian
� La 29 noiembrie 2012, prin vot al Adunării Generale a ONU, Palestina s-a transformat din “entitate palestiniană” în “stat 
membru al ONU, cu statut de observator.”Statul Palestina” a fost proclamat, simbolic, de către fostul lider Yasser Arafat, la 
Conferinţa la Nivel Inalt a Ligii Arabe, desfăşurată la Alger, la 15 noiembrie 1988. Statul, în expresia sa simbolică politică este
recunoscut de peste 100 de state, cu care Autoritatea Naţională, în numele Statului, întreţine relaţii diplomatice. 

Relaţiile diplomatice cu România
� România a recunoscut oficial Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) ca reprezentant unic și legitim al poporului 
palestinian în mai 1972. În martie 1974 a fost deschisă Reprezentanţa Permanentă a OEP la București.
� România a recunoscut Palestina la 16 noiembrie 1988. Pe această bază, în ianuarie 1989, Reprezentanţa Permanentă a OEP 
la București a fost ridicată la rang de ambasadă a Palestinei.
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Programul a fost iniţiat în anul 2017. A fost inclus în programul “România in lume-imagine, cultură, spiritualitate”,  în 2018, odată 
cu acţiunile culturale desfăşurate la Bucureşti, purtând titlul “România-Palestina.”
Activităţi 

- Acţiune editorială: Includerea în volumul “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica română şi arabă contemporană” a unor 
poeme din lirica poetului Mahmoud Darwish (2017)
- Acţiuni editoriale, respectiv editarea volumelor “Mari Poeţi Palestinieni” în 2 volume: “Antologie lirică – Mahmoud Darwish şi 

“Antologie lirică – Samih Al-Qasim”, “Trăinicia poemului. Selecţie din lirica română şi palestiniană contemporană”(2018) “Drumul 
spre Oslo”, autor Mahmoud Abbas (Abu Mazen) (2019)
- Acţiune culturală: lansare volume la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus Bucureşti, (2018)
- Acţiune culturală: Vizita în Maramureş a E.S. Fuad Fuad KOKALI,  (2019)
- Acţiune culturală: Evenimentul “Ziua Internaţională de Solidaritate cu poporul Palestinian” – lansare volum “Drumul spre 
Oslo”Bucureşti, 2019

Colaboratori:
Ministerul Afacerilor Externe
Ambasada Statului Palestina
Instituţia Prefectului Maramureş
Ambasador Dumitru Chican
Prof. Dr. Terezia Filip

Grupuri ţintă: românii din
 Palestina, comunitatea palestiniană

din România, iubitorii de cultură

Obiective:

.
Îmbogăţirea cunoașterii reciproce 

a bogatului tezaur spiritual 
al culturii române şi palestiniană

Finanţatori

Promovarea schimbului 
intercultural 

româno-palestinian

Promovarea Imaginii
României
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A fost publicat volumul bilingv (română-arabă) “Punte între lumi şi inimi. Selecţie din lirica 
română şi arabă contemporană”, care a cuprins versuri din opera poetului palestinian 
MAHMUD DARWISH.
Literatura palestiniană, în general, şi poezia, înlăuntrul acesteia, sunt o frescă istorică la 
temelia căreia se găseşte creaţia, condeierilor palestinieni ai tuturor generaţiilor care au 
însoţit această istorie. Mahmud Darwish este unul dintre aceştia, fiind, poate, vocea care a 
impus în conştiinţa universală tema exilului şi a dramei poporului palestinian, ca leit-motiv 
pentru toate celelalte teme ale demersului estetic poetic – de la simbolul întoarcerii, la iubirea 
sfâşiată de vicisitudini şi de la apartenenţa identitară la perenitatea acesteia pe deasupra 
convulsiilor temporare şi temporale, teme care se regăsesc în toate cele 42 volume de poezie 
lăsate de poet contemporanilor şi posterităţii.
În prezentul volum sunt traduse în limba română patru din poemele sale.

2017 Activităţi
Acţiunea editorială

2018 Acţiunea editorială

Volumul adună între coperţile sale o selecţie de 
versuri, traduse în limba română, din lirica poeţilor 

palestinieni, Mahmoud Darwish şi Samih Al-Qasim şi 
din lirica  poeţilor  români Nichita Stănescu şi Vasile 
Latiş, traduse în limba arabă.
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Acţiunea editorială

Mari Poeţi Palestinieni - VOL I

Volumul, care se lansează la împlinirea unui deceniu de la 
trecerea în eternitate a poetului Mahmoud Darwish, se 
doreşte a fi un semn de preţuire pentru un mare nume al 
literelor arabe palestiniene şi universale şi totdată o punte de 
apropiere şi de mai bună cunoaştere reciprocă între două 
popoare legate printr-o veche şi bogată prietenie.

Mari Poeţi Palestinieni - VOL II

 Samih Al-Qassim rămâne, în peisajul literar şi poetic 
arab şi palestinian, o voce de excepţie care, dincolo de 
trecerea poetului în nefiinţă, este un înflăcărat 
“purtător de cuvânt” al celor însetaţi de dreptate, 
demnitate şi libertatea de a fi oameni drepţi între 
oameni. 
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2018                                      Activităţi

Bucureşti, 14 – 18 noiembrie

Evenimentul de lansare a volumelor a avut loc în data de 15 noiembrie şi a beneficiat de sprijinul Ambasadei Statului Palestina.

La eveniment, în sala arhiplină de iubitori de lectură şi cunoaştere, au partcipat ambasadori ai ţărilor arabe şi ai altor ţări cu 
reprezentare diplomatică la Bucureşti.

Cu această ocazie s-au planificat activităţile pentru anii următori. 

2019                                    Acţiunea culturală

Acţiunea culturală

4-5 aprilie

Eveniment cultural desfăşurat sub genericul „Trăinicia poemului”

Vizita Excelenţei Sale Fuad Karim Samih Kokaly în Maramureș a fost, timp de 2 zile, un punct culminant în viaţa culturală şi educaţională 
a Maramureșului, dacă nu cumva și în planul mai extins al României. 
Ministerul Român al Afacerilor Externe a onorat evenimentele, prin prezenţa doamnei Adriana Năstase, director adjunct al Direcţiei 
Orientul Mijlociu și Africa şi doamnei Miruna Năstase, consilier al Ministrului Român al Afacerilor Externe.
O vizită diplomatică dublată de-o manifestare culturală și livrescă, în care reverberează spiritul ambelor popoare implicate, cu valorile 
lor, nu poate fi decât un eveniment de excepţie.
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În 4 aprilie  la ora 12, în  sala  de conferinţe „Bogdan Vodă”, a Consiliului Judeţean, în prezenţa unui public avizat, s-a desfășurat 
prezentarea a cinci cărţi de poezie palestiniană și română editate de Proema-ANCI: Antologie lirică de Samih Al-Qasim, Antologie lirică
de Mahmoud Darwish, Antologie lirică de Vasile Latiș, Starea de miracol de Ioan Filip și Trăinicia poemului, antologie lirică bilingvă, 
arabă și română.

Excelenta Sa, recitand în arabă poeme de Vasile Latiş şi Nichita Stănescu
Primirea Oficială la Baia Mare

Imagini de la evenimentul cultural din Baia Mare
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Preasfinţitul Iusin, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului şi 

Excelenţa Sa, ambasadorul Statului Palestina

Diplomă de Excelenţă oferită de Mitru Lese, primarul oraşului Tărgu Lăpus

Ecouri

Articol de presă “Impact cultural-diplomatic al vizitei 

ambasadorului Statului Palestina în Maramureş”, autor Prof. Dr. 

Terezia Filip

Graiul Maramureşului, 15 aprilie 2019

“În concluzie spun fără teama de-a exagera: Dacă dialogul 

diplomatic va utiliza cultura ca pe un cod al comunicării sincere cu 

partenerii, așa cum o propun acțiunile și parteneriatele ANCI- Proema, 

va fi posibilă pacea și armonia în lume, indiferent de politici, de 

granițe și mentalități care separă oamenii.”

Prof. Dr. Terezia Filip
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Acţiunea editorială

Aceasta carte, care, pentru prima oara, vede lumina tiparului in versiune romaneasca, este un rar document istoric. Volumul
aduna intre copertile sale, memoriile lui Mahmud Abbas, cel care, ca membru al conducerilor superioare ale miscarii idelogice, 
politice si militante ale Organizatiei de Eliberare a Palestinei si a Miscarii Fatah a fost, intr-un mod decisiv, inspiratorul
negocierilor de pace cu Israelul, fiind, in acelasi timp, cu modestie, realism si obiectivitate, cel care a avut demnitatea de 
coordonator general al procesului de negociere a pacii cu Israelul. Mahmud Abbas la 13 septembrie 1993, si-a pus semnatura pe
Declaratia de Principii, in numele intregului popor palestinian, in numele cauzei palestiniene si al conceptului ca toate popoarele
si natiunile lumii sunt egale in fata principiilor si trebuie sa contribuie in aceeasi masura la crearea lumii natiunilor si a valorilor
perene ale coexistentei. 

Drumul spre Oslo

Culisele secrete ale negocierilor de pace 
israeliano-palestiniene 

autor: Mahmud Abbas (Abu Mazen)
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Planuri pentru 2020
- Continuarea activităţilor în Palestina 

- Lansare şi donaţii de carte în Palestina

- Acţiuni editoriale: traducerea şi publicarea 

unor din opera scriitorilor palestinieni

Planuri pentru 2020
- Continuarea activităţilor în Palestina 

- Lansare şi donaţii de carte în Palestina

- Acţiuni editoriale: traducerea şi publicarea 

unor din opera scriitorilor palestinieni

Eveniment cultural 

Ecouri
Cotidianul „Akhbar EL-Yom”: „Drumul spre Oslo. la Bucureşti”,

autor    Rifaat Fayyad

La această festivitate de excepţie au fost prezenţi numeroşi 

ambasadori arabi acreditaţi în România, între aceştia regăsinduse 

şi Fouad Kokali, ambasadorul Palestinei, dinamicul ambasador al 

Egiptului, Salah Abdel Sadek, alături de proeminenţi reprezentanţi 

ai vieţii româneşti, în frunte cu reprezentantul Comisiei pentru 

Relaţii Culturale a Parlamentului României şi secretarul general al 
Guvernului român.

Bucureşti, 04 decembrie


