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اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في اإلسكوا رسالة بان: ملتزمون دعم حقوق
الفلسطينيين والعمل لمستقبل يسوده السالم

وطنية  أحيت لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اإلسكوا" "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"،
في بيت االمم المتحدة في وسط بيروت، بمشاركة وكيلة االمين العام لالمم المتحدة االمينة التنفيذية لـ"االسكوا" ريما خلف، ممثلة

األمين العام لالمم المتحدة المنسقة الخاصة لالمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وزيرة االقتصاد الوطني لدولة فلسطين عبير
عودة، رئيس لجنة الحوار اللبنانيالفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، الطبيب الناشط الحقوقي من النروج مادس جيلبيرت. 

كذلك حضر سفراء عدد من الدول العربية واالوروبية وممثلو البعثات الديبلوماسية وفاعليات لبنانية وفلسطينية. 

رسالة بان 
بداية، عرض موسيقي وغنائي لفرقة المنفيين، بصوت الفنانة ضحى نوف، فترحيب من عهد سيول، ثم رسالة االمين العام لالمم
المتحدة بان كيمون ألقتها كاغ، وقالت: "إن الصراع اإلسرائيلي  الفلسطيني ليس مجرد صراع في جملة العديد من النزاعات

الدائرة في المنطقة. وهو من نواح عديدة جرح غائر قديم العهد ما فتئ يئزّ التوتر والنزاع في جميع أنحاء الشرق األوسط. 
وال يزال القادة اإلسرائيليون والفلسطينيون يعبرون عن دعمهم للحل القائم على وجود دولتين. ولكن األمر قد ينتهي بهم إلى ترسيخ

واقع الدولة الواحدة ما لم يبادروا إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل إحياء منظور سياسي. وقد شهدت السنوات األخيرة محاولتين
فاشلتين للتفاوض بشأن تسوية سلمية، ونشوب ثالثة نزاعات مسلحة، وسقوط آالف القتلى  غالبيتهم العظمى من المدنيين
الفلسطينيين  وتفشي ممارسات التحريض والهجمات اإلرهابية، وإطالق آالف الصواريخ والقنابل على إسرائيل انطالقا من غزة،
وتنفيذ مشروع استيطاني غير قانوني آخذ في التوسع يهدد بتقويض القيم الديمقراطية في إسرائيل وطابع مجتمعها. وفي العام

الجاري، تضاعف عدد عمليات هدم المنازل الفلسطينية والهياكل األخرى من قبل القوات اإلسرائيلية مقارنة بعام 2015. وال تزال غزة
تشكل حالة طوارئ إنسانية، حيث يوجد هناك مليونا فلسطيني يعانون من الهياكل األساسية المتداعية وشلل االقتصاد، وعشرات

اآلالف من المشردين الذين ما زالوا ينتظرون إعادة بناء المنازل التي ُدمرت بفعل الصراع". 

أضافت: "أدت كل هذه العوامل إلى تنامي مشاعر الغضب واإلحباط لدى الفلسطينيين، وإلى خيبة أمل عميقة في صفوف
اإلسرائيليين. كما ساهمت في تعزيز الجناح المتطرف وإضعاف الجناح المعتدل من كال الجانبين. وما زاد األمر سوءا الغياب الخطير

الهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية في وقت تستحوذ فيه األزمات الدائرة في أماكن أخرى على انتباه قادة العالم. وتضيف
االنقسامات الداخلية واالقتتال الدائر في الضفة الغربية بعدا جديدا ومثيرا للقلق إلى الغياب التعجيزي للوحدة الفلسطينية، كما تقوّض
الديمقراطية وسيادة القانون. ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين لبدء االحتالل اإلسرائيلي، واحتمال تالشي اآلمال في التوصل
إلى حل الدولتين، يجب على المجتمع الدولي أن يعلن بوضوح أنه ما زال ملتزما بمساعدة الطرفين على إعادة بناء الثقة وتهيئة
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الظروف المواتية إلجراء مفاوضات مجدية". 

وختمت: "يعرض التقرير األخير للمجموعة الرباعية المعنية بالشرق األوسط الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتهيئة الظروف الالزمة
لنجاح المفاوضات. ونحن في منظمة األمم المتحدة وكذلك شركاؤنا في المجموعة الرباعية  االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي

والواليات المتحدة  نظل ملتزمين بالعمل مع الجهات المعنية الرئيسية، بما فيها بلدان المنطقة، لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وفي هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعونا جميعا نؤكد من جديد التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

والعمل على بناء مستقبل يسوده السالم والعدل واألمن والكرامة للفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء". 

خلف 
ثم ألقت خلف كلمة مما قالت فيها: "يتنوع ما تمارسه إسرائيل من قمع. ففي غزة حصار وتجويع لمليوني إنسان بعد قصفهم

بوحشية أكثر من مرة. وال يتورع المسؤولون اإلسرائيليون عن توعد أهل القطاع بجولة جديدة، تفوق في وحشيتها سابقاتها، وما زال
الدمار الذي أحدثته الجوالت السابقة قائما وآثارها ماثلة على أجساد األطفال وفي نفوسهم. 

وفي الضفة الغربية والقدس قتل وتهجير واعتقال. وداخل إسرائيل تمييز مؤسسي ومجتمعي وقمع مقنع يستهدف الفلسطينيين دون
غيرهم. وقد سنت إسرائيل أكثر من خمسين قانونا يميز بين مواطنيها في حقوق الجنسية وتملك األراضي والحصول على الخدمات.

والتفرقة بين الناس على أساس الدين في إسرائيل تصل إلى رفض مناقشة حق العودة للفلسطينيين، لمجرد كونهم ال ينتمون
للديانة اليهودية، بينما تهب إسرائيل حق المواطنة فيها ألي يهودي في العالم وتسمح له باالستيالء على بيوت الفلسطينيين

وأرضهم والتمتع بثمارها. ويترك أهل األرض في قبضة الفقر واليأس والنكبة تلو األخرى". 

أضافت: "ما نشهده اليوم في فلسطين، هو نتيجة لتسامح قوى كبرى في العالم مع تطبيق مفهوم الدولة ذات النقاء العرقي
والديني. وهو مفهوم ال يستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس وال يمكن فرضه إال بالقمع والقتل واإلرهاب. فيعاقب الطفل باثني عشر
عاما في السجن لرميه حجرا، ويعتقل 850,000 فلسطيني منذ احتالل الضفة وغزة، ويقضي الكثيرون حرقا ورصاصا ألنهم فلسطينيون

يرفضون االنتقاص من حقوقهم ويأبون االستسالم للظلم". 

ورأت أن "العالم يتغير بسرعة. تتزايد األصوات التي ترفض االكتفاء بكلمات التعزية واالعتذار، ويكثر المتضامنون مع الشعب الفلسطيني
في محنته ونضاله: حمالت المقاطعة لنظام االحتالل ومؤسساته تتسع وتصبح أصلب عودا. مشاهير يؤثرون رفض المشاركة في

الجريمة، بل يصرون على فضحها. مهنيون، كالدكتور مادسغيلبيرت  الذي يشاركنا اليوم في إحياء هذه المناسبة  يضعون خبرتهم
في خدمة الحق ودعما لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. شعوب عربية تنتفض عندما تشتم رائحة تطبيع أو

تساهل مع نظام االحتالل اإلسرائيلي. لكل هؤالء، لجميع أصحاب الضمائر الحية في المنطقة والعالم، أقول: سعيكم لن يذهب هدرا". 

منيمنة 
وتالها منيمنة، ومما قال: "لقد انعكس االحتالل الصهيوني لفلسطين على مجمل أوضاع المنطقة. فأعاقت اسرائيل بحروبها

المتالحقة مسار التطور االنساني والعلمي والديموقراطي ليس داخل أرض فلسطين التاريخية فقط، بل على امتداد المساحات
العربية. أما االنفجار الكبير الذي نعيش فصوله اليوم فهو مجرد نتيجة لما حدث من حروب في األعوام 1948 و1956 و1967 و1982
وتباعا حتى اللحظة التي نعيش. أذكر ذلك، ونحن في لبنان قد استشعرنا الخطر الصهيوني على كياننا وأرضنا وشعبنا ودولتنا منذ

مراحل مبكرة، وقد دفعنا الغالي والنفيس من حياة أبناء شعبنا ومن مرافقنا ومقدرات حياتنا، إضافة الى التفكك الذي زرعه في
صفوفنا كأبناء وطن واحد". 

وأضاف: "إننا في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني نعمل منذ عقد من السنين على نثر بذور ثقافة الحوار في حقل العالقات اللبنانية
الفلسطينية، يقينا أنها السبيل الوحيد لبناء جسور األخوة والثقة مجددا بعد األثمان الفادحة التي دفعناها خالل سنوات المحن

والحروب. إن لبنان يتمسك بما سبق أن كرره من أن حل قضية الالجئين الفلسطينيين على أرضه له طريق واحد وحيد يتمثل في
إنهاء االحتالل االسرائيلي، وفرض حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على االراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". 

وأكد "أننا إذ نعلن التضامن مع الشعب الفلسطني في هذا اليوم ومن خالل هذا المنبر، ندعو األمم المتحدة والدول األعضاء الى
اعتماد سياسات دعم والتزام بحقوق الشعب الفلسطني الذي يعمل على انتزاع استقالله وبناء دولته المستقلة. وحتى تحقيق هذا
االنجاز سنظل نرى في فلسطين بيرقا للتحرر والتقدم بعيدا عن دعواتالتعصب وشعارات التكفيرالتي تنطلق في فضاء بالدنا العربية

فترتفع معها سحب النار والدخان والدموع والدماء". 

عودة 
بدورها ألقت وزيرة االقتصاد الفلسطينية عبير عودة كلمة قالت فيها: "بالرغم من وجود قرارات مجلس األمن التي دانت االستيطان
بإعتباره غير شرعي، والتي طالبت بتفكيك جميع المستوطنات النتهاكها إتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من قواعد وأسس القانون
الدولي والحث على الوقف الفوري لما تمارسه سلطة االحتالل من تغيير في التركيبة الديموغرافية في مدينة القدس الشرقية

المحتلة وإدانة المجتمع الدولي اإلجراءات اإلسرائيلية، إال أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء فعال حتى اآلن لمحاسبة إسرائيل على أعمالها. 

أضافت: "حاليا تعمل سلطات االحتالل على تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى نزاع ديني، حيث تواجه مدينة القدس تصعيدا خطيرا
من خالل إستمرار االعتداءات والتحريض من قبل المتطرفين اإلسرائيليين ضد األماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية، وفرض الواقع
الجديد من خالل التقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى والحرم الشريف وتغيير معالم المدينة وطابعها التاريخي والسكاني

وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني". 

وتابعت: "إن شعبنا الفلسطيني ما زال مسلحا باألمل، وقد إختار طريق السالم بكل شجاعة وبإيمان راسخ بإستمرار الجهود
السياسية والديبلوماسية والقانونية للوصول إلى سالم عادل وشامل، يحقق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا في العيش بحرية
وكرامة في دولته المستقلة. لذلك ال بد من العمل إلنقاذ فرص تحقيق السالم وبذل الجهور للمشاركة الدولية لتحقيق السالم، بما
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احتفال تكريمي لمؤسسة المقدم الشهيد صبحي

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/255940) العاقوري

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/255876)

2016 المفكرة ليوم الجمعة 25 تشرين الثاني 

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/255876)

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/257059)

محافظ النبطية استقبل قائد القطاع الشرقي الجديد

http://nnaleb.gov.lb/ar/show) في اليونيفيل

(/news/257059

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/256733)

اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم االثنين الواقع في

http://nnaleb.gov.lb/ar/show) 2016 28 تشرين الثاني 

(/news/256733

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/256682)

حركة لبنان الشباب اضاءت شجرة الميالد في بحمدون

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/256682)

(/http://nnaleb.gov.lb/ar/shownews/256566)

http://nna) إنطالقة جديدة لجمعية أم النور فرنسا

(/leb.gov.lb/ar/shownews/256566

في ذلك العمل مع األصدقاء الفرنسيين من أجل دعم مبادرتهم في عقد مؤتمر للسالم قبل نهاية هذا العام للخروج بمعايير واضحة
لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين على حدود 1967 ووفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادىء مدريد ومبادرة السالم

العربية وخطة خارطة الطريق ووضع سقف زمني إلنهاء االحتالل". 

شهوان 
وأوضح مدير "األونروا" في لبنان حكم شهوان "أن المعرض يسلط الضوء على لحظات من حياتهم ساهمت في رسم الهوية

الفلسطينية وزادت من صمودهم وعزمهم"، منوها بتضامن الشعب اللبناني مع الشعب الفلسطيني". 

وعرض الطبيب النروجي مادس جيلبيرت لما صادفه كطبيب خالل زيارته لغزة والضفة الغربية لمعالجة المصابين هناك، منوها بشجاعة
الفلسطينيين. 

وتخلل اليوم التضامني معرض نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية عند الساعة 12,30 في اسواق بيروت سوق الطويلة، ويستمر
حتى االحد المقبل، ويتصمن معرض صور ل"االونروا" من "فلسطين الى لبنان" قصة لجوء، و"لحظات وعي" معرض رسومات بيانية من
visualizing palestine، و"حياة تحت الحصار" معرض صور من غزة لعادل هنا، تقدمة اتحاد المصورين العرب، و"لحظات وحي" اعمال

فنية لعبد الرحمن قطناني، و"لحظات مطرزة" وحرف يدوية لالجئين الفلسطينيين.  

====================ز.ح 

اخترنا لك

(http://www.klangoo.com) 
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اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين في

«اإلسكوا»

من مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني (عباس سلمان)

  زينة برجاوي 

نشر هذا المقال في جريدة السفير بتاريخ 30112016 على الصفحة رقم 2 – لبنان

0Like Share

السفير اليوم في بريدك اإللكتروني

ال ينسى الفلسطينيون تاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني من العام 1947. في
ووضعت فلسطين،  تقسيم  قرار  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت  التاريخ،  ذلك 
قرّرت  ،1977 عام  االول  كانون  وفي  بلفور.  ًلوعد  تنفيذا  الدولية،  الوصاية  تحت  القدس 

الجمعية العامة االحتفال بهذا التاريخ كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
أمس، احتفل مكتب «االسكوا» بهذه المناسبة، في مكتب االمم المتحدة، ساحة رياض

الصلح.
اسُتهل االحتفال برسالة لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، التي ألقتها المنسقة
الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ. ولفتت النظر في كلمتها الى أن «الصراع
القادة يزال  «ال  وأضافت:  العهد».  قديم  غائر  جرح  «هو  الفلسطيني  اإلسرائيلي 

في الصفحة

أهكذا يكون «الوفاء» يا جبران!

عون لن ينتظر طويًال.. وبّري: ال يخيفني إال هللا

حلب: تقدم جديد للجيش السوري .. وموسكو

ُتكثف «عمليات اإلغاثة»

دي ميستورا لـ«السفير»: حتمية الحل السياسي

حتى بعد حلب

ترامب يختار معارضًا لـ«أوباماكير» وزيرًا للصحة
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أيام المسلحين األخيرة

في حلب؟

«المجلس الوطني

الفلسطيني»: الدولة

المستقلة ضمانة السالم

إميل لحود: «المافيا»

ستحكم.. «إذا ُعدنا إلى

الستين»

عون: لتفاعل إيجابي مع

الالجئين في لبنان

بلدية بيروت إلبطال

مرسوم استباحة األمالك

سعد يحذر من جر عين

الحلوة إلى الفتنة

للكاتب نفسه

  «نريد قانون جنسية

ُصنغ في لبنان»

  األحداث في رومية

يغّنون ويرقصون:

الموسيقى تليق بنا

  عام على نكبة برج

البراجنة: شهداؤنا بيننا

  «الصحة» تبّرئ

صاحبة الحضانة وعائلة

الطفل تعترض..

وتستأنف

  «14 آذار» يفوز في

«اليسوعية»..

والمستقلون يتقدمون

اخترنا لك

من "لبنان"

  «ملتقى الجرائم اإللكترونية»: للوقاية بغياب القانون

  «حزب هللا» بين «استنزاف رصيده».. وحماية حليفه

  ضرب وتعنيف في مدرسة خاصة!

  المقعد األرثوذكسي في طرابلس.. «بروفه» أم

ترضية؟

  «العسكرّية» تقفل ملف «خاليا األسير النائمة»

ولكن دولتين.  وجود  على  القائم  للحل  دعمهم  عن  يعبرون  والفلسطينيون  اإلسرائيليون 
األمر قد ينتهي بهم إلى ترسيخ واقع الدولة الواحدة ما لم يبادروا إلى اتخاذ خطوات عاجلة

من أجل إحياء منظور سياسي».
أن منيمنة،  حسن  الدكتور  الفلسطيني  اللبناني  الحوار  لجنة  رئيس  أكد  جهته،  من 
وإقامة جدار أمنية  بحلول  تعالج  ال  الحــلوة  التي شهدها مخيم عين  «الحــوادث األمنية 

كما أن بين المخيم ومحيطه.  عازل 
وكما وبناء،  ومبــدأ  كفــكرة  الجدار 
أن يمــكن  ال  التجارب،  كل  دلّت 
سياســية أبعاد  ذات  قضايا  يعالج 

واجتماعية ومعيشية».
وأشار الى ان «أمن المخيم وصيدا
المستدامة التنمية  عبر  يتحقق 
منذ المتراكمة  المعضالت  وحل 
عقود طويلة، والتي يضاعفها تراجع
المانحين من  تصل  التي  االموال 

الى وكالة االونروا».
للجماعات مجانية  خدمة  يقدم  الجدار  هذا  إقامَة  أن  نرى  ينشر،  لما  «خالفاً  انه  وقال 
مواد ومنع  الحواجز  وفرض  االنسانية  الحقوق  وإهدار  اليأس  على  تتعيش  التي  التكفيرية 
إذ هو أمنية،  بؤرة  ليس  المخيم  أن  مفادها  واضحة  حقيقة  وتجاهل  المعازل  وفرض  البناء 
يتطلب الذي  الكثير  تعاني  وهي  معذب،  الجئ  ألف   80 حوالي  تضم  سكنــية  منطقة 

المعالجة التنموية المتكاملة والعاجلة».
في اليوم  نشهده  «ما  أّن  خلف،  ريما  الدكتورة  المتحدة  لالمم  العام  األمين  وكيلة  ورأت 
ذات النقاء كبرى في العالم مع تطبيق مفهوم الدولة  نتيجة لتسامح قوى  فلسطين، هو 
العرقي والديني، كما هو مفهوم ال يستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس وال يمكن فرضه
حجراً، لرميه  السجن  في  عاماً  عشر  باثني  الطفل  فيعاقب  واإلرهاب.  والقتل  بالقمع  إال 
ويعتقل 850,000 فلسطيني منذ احتالل الضفة وغزة، ويقضي الكثيرون حرقاً ورصاصاً».

أما وزيرة االقتصاد الوطني لدولة فلسطين عبير عودة، فاعتبرت ان «مشروع القانون لمنع
السياسات ضمن  ممنهجة  خطوة  اال  هو  ما  العبادة  دور  في  الصوت  مكبرات  عبر  األذان 

االسرائيلية لتحويل الصراع الى صراع ديني».
بعنوان ثقافيًا  معرًضا  «األونروا»،  و  «االسكوا»  مع  بالتعاون  اللجنة  أطلقت  وللمناسبة، 
حتى المعرض  ويستمر  التجاري.  الوسط  في  بيروت  أسواق  في  فلسطينية»  «لحظات 

الرابع من الشهر المقبل.
في أو  المخيمات  في  سواء  الفلسطينيون  يعيشها  لحظات  على  الضوء  المعرض  ويسلط 

مناطق اللجوء. ويعكس صراعهم المستمرّ للحصول على حقوقهم.
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إتصل بنا   تعرفة االعالنات   االربعاء,30 تشرين الثاني 2016 الموافق 1 ربيع االول 1438هـتعريف ومعلومات عن اللواء

العدد 14813 السنة 53

اسم العضو

كلمة المرور

هل نسيت كلمة المرور؟ تذكر المستخدم

أرشيف دليل اللواء الملحق المقاالت واألعمدة األقسام الرئيسية الصفحة الرئيسية

اللواء التربويقضائياتاللواء اإلقتصاديالصفحة األخيرةكل لبناناللواء السياسيالصفحة األولىإفتتاحية اللواء

اللواء الثقافيإسالمياتمنبر اللواءتحقيقاتمنوعاتمدنياتبيئة وبلدياترياضة

67 عاماً على نكبةمذكراتالمالحق السنويةوجوهسينمامناسبةآفاق وآراءعربيات و دوليات

فلسطين

10 سنوات لبنان بال

رفيق الحريري

تكريم اللواء في

يوبيلها الذهبي

الزميلة رحاب أبو

الحسن وداعاً..

المحكمة الدولية

الخاصة بلبنان

مفقودالوفياتعقارات وسياراتاإلعالنات المبوبة

الذكرى ۱۱اعالنات

الستشهاد رفيق

الحريري

بلديات و مخاتير 30

2016  05 

طرابلس و الشمال

       
0 كل لبنان

د. منيمنة وخلف وجيلبرت خالل الجولة في المعرض في أسواق بيروت (تصوير: محمود يوسف)

اهتمام لبناني رسمي بـ«يوم التضامن الفلسطيني» محوره المطالبة بتنفيذ القرار 194 لعودة الالجئين
االربعاء,30 تشرين الثاني 2016 الموافق 1 ربيع االول 1438هـ

«اليوم مناسبة  حظيت 
العالمي للتضامن مع الشعب
29 في  الفلسطيني»، 
عام، كل  من  الثاني  تشرين 
باهتمام رسمي لبناني على
حيث المستويات،  أعلى 
من لكل  مواقف  ُسّجلت 
العماد الجمهورية  رئيس 
ميشال عون، ورئيس مجلس
االتحاد رئيس  النواب 
بري، نبيه  العربي  البرلماني 
تشكيل المكلف  والرئيس 
الحريري، سعد  الحكومة 
«المطالبة حول  تمحورت 
رقم الدولي  القرار  بتنفيذ 
حّقِ على  ينص  الذي   194
إلى العودة  في  الالجئين 

ديارهم».
عون

{ وفي هذا اإلطار، أكد رئيس
ميشال العماد  الجمهورية 

عون أن «إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ العام 1977،
بحقوق والمتعلقة  بتنفيذ القرارات الصادرة عنها،  الدول األعضاء على االلتزام  لحّضِ  للمنظمة الدولية،  يجب أن يشكِّل حافزاً 

الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القرار رقم 194 الذي ينص على حّقِ الالجئين في العودة إلى ديارهم».
وأضاف الرئيس عون: «إن القضية الفلسطينية العادلة المتمحورة حول حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المسلوبة منذ
ال تظل يجوز التراخي في الدفاع عنه، حتى  ال  1948، على األرض التي اغتصبتها إسرائيل منه، هي جوهر إنساني  العام 
الفلسطينية، بالقضية  الصلة  ذات  الدولية  القرارات  «أن  معتبراً  األرض»،  األقوى على هذه  الستباحة  الدولية عرضة  العدالة 
وافالت الدولة الصهيونية من الحساب الدولي، تشكل نتيجة التعنت االسرائيلي  والتي ظلت حبراً على ورق منذ إصدارها، 

نكسة لمنظمة عالمية نشأت أساساً إلحقاق العدل والسالم بين الدول المنضمَّة إليها».
وأشاد رئيس الجمهورية بـ«النضال الفلسطيني، الذي أبقى هذه القضية حيَّة في ضمير العالم بعد قرابة سبعين سنة على
بـ«الفلسطينيين الذين يعيشون النكبة»، داعياً «كل األطراف الفلسطينية إلى البقاء رزمة واحدة حول القضية األم»، ومنوّهاً 
في لبنان، منذ تهجيرهم القسري»، ومشيراً إلى «أن اللبنانيين الذين فتحوا لهم قلوبهم، هم المتضامنون األول مع قضيتهم
العادلة»، ومؤكداً «حرصه على التفاعل االيجابي لمؤسسات الدولة معهم، لصون كراماتهم، وتأمين ظروف عيش كريمة لهم

حتى تحقيق أهداف نضالهم بالعودة إلى أرض فلسطين».
بري

ينتصر الحق على والقضية االولى حتى  بوصلة الشعوب العربية  تبقى  قال الرئيس بري: «إن القضية الفلسطينية  بدوره،   }
الباطل وتقوم الدول الفلسطينية  المستقلة الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف».

العربي الشعب  مع  للتضامن  العالمي  اليوم  ذكرى  في   العربي  البرلماني  االتحاد  «إّن  له:  بيان  في  بري  الرئيس  وأضاف 
الفلسطيني، وهو تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين الى دولتين، الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة، بعد ان ساعد
العربي الشعب  حق  يؤكد  ارضه،  من  الفلسطيني  الشعب  وطرد  فلسطين  احتالل  على  الصهاينة  البريطاني  االستعمار 
الفلسطيني المظلوم والمضطهد على ارضه، المسلوبة مقدراته، ليدعو الى عودة الالجئين الى اراضيهم وفق نص قرار االمم
المتحدة لحق العودة: رقم 194، وان يسترجعوا ممتلكاتهم ااتي ُسلبت، ويشدد على ضرورة العمل على قيام دولة فلسطين
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ليكون لهذا الشعب وجوده الحر المستقل كسائر شعوب االرض، فما من شعب محتل

على وجه البسيطة سوى الشعب الفلسطيني».
وشّدد بري على «أهمية التضامن وضرورته مع الشعب العربي الفلسطيني، ونبذ الخالفات والسعي الحثيث لذلك في كل
بهدف واالحتالل،  الظلم  بوجه  صرخة  يوم  ليكون  والعالمية  واالقليمية  المحلية  ووسائل االعالم  الدولية،  والمنتديات  المحافل 
العربي البرلماني  االتحاد  شجب  مؤكداً  له»،  وينصاع  الحق  امام  ليرضخ  االسرائيلي  المحتل  وعزل  العالم،  على  التأثير 
لـ»سياسات االحتالل االسرائيلي العدوانية على الشعب الفلسطيني من قتل بدم بارد البنائه وتنكيل بهم، دون اي اعتبار
بالكنيست ُيدعى  ما  سنّها  التي  العنصرية  القوانين  ويستنكر  البشر،  كل  البشر  على  ذلك  في  متعالين  االنسان،  لقيمة 

مقاالت اليوم

ردّ على رسالة نوح زعيتر إلى «بّي
(الكل».. ( عبد الفتاح خطاب

خطوة السيسي التي يا ليتها حدثت (
(فؤاد مطر

عباس: للمحافظة على القرار الوطني
(المستقل ( هيثم زعيتر

لماذا ال يسّهِل عون تشكيل حكومة «العهد
الجديد»؟ بري وحلفاؤه يفتحون باب
(التفاوض ولكن بشروط ( منال زعيتر
(بين السطور ( د. عامر مشموشي
نقطة و سطر الماليين المهدورة (

(«...«نون
معلومات عن مهلة 10 أيام للتأليف وإالَّ..
وحكومة الـ30 شبه محسومة حلحلة

الُعَقد ليست عند برّي وال فرنجية بل عند
(:«حزب هللا» ( لينا الحصري زيلع

حكايات الناس «فيروز».. تغني تحت
(المطر! ( فاروق الجمال

مشاورات التأليف تدخل المدار البارد..
وكباش الحقائب يأخذ منحى مقلقاً لبنان
محكوم بالتفاهمات والتوازنات والحياد عن
(هذه القاعدة يعقد األزمة ( حسين زلغوط
الحريري ُمحاَصر بالشروط والمطالب لكنه
متفائل بإنجاز التأليف إذا اقتنع الجميع

(بحصصهم ( عمر البردان

نعم
ال

استطالع
هل سيتمكن العهد من اصدار مراسيم

 الحكومة قبل الميالد ؟

سالمـة: لبنان استكمل التشريعات الالزمة لألمن الرقمي محمد (صلى هللا عليه وسلم) .. النبي اإلنسان عباس: للمحافظة على القرار الوطني المستقل

http://www.aliwaa.com/about-us.aspx
http://www.aliwaa.com/Template.aspx?PageId=3
http://www.aliwaa.com/contact-us.aspx
http://www.aliwaa.com/default.aspx
http://www.aliwaa.com/register.aspx
http://www.aliwaa.com/register.aspx
http://www.aliwaa.com/Archive.aspx
http://www.aliwaa.com/Default.aspx
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=18
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=19
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=15
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=20
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=35
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=21
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=22
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=30
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=97
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=31
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=24
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=96
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=25
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=26
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=32
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=33
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=28
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=29
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=91
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=36
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=27
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=99
http://www.aliwaa.com/NoteArticleList.aspx?PageId=23
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=94
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=100
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=95
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=34
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=92
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=37
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=38
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=39
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=40
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=85
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=103
http://www.aliwaa.com/LatestArticleList.aspx?PageId=93
http://www.youtube.com/
https://twitter.com/#!/AliwaaNewspaper
https://www.facebook.com/aliwaanewspaper
javascript:BigText();
javascript:NormalText();
javascript:SmallText();
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305013
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305088
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305091
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305064
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305072
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305052
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305065
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305051
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305080
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305073
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305042
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305003
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=305091


11/30/2016 اهتمام لبناني رسمي بـ«يوم التضامن الفلسطيني» محوره المطالبة بتنفيذ القرار 194 لعودة الالجئين

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=304998 2/2

في القدس المحتلة، بمكبرات الصوت  رفع االذان  قانون منع  رأسها مشروع  وعلى  القوانين العنصرية  ومشاريع  االسرائيلي، 
نقول اليوم،  هذا  وفي  المزعوم،  الكنيست  وداخل  الكنائس،  في  اآلذان  رفع  تم  قرارات،  لهكذا  الرفض  عن  تعبر  فعل  وكردة 
للشعب الفلسطيني ان الشعوب العربية ممثلة ببرلماناتها ومجالسها تعرب عن تضامنها الكامل على المستويات كافة، سعياً

الى تحقيق اهدافكم وآمالكم».
وتقوم الباطل.  على  الحق  ينتصر  حتى  االولى   وقضيتهم  العربية  الشعوب  بوصلة  الفلسطينية  القضية  «تبقى  بري:  وختم 

الدولة المستقلة الحرّة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف».
الحريري

للعرب حافزا  يشكل  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن  العالمي  «اليوم  أّن  على  فشدد  الحريري  سعد  الرئيس  أما   }
وإعادة تسليط الضوء على هذه والمسلمين وكل المتعاطفين في العالم مع القضية الفلسطينية لتحريك االهتمام الدولي، 
القضية المحّقة، وضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وتفتيت الفرقة  بّث  ومحاوالت  الخبيثة  االهلية  الحروب  حّمى  تصاعدت  «مهما  الفلسطينية:  «وفا»  لوكالة  تصريح  في  وقال 
العديد من الدول العربية، فهذا لن يثنينا ويثني العرب عن ابقاء االهتمام مركّزا على قضية العرب االولى، قضية فلسطين التي

ال تهم الفلسطينيين وحدهم بل تهم كل العرب بدون استثناء».
وختم الرئيس الحريري: «نؤكد مرة جديدة دعمنا القوى للشعب الفلسطيني في هذه المناسبة العالمية المهمة،ونعبّر عن
محاوالت كل  بان  ثقة  وكلنا  التوسعية،  االسرائيلي  العدوّ  اطماع  لمواجهة  المشروع  نضاله  في  معه  التضامن  درجات  اقصى 
في النهاية على طمس معالم هذه القضية، تقوى  لن  ضّد ابناء الشعب الفلسطيني،  وممارساتها العدوانية  الدولة العبرية 

وستضطر عاجال ام آجال لالعتراف بهذه الحقوق».
«اإلسكوا»

{ وكعادتها أحيت «اإلسكوا» المناسبة التي دأبت على إحيائها منذ سنوات طويلة، بلقاء أمام بيت األمم المتحدة في بيروت،
«أن فاعتبرت  خلف،  ريما  الدكتورة  ـ»اإلسكوا»  التنفيذية  واألمينة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  خالله  تحدثت 
أن مؤكدة  المتعاقبة»،  اإلسرائيلية  الحكومات  اتبعتها  التي  العنصري  التمييز  سياسات  من  حلوا،  أينما  يعانون  الفلسطينيين 
العنصري الفصل  لسياسة  مطابقة  جوهرها  في  هي  أخرى،  مجموعة  على  السيطرة  دينية  عرقية  مجموعة  «محاولة 

(األبارتايد) التي اعتقد العالم أنها اندثرت بهزيمتها في جنوب أفريقيا في تسعينيات القرن الماضي». 
وإلى كلمة خلف شهد إحياء يوم التضامن لهذا العام عرضاً موسيقياً وغنائياً لفرقة المنفيين، بصوت الفنانة ضحى نوف، تبعته
كاغ، لبنان سيغريد  في  المتحدة  لألمم  قبل المنسقة الخاصة  كي مون من  بان  المتحدة  لألمم  العام  تالوة رسالة األمين 
وكلمة لبنان ألقاها رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، وكلمة فلسطين ألقتها وزيرة االقتصاد عبير عودة،

قبل أن يختتم بكلمة رئيسية للمتحدث الضيف، الطبيب والناشط الحقوقي النرويجي مادس جيلبيرت.
تالشي واحتمال  اإلسرائيلي،  االحتالل  لبدء  الخمسين  السنوية  الذكرى  اقتراب  «مع  مون  كي  بان  رسالة  في  كاغ  وقالت 
اآلمال في التوصل إلى حل الدولتين، يجب على المجتمع الدولي أن يعلن بوضوح أنه ما زال ملتزما بمساعدة الطرفين على

إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف المواتية إلجراء مفاوضات مجدية».
وقال الدكتور منيمنة :»إن لبناَن يتمسك بما سبَق وكرّره من أن حَل قضيَة الالجئيَن الفلسطينييَن على أرضه له طريق واحد
وحيد يتمثل في إنهاِء االحتالِل االسرائيلي، وفرضِ حقِ العودِة وإقامِة الدولِة الفلسطينيِة على االراضي الفلسطينيِة المحتلِة

عام 1967».
وقالت الوزيرة الفلسطينية عودة: «إن شعبنا الفلسطيني ما زال مسلّحاً باألمل وقد اختار طريق السالم بكل شجاعة وبإيمان
الوطنية التطلعات  يحقق  وشامل،  عادل  سالم  إلى  للوصول  والقانونية  والدبلوماسية  السياسية  الجهود  باستمرار  راسخ 

المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة».
وقال الطبيب النرويجي جيلبرت: «إن الشعب الفلسطيني يجب أن يتمتع بما يتمتع به بقيتنا أي بحقوق متساوية في تقرير

المصير وفي القدرة على السعي وراء الرفاه االقتصادي والتنمية االجتماعية».
يوم ويستمر حتى  فلسطينية»  «لحظات  يحمل عنوان  ثقافياً  معرضاً  افتتحوا  بيروت حيث  إلى أسواق  المشاركون  انتقل  ثم 

األحد 4 كانون األول المقبل، وقد تم تنظيمه بالتعاون مع وكالة «األونروا»، ولجنة الحوار اللبنانيالفلسطيني.
«القوى االسالمية»

{ وفي هذا اإلطار، عقدت «القوى االسالمية» في مخيم عين الحلوة أمس، اجتماعها الدوري لبحث قضية الجدار الذي يبنى
حول مخيم عين الحلوة، وأكد المجتمعون «أن هذا الجدار يسيء للشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني وبالتالي يجب

ان يتوقف فورا».
في المشاركين  وجميع  مازن  ابو  الرئيس محمود عباس  بشخص  رام هللا  في  الفلسطينية  السلطة  إلى  المجتمعون  وتوّجه 

المؤتمر بمطالبتهم لممارسة ما يستطيعون من ضغوط على الجهات المعنية في الدولة اللبنانية لوقف هذا الجدار.
«تتوج هذه أن  آملين  القدس»،  اجل  من  «برلمانيون  مؤتمر  في  تركيا  في  للمجتمعين  الطلب  بنفس  المجتمعون  توّجه  كما 

الجهود بوقف الجدار وما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني» . 

إن جريدة اللواء غير مسؤولة عن اي تعليق يعرض والذي يمثل قول صاحبه

تعليقات

Site Designed & Developed by Cyberia                 جميع الحقوق محفوظة لدار اللواء للصحافة و النشر ش.م.ل

http://www.cyberia.net.lb/
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أحيت لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا «اإلسكوا» «اليوم الدولي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني»، في بيت االمم المتحدة في وسط بيروت، بمشاركة وكيلة االمين العام لالمم المتحدة
االمينة التنفيذية لـ«االسكوا» ريما خلف، ممثلة األمين العام لالمم المتحدة المنسقة الخاصة لالمم المتحدة
في لبنان سيغريد كاغ، وزيرة االقتصاد الوطني لدولة فلسطين عبير عودة، رئيس لجنة الحوار اللبناني

الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، الطبيب الناشط الحقوقي من النروج مادس جيلبيرت. 
كذلك حضر سفراء عدد من الدول العربية واالوروبية وممثلو البعثات الديبلوماسية وفاعليات لبنانية

وفلسطينية. 
} رسالة بان } 

بداية، عرض موسيقي وغنائي لفرقة المنفيين، بصوت الفنانة ضحى نوف، فترحيب من عهد سيول، ثم
رسالة االمين العام لالمم المتحدة بان كيمون ألقتها كاغ، وقالت: «إن الصراع اإلسرائيلي  الفلسطيني
ليس مجرد صراع في جملة العديد من النزاعات الدائرة في المنطقة. وهو من نواح عديدة جرح غائر

قديم العهد ما فتئ يئّز التوتر والنزاع في جميع أنحاء الشرق األوسط. 
وال يزال القادة اإلسرائيليون والفلسطينيون يعبرون عن دعمهم للحل القائم على وجود دولتين. ولكن

األمر قد ينتهي بهم إلى ترسيخ واقع الدولة الواحدة ما لم يبادروا إلى اتخاذ خطوات عاجلة من أجل إحياء
منظور سياسي. وقد شهدت السنوات األخيرة محاولتين فاشلتين للتفاوض بشأن تسوية سلمية، ونشوب

ثالثة نزاعات مسلحة، وسقوط آالف القتلى  غالبيتهم العظمى من المدنيين الفلسطينيين  وتفشي
ممارسات التحريض والهجمات اإلرهابية، وإطالق آالف الصواريخ والقنابل على إسرائيل انطالقا من

لبنان

إحياء «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» 
بان كي مون: مُلتزمون دعم حقوق الفلسطينيين
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أحوال الطرقات   أخبار عاجلة

العماد عون اتصل بالرئيس بشار االسد
االسد غضب من روسيا 

لماذا ال تدافع الطائرات الروسية عن دمشق
االسد غضب من روسيا 

لماذا ال تدافع الطائرات الروسية عن دمشق
االسد غضب من روسيا 

لماذا ال تدافع الطائرات الروسية عن دمشق
العماد عون اتصل بالرئيس بشار االسد
العماد عون اتصل بالرئيس بشار االسد

المزيد من األخبار

إشترك في بريدنا

البريد االلكتروني

شارك اآلن

30 عنصراً من حزب هللا صدّوا
250 من جبهة النصرة وجيش

الفتح

ماهر األسد ينام في حلب

غارات إسرائيلية على محيط
دمشق وقصف مقر للفرقة

الرابعة

الطيران االسرائيلي يقصف
محيط دمشق سوريا تستنفر
صواريخ سكود الول مرة

بالصور للمرة األولى  ميريام
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غزة، وتنفيذ مشروع استيطاني غير قانوني آخذ في التوسع يهدد بتقويض القيم الديمقراطية في إسرائيل
وطابع مجتمعها. وفي العام الجاري، تضاعف عدد عمليات هدم المنازل الفلسطينية والهياكل األخرى من
قبل القوات اإلسرائيلية مقارنة بعام 2015. وال تزال غزة تشكل حالة طوارئ إنسانية، حيث يوجد هناك
مليونا فلسطيني يعانون من الهياكل األساسية المتداعية وشلل االقتصاد، وعشرات اآلالف من المشردين

الذين ما زالوا ينتظرون إعادة بناء المنازل التي دُمرت بفعل الصراع». 
اضافت: «نحن في منظمة األمم المتحدة وكذلك شركاؤنا في المجموعة الرباعية  االتحاد األوروبي

واالتحاد الروسي والواليات المتحدة  نظل ملتزمين بالعمل مع الجهات المعنية الرئيسية، بما فيها بلدان
المنطقة، لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وفي هذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،
دعونا جميعا نؤكد من جديد التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على بناء مستقبل يسوده

السالم والعدل واألمن والكرامة للفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء». 
} خلف } 

ثم ألقت خلف كلمة مما قالت فيها: «يتنوع ما تمارسه إسرائيل من قمع. ففي غزة حصار وتجويع لمليوني
إنسان بعد قصفهم بوحشية أكثر من مرة. وال يتورع المسؤولون اإلسرائيليون عن توعد أهل القطاع
بجولة جديدة، تفوق في وحشيتها سابقاتها، وما زال الدمار الذي أحدثته الجوالت السابقة قائما وآثارها

ماثلة على أجساد األطفال وفي نفوسهم. 
وفي الضفة الغربية والقدس قتل وتهجير واعتقال. وداخل إسرائيل تمييز مؤسسي ومجتمعي وقمع مقنع
يستهدف الفلسطينيين دون غيرهم. وقد سنت إسرائيل أكثر من خمسين قانونا يميز بين مواطنيها في
حقوق الجنسية وتملك األراضي والحصول على الخدمات. والتفرقة بين الناس على أساس الدين في

إسرائيل تصل إلى رفض مناقشة حق العودة للفلسطينيين، لمجرد كونهم ال ينتمون للديانة اليهودية، بينما
تهب إسرائيل حق المواطنة فيها ألي يهودي في العالم وتسمح له باالستيالء على بيوت الفلسطينيين

وأرضهم والتمتع بثمارها. ويترك أهل األرض في قبضة الفقر واليأس والنكبة تلو األخرى». 
أضافت: «ما نشهده اليوم في فلسطين، هو نتيجة لتسامح قوى كبرى في العالم مع تطبيق مفهوم الدولة

ذات النقاء العرقي والديني. وهو مفهوم ال يستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس وال يمكن فرضه إال بالقمع
والقتل واإلرهاب. فيعاقب الطفل باثني عشر عاما في السجن لرميه حجرا، ويعتقل 850,000 فلسطيني
منذ احتالل الضفة وغزة، ويقضي الكثيرون حرقا ورصاصا ألنهم فلسطينيون يرفضون االنتقاص من

حقوقهم ويأبون االستسالم للظلم». 
وختمت: شعوب عربية تنتفض عندما تشتم رائحة تطبيع أو تساهل مع نظام االحتالل اإلسرائيلي. لكل

هؤالء، لجميع أصحاب الضمائر الحية في المنطقة والعالم، أقول: سعيكم لن يذهب هدرا. 
} منيمنة } 

وتالها منيمنة، ومما قال: «لقد انعكس االحتالل الصهيوني لفلسطين على مجمل أوضاع المنطقة. فأعاقت
اسرائيل بحروبها المتالحقة مسار التطور االنساني والعلمي والديموقراطي ليس داخل أرض فلسطين

التاريخية فقط، بل على امتداد المساحات العربية.  
وأكد «أننا إذ نعلن التضامن مع الشعب الفلسطني في هذا اليوم ومن خالل هذا المنبر، ندعو األمم المتحدة

والدول األعضاء الى اعتماد سياسات دعم والتزام بحقوق الشعب الفلسطني الذي يعمل على انتزاع
استقالله وبناء دولته المستقلة. وحتى تحقيق هذا االنجاز سنظل نرى في فلسطين بيرقا للتحرر والتقدم
بعيدا عن دعواتالتعصب وشعارات التكفيرالتي تنطلق في فضاء بالدنا العربية فترتفع معها سحب النار

والدخان والدموع والدماء». 
} عودة } 

بدورها ألقت وزيرة االقتصاد الفلسطينية عبير عودة كلمة قالت فيها: «حاليا تعمل سلطات االحتالل على
تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى نزاع ديني، حيث تواجه مدينة القدس تصعيدا خطيرا من خالل

إستمرار االعتداءات والتحريض من قبل المتطرفين اإلسرائيليين ضد األماكن المقدسة المسيحية
واإلسالمية، وفرض الواقع الجديد من خالل التقسيم المكاني والزماني للمسجد األقصى والحرم الشريف

وتغيير معالم المدينة وطابعها التاريخي والسكاني وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني». 
وتابعت: «إن شعبنا الفلسطيني ما زال مسلحا باألمل، وقد إختار طريق السالم بكل شجاعة وبإيمان
راسخ بإستمرار الجهود السياسية والديبلوماسية والقانونية للوصول إلى سالم عادل وشامل، يحقق
التطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة». ودعت «لخطة 

خارطة  الطريق ووضع سقف زمني النهاء االحتالل». 
} شهوان } 

فارس تطّل بشكل فاضح.. عارية
تماماً!

محاولة اغتيال الرئيس االسد من
الطائرات االسرائيلية
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وأوضح مدير «األونروا» في لبنان حكم شهوان «أن المعرض يسلط الضوء على لحظات من حياتهم
ساهمت في رسم الهوية الفلسطينية وزادت من صمودهم وعزمهم»، منوها بتضامن الشعب اللبناني مع

الشعب الفلسطيني». 
} جيبلبيرت } 

وعرض الطبيب النروجي مادس جيلبيرت لما صادفه كطبيب خالل زيارته لغزة والضفة الغربية لمعالجة
المصابين هناك، منوها بشجاعة الفلسطينيين. 

} معرض } 
وتخلل اليوم التضامني معرض نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية عند الساعة 12,30 في اسواق

بيروت سوق الطويلة، ويستمر حتى االحد المقبل، ويتصمن معرض صور لـ«االونروا» من «فلسطين
،visualizing palestine الى لبنان» قصة لجوء، و»لحظات وعي» معرض رسومات بيانية من
و«حياة تحت الحصار» معرض صور من غزة لعادل هنا، تقدمة اتحاد المصورين العرب، و«لحظات

وحي» اعمال فنية لعبد الرحمن قطناني، و«لحظات مطرزة» 
} في صيدا } 

وفي صيدا، أحيت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في مخيم عين الحلوة يوم التضامن مع الشعب
الفلسطيني بوقفة تضامنية في المخـيم، في حضـور ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والمؤسسات
االهلية واالجتماعية وقيادة وانصار الجبهة في المخيم تقدمـهم عضو اللجـنة المركزيـة خـالد يونس ابو

ايــهاب . 
وتحدث كل من مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في صيدا عمرالنداف باسم منظمة التحرير الفلسطينية،
مسؤول «الجبهة الديموقراطية» في المخيم فؤاد عثمان حيث اكدا على ضرورة اقرار الحقوق المدنية

واالنسانية للشعب الفلسطيني. 
} وقفة تضامنية } 

كما نظمت الجبهة الديموقراطية وقفة تضامنية مع االسرى ووفاء للقائد فيديل كاسترو بحضور عدد من
ممثلي االحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والمؤسسات االجتماعية. 

رفع المعتصمون االعالم الفلسطينية واللبنانية ورايات الجبهة الديموقراطية وصور امين عام الجبهة
الديموقراطية الرفيق نايف حواتمة وصور الراحل كاسترو اضافة الى صور االسرى والفتات تحيي

االسرى وصمودهم. 
وتحدث كل من مسؤول الجبهة الديموقراطية وعضو مكتبها السياسي علي فيصل، النائب السابق بشـارة
مرهج والقائم باعمال السفارة الكوبية راؤول مورغال، عضـو مجـلس قيادة الحزب التـقـدمي االشـتراكـي
بـهاء ابو كروم، نائب مسؤول الملف الفـلسطيني في حـزب هللا عطا- حمود، القيادي في التيار الوطـني

الحر المحامي رمزي ديسوم، منّسقة اللقاء اليسـاري مـاري الـدبس وممـثل االمـم المتحـدة نبـيل ابو
ضـرغـم. 

} في الشمال } 
ودعت قيادة الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال، في بيان، لمناسبة ذكرى تقسيم فلسطين الى
«اعتبار هذه الذكرى يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، مؤكدة «االستمرار في المقاومة حتى دحر

االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف وحق عودة الالجئين». 
ودعت في هذه المناسبة، الى «انجاز الفعاليات الوطنية والثقافية، وتخصيص الحصتين االخيرتين في
المدارس لتعريف الطالب في المناسبة، مع اعتبار يوم غد يوم دوام عادي في مدارس االونروا».  

عون وبري والحريري :القضيّة الفلسطينيّة تبقى األساس

} أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي
اعتمدته الجمعية العمومية لألمم المتحدة منذ العام 1977، يجب أن يشكل حافزا للمنظمة الدولية لحض
الدول األعضاء على التزام تنفيذ القرارات الصادرة عنها، والمتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى

رأسها القرار رقم 194 الذي ينص على حق الالجئين في العودة إلى ديارهم». 
واضاف الرئيس عون: «إن القضية الفلسطينية العادلة المتمحورة حول حق الشعب الفلسطيني بإقامة

دولته المسلوبة منذ العام 1948، على األرض التي اغتصبتها إسرائيل منه، هي جوهر إنساني ال يجوز
التراخي في الدفاع عنه، حتى ال تظل العدالة الدولية عرضة الستباحة األقوى على هذه األرض». 
واعتبر أن «القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتي ظلت حبرا على ورق منذ
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إصدارها، نتيجة التعنت االسرائيلي وافالت الدولة الصهيونية من الحساب الدولي، تشكل نكسة لمنظمة
عالمية نشأت أساسا إلحقاق العدل والسالم بين الدول المنضمة إليها». 

وأشاد بـ «النضال الفلسطيني الذي أبقى هذه القضية حية في ضمير العالم بعد قرابة 70 عاما على
النكبة»، داعيا كل األطراف الفلسطينيين إلى «البقاء رزمة واحدة حول القضية األم». 

وحيا الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، منذ تهجيرهم القسري، مشيرا إلى أن «اللبنانيين الذين فتحوا
لهم قلوبهم، هم المتضامنون األول مع قضيتهم العادلة»، ومؤكدا «حرصه على التفاعل االيجابي

لمؤسسات الدولة معهم، لصون كراماتهم، وتوفير ظروف عيش كريمة لهم حتى تحقيق أهداف نضالهم
بالعودة إلى أرض فلسطين». 

} وصدر عن رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي نبيه بري بيان بالمناسبة أكد فيه ان
«القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الشعوب العربية والقضية االولى حتى ينتصر الحق على الباطل وتقوم

الدول الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف».  
وجاء في البيان: 

«يصادف اليوم 29 تشرين الثاني ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني، وهو
تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين الى دولتين، الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة، بعد ان ساعد

االستعمار البريطاني الصهاينة على احتالل فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني من ارضه. 
ان االتحاد البرلماني العربي، اذا يؤكد حق الشعب العربي الفلسطيني المظلوم والمضطهد على ارضه،

المسلوبة مقدراته، ليدعو الى عودة الالجئين الى اراضيهم وفق نص قرار االمم المتحدة لحق العودة: رقم
194، وان يسترجعوا ممتلكاتهم التي سلبت. 

كما يشدد االتحاد البرلماني العربي على ضرورة العمل على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف، ليكون لهذا الشعب وجوده الحر المستقل كسائر شعوب االرض، فما من شعب محتل

على وجه البسيطة سوى الشعب الفلسطيني. 
من هنا، يرى االتحاد البرلماني العربي اهمية التضامن وضرورته مع الشعب العربي الفلسطيني، ونبذ
الخالفات والسعي الحثيث لذلك في كل المحافل والمنتديات الدولية، ووسائل االعالم المحلية واالقليمية

والعالمية ليكون يوم صرخة بوجه الظلم واالحتالل، بهدف التأثير على العالم، وعزل المحتل االسرائيلي
ليرضخ امام الحق وينصاع له. 

ان االتحاد البرلماني العربي، اذا يشجب سياسات االحتالل االسرائيلي العدوانية على الشعب الفلسطيني
من قتل بدم بارد ألبنائه وتنكيل بهم، دون اي اعتبار لقيمة االنسان، متعالين في ذلك على البشر كل

البشر. ليستنكر القوانين العنصرية التي سنها ما يدعى بالكنيست االسرائيلي، ومشاريع القوانين العنصرية
وعلى رأسها مشروع قانون منع رفع االذان بمكبرات الصوت في القدس المحتلة، وكردة فعل تعبر عن

الرفض لهكذا قرارات، تم رفع اآلذان في الكنائس، وداخل الكنيست المزعوم. 
في هذا اليوم، نقول للشعب الفلسطيني ان الشعوب العربية ممثلة ببرلماناتها ومجالسها تعرب عن

تضامنها الكامل على المستويات كافة، سعيا الى تحقيق اهدافكم وآمالكم. 
وتبقى القضية الفلسطينية بوصلة الشعوب العربية وقضيتهم االولى حتى ينتصر الحق على الباطل. وتقوم

الدولة المستقلة الحرة، ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف».  
} بدوره، شدد رئيس المكلف سعد الحريري على ان «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،

يشكل حافزا للعرب والمسلمين وكل المتعاطفين في العالم مع القضية الفلسطينية لتحريك االهتمام الدولي،
واعادة تسليط الضوء على هذه القضية المحقة، وضرورة اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في

اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». 
وقال في تصريح لوكالة «وفا» الفلسطينية، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «مهما
تصاعدت حمى الحروب االهلية الخبيثة ومحاوالت بث الفرقة وتفتيت العديد من الدول العربية، فهذا لن

يثنينا ويثني العرب عن ابقاء االهتمام مركزا على قضية العرب االولى، قضية فلسطين التي ال تهم
الفلسطينيين وحدهم بل تهم كل العرب بدون استثناء». 

وختم: «نؤكد مرة جديدة دعمنا القوي للشعب الفلسطيني في هذه المناسبة العالمية المهمة، ونعبر عن
اقصى درجات التضامن معه في نضاله المشروع لمواجهة اطماع العدو االسرائيلي التوسعية، وكلنا ثقة
بان كل محاوالت الدولة العبرية وممارساتها العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، لن تقوى في النهاية

على طمس معالم هذه القضية، وستضطر عاجال ام آجال لالعتراف بهذه الحقوق». 
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النسخة: الورقية - دويل

آخر تحديث: األربعاء، ۳۰ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱٦ (۰۰:۰۰  بتوقيت غرينتش)

 
تجريبي

الفلسطينيون في قلب بيروت لتأكيد تمسكهم بأرضهم

األربعاء، ۳۰ نوفمبر/ تشرين الثاني ۲۰۱٦ (۰۰:۰۰  بتوقيت غرينتش)

بيروت  ناجية الحصري 

مسح الالجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان أمس، غبار الحروب المستعرة في الجوار عن قضيتهم لتسليط الضوء عليها في
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. فخرج أطفال وفتية وفتيات بأزياء فلسطينية تقليدية من مخيماتهم إلى قلب بيروت

راقصين على أنغام أناشيد «علّي الكوفية» و «موطني». وحملت نسوةٌ المطرزات التقليدية وفرشتها على طاوالت خشبية واصطحب
شبان اآللة الموسيقية الشهيرة القربة، وارتفعت صور نادرة لبدايات التشرد الفلسطيني بعد النكبة ووالدة مخيمات لالجئين

الفلسطينيين في بيروت والجنوب اللبناني. وبدت صور معرض «لحظات فلسطينية» وكأن التاريخ يعيد نفسه لكن مع الالجئين
السوريين.

لبنان تذّكر، كما العالم أمس، تضامنه مع الشعب الفلسطيني. لقاءات سياسية تؤكد عدم نسيان القضية ومواقف رسمية في السياق
ذاته، والخارجون من مخيم عين الحلوة الى بيروت لتقديم صورة مختلفة عن الصورة األمنية للمخيم، نجحوا في جذب المارة إلحياء

ذاكرتهم وإبقاء فلسطين في القلب، لكن الهواجس من عزلهم عن محيطهم بجدار أسمنتي ال تجد من يخفف منها.

ضمن الصور المعروضة، وُجلُّها باألبيض واألسود وهي من أرشيف وكالة «أونروا» واتحاد المصورين العرب  فرعا لبنان
وفلسطين، معلومات تشير إلى أن عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان وفق مسح أجرته الجامعة األميركية في بيروت عام 2015
يتراوح ما بين 260 و280 ألف الجئ فقط ونسبة 63 في المئة منهم يقيمون في المخيمات وعددها 12 على األراضي اللبنانية.
والمعرض الذي شارك في إعداده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى جانب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومنظمة «إسكوا»

و»أونروا»، قال عنه رئيس لجنة الحوار حسن منيمنة إنه «إلبقاء القضية الفلسطينية حية في عقول كل إنسان، ألنها قضية حق».
وشاركته في االفتتاح األمينة العامة لـ «إسكوا» ريما خلف الى جانب شخصيات فلسطينية.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون طالب في موقف له «األمم المتحدة بالتزام تنفيذ القرارات الصادرة عنها، والمتعلقة بحقوق
 الالجئين في العودة إلى ديارهم... حتى ال تظل العدالة الدولية الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القرار 194 الذي ينص على حّقِ
عرضة الستباحة األقوى على هذه األرض، نتيجة التعنت اإلسرائيلي وإفالت الدولة الصهيونية من الحساب الدولي»، مشيداً بـ

«النضال الفلسطيني، الذي أبقى هذه القضية حيَّة في ضمير العالم»، وداعياً «كل األطراف الفلسطينية إلى البقاء رزمة واحدة حول
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«النضال الفلسطيني، الذي أبقى هذه القضية حيَّة في ضمير العالم»، وداعياً «كل األطراف الفلسطينية إلى البقاء رزمة واحدة حول
القضية األم». وخص عون «الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان» بالتأكيد أن «اللبنانيين الذين فتحوا لهم قلوبهم هم المتضامنون
األوائل مع قضيتهم العادلة، والحرص على التفاعل اإليجابي لمؤسسات الدولة معهم، لصون كراماتهم، وتأمين ظروف عيش كريمة

لهم حتى تحقيق أهداف نضالهم بالعودة إلى أرض فلسطين».
وشدد رئيس المجلس النيابي رئيس االتحاد البرلماني العربي نبيه بري، على أن «القضية الفلسطينية بوصلة الشعوب العربية

والقضية األولى حتى ينتصر الحق على الباطل وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف».
ودعا باسم االتحاد «الى عودة الالجئين إلى أراضيهم وفق القرار 194، وأن يسترجعوا ممتلكاتهم التي سلبت، وضرورة العمل على
قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعزل المحتل اإلسرائيلي ليرضخ أمام الحق وينصاع له، وشجب سياساته

العدوانية على الشعب الفلسطيني من قتل بدم بارد ألبنائه وتنكيل بهم، من دون أي اعتبار لقيمة اإلنسان، واستنكار القوانين
العنصرية التي سنها ما يدعى بالكنيست، وعلى رأسها مشروع قانون منع رفع األذان بمكبرات الصوت في القدس المحتلة».
وشدد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على «ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وقال: «مهما تصاعدت حّمى الحروب األهلية الخبيثة ومحاوالت بّث الفرقة وتفتيت العديد
من الدول العربية، فهذا لن يثنينا ويثني العرب عن إبقاء االهتمام مرّكزاً على قضية العرب األولى، قضية فلسطين التي ال تهم
الفلسطينيين وحدهم بل تهم كل العرب من دون استثناء»، مؤكداً «أن كل محاوالت الدولة اإلسرائيلية وممارساتها العدوانية لن

تقوى في النهاية على طمس معالم هذه القضية، وستضطر عاجالً أم آجالً لالعتراف بهذه الحقوق».
 

دريان يتبنى قضية مخيم الريحانية للنازحين
 

بيروت  "الحياة"  وضع وفد من «اتحاد الجمعيات اإلغاثية والتنموية» برئاسة عبد الحفيظ عيتاني، مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان، في أجواء معالجة قضية مخيم الريحانية لالجئين السوريين في عكار. وسلمه دراسة ميدانية عن المخيم.

ونقل عنه تبنيه «مشكلة المخيم لجهة بعدها اإلنساني والديني، وتقديم كل أشكال المساعدة للمخيم درءاً لألخطار اإلنسانية التي
ستنجم عن تشريد هؤالء الالجئين في حال إجالئهم من المخيم».

وأوضحت وكيلة االتحاد زينة المصري أنه تم الطلب من قيادة الجيش، «الذي عّودنا على حكمته، التريث بموضوع إجالء المخيم ال
سيما أنه لم تسجل أية أعمال أمنية ال من داخل المخيم وال من خارجه، وطالبنا بأن في حال كان هناك تخفيف من أعداد الالجئين
داخل المخيم أن تكون هناك أماكن بديلة، وأن يكون هناك مخيم بالمواصفات نفسها التي يتمتع بها هذا المخيم منعاً لتعرض هؤالء

األشخاص لالستغالل الجنسي ومنعاً لتربية األطفال الموجودين داخل المخيم ضمن بيئة حاضنة لإلرهاب».
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بيروت/أسماء البريدي/األناضول

قالت مسؤولة أممية اليوم الثالثاء، إن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتقتل المدنيين الفلسطينيين"، داعية إلى محاسبتها.

جاء ذلك خالل إحياء لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وبحسب مراسل األناضول، شارك في إحياء الفعالية ممثلون عن دول أجنبية ودبلوماسيون عرب إلى جانب ممثلو منظمات أهلية
فلسطينية ولبنانية.

وخالل كلمتها بالفعالية، اعتبرت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية لـ"إسكوا" ريما خلف، أن "سياسات التمييز التي
تنتهجها السلطات اإلسرائيلية هي التي تجعل كل اآلفاق مسدودة أمام الفلسطينينن".  

وأوضحت أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمر بيوتهم وممتلكاتهم، كما وتزيد من الحصار االقتصادي
المفروض عليهم في كل مكان، كما أنها تشرع في بناء المستوطنات وتسلب األراضي الفلسطينينة لصالح ديانة واحدة دون سواها".  

مسؤولة أممية تتهم إسرائيل بـ"انتهاك" القانون الدولي وتدعو لمحاسبتها
خالل إحياء لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" في مقرها ببيروت يوم "التضامن" مع الشعب الفلسطيني 

   

"انتهاك" القانون الدولي وتدعو لمحاسبتها)  (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://v.aa.com.tr/695712&text=مسؤولة أممية تتهم إسرائيل ـب  
انتهاكالقانونالدولي  (http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://aa.com.tr/ar/الدولالعربية/مسؤولةأمميةتتهمإسرائيلـب

"انتهاك" القانون الدولي وتدعو لمحاسبتها)  وتدعولمحاسبتها/title&695712=مسؤولة أممية تتهم إسرائيل ـب

 29.11.2016 Wassim Samih Seifeddine Turkey

 الدول العربية (/ar/الدولالعربية), عناوين اليوم (/ar/عناويناليوم)
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وتابعت: "على القانون الدولي الذي يبغي تحقيق العدالة أال يستثني إسرائيل من المحاسبة والمقاضاة حين تقوم بكل أشكال التعدي على
المواثيق واألعراف الدولية".

ومنذ انطالق "الهبة الشعبية" نصرة للقدس واألقصى، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي تشهد مواجهات بين القوات اإلسرائيلية
والشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة، قتل العشرات من الفلسطينيين، بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.  

وتقول السلطة الفلسطينية إن ما يجري من قتل لمواطنيها هو "عمليات إعدام بدم بارد" تنفذها القوات اإلسرائيلية. 

بدورها، قالت ممثلة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في لبنان سيغريد كاغ، في كلمتها خالل الفعالية، إن المنطقة العربية
"اجتاحتها موجة عنف، مسببة معاناة شديدة لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإنني أدين هذه الهجمات وجميع أعمال

العنف (دون توضيحها)".  

واستنكرت األنشطة االستيطانية التي وصفتها بـ"غير القانونية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، إلى جانب عمليات الهدم
العقابي للمنازل والمباني التي يملكها الفلسطينيون والتي تضاعفت نسبتها خالل العام الجاري"، دون ذكر رقم بعينه.

وأضافت: "ال شيء يبرر استعمال القوة ضد المدنيين، وال بد من ضبط النفس للوصول إلى حل يرضي كل األطراف، نحن نتخوف من
انسداد اآلفاق السياسية الكفيلة بتحقيق حل الدولتين لكننا نجدد التزامنا بالعمل لتحقيق السالم والعدالة واألمان للفلسطينيين واإلسرائيليين".

أما رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة (لجنة أنشأتها الحكومة اللبنانية)، فشدد خالل كلمة بالفعالية، على أهمية تأمين
مقومات الحياة األساسية للفلسطينيين، معتبراً أن هذا ال يدخل في إطار القضايا السياسية بل اإلنسانية.

وشاركت فرقة فلسطينية شبابية من صور (جنوب لبنان) في إحياء الفعالية، بعرض غنائي موسيقي إلبراز القضية الفسطينية بقالب فني
يعكس عدالة القضية.  

وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين، شهد السوق التجاري الواقع أمام مبنى "إسكوا"، معرض صور ضم لوحات تعبيرية عن
النكبة والمعاناة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى السنوات الطويلة، باإلضافة إلى زاوية لعرض التراث الفلسطيني من خالل

فنونه التطريزية الفريدة.  

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف االستيطان واإلفراج عن معتقلين أمضوا
سنوات طويلة في السجون اإلسرائيلية، ورفض قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.  

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها األمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر األمم المتحدة في
نيويورك، وبعض مكاتبها في دول أخرى. 

األخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة األناضول، هي اختصار لجزء من األخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق األخبار (HAS). من أجل االشتراك لدى الوكالة

يُرجى االتصال بالرابط التالي. (/ar/p/اشتراك/1001)
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عناوين اليوم

11 : 49 تركيا (/ar/تركيا/)

أهالي قرية تركية يمتطون الخيل على طريقة "جحا" (/ar/الحياة/أهاليقريةتركيةيمتطونالخيلعلىطريقة
جحا/696065)

11 : 40 الصحة (/ar/الصحة/)

تعاطى الحشيش يزيد فرص اإلصابة بالزهايمر (/ar/الصحة/تعاطىالحشيشيزيدفرصاإلصابةبالزهايمر/696056)

11 : 34 دولي (/ar/دولي/)

رسائل التهديد تطال مساجد في جورجيا وفلوريدا بأمريكا (/ar/دولي/رسائلالتهديدتطالمساجدفيجورجياوفلوريدا
بأمريكا/696048)

11 : 17 دولي (/ar/دولي/)

وفد برازيلي يصل كولومبيا للمشاركة بتحقيقات الطائرة المنكوبة (/ar/دولي/وفدبرازيلييصلكولومبياللمشاركةبتحقيقات
الطائرةالمنكوبة/696017)

11 : 13 تركيا (/ar/تركيا/)

هل تنهار االتفاقيات بين تركيا واالتحاد األوروبي ؟ (/ar/تركيا/هلتنهاراالتفاقياتبينتركياواالتحاداألوروبي/696012)

11 : 02 الدول العربية (/ar/الدولالعربية/)

مصرع عائلة نازحة إثر احتراق خيمتها جنوب الفلوجة العراقية (/ar/الدولالعربية/مصرععائلةنازحةإثراحتراقخيمتها

أخبار تحليلية (/ar/أخبارتحليلية)

أخبارتحليلية/سياسةأوبامافيالشرقاألوسطزادتمننفوذإيرانفي/ar/) سياسة أوباما في الشرق األوسط زادت من نفوذ إيران في المنطقة
المنطقة/695655) 

(692206/أخبارتحليلية/ماذاوراءدعمالسيسيلجيشبشار/ar/) ماذا وراء دعم السيسي لجيش بشار؟ 
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غزة ـ بيروت – «القدس العر��ي» : أح��ا الفلسطينيون، أمس الثالثاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وس دعوات إلنهاء االحتالل، وٕاعطاء الشعب
الفلسطيني حقوقه المشروعة. 

ودعت الفصائل الفلسطين��ة خالل وقفة نظمت أمام مقر األمم المتحدة في مدينة غزة، إلى ضرورة إنهاء االحتالل، وٕاعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقر�ᧀر المصير. 
وشارك ممثلو الفصائل وحشد من المواطنين في الوقفة االحتجاج��ة أمام مقر األمم المتحدة غرب مدينة غزة، ورفعوا أعالما فلسطين��ة، والفتات تناد�᪂ بإنهاء االحتالل،
وٕاعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأكدت ق��ادة القو�驁 الفلسطين��ة، في ب��ان، على «أهم��ة الدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعا��ة األمم المتحدة لتطبي�颃 قرارات
الشرع��ة الدول��ة والقانون الدولي، خاصة الذ�᪂ ��ضع سقفا زمن��ا إلنهاء االحتالل واستعماره االست��طاني و��م�顂ن الفلسطينيين من الوصول إلى حقوقهم الثابتة في العودة

واالستقالل». 
وأكدت حر�顂ة «فتح» في هذه المناس�嫁ة، احترامها وتقديرها لكل الشعوب الدول التي أقرت هذا اليوم لجعله يوما عالم��ا للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واعتبرت هذا

اليوم �嫁مثا�嫁ة تذ�顂ير لألمم والشعوب والح�顂ومات �嫁ح�颃 الشعب الفلسطيني التار�ᧀخي والطب��عي في أرض وطنه فلسطين. وشددت على أن قرار األمم المتحدة بتخص��ص يوم
للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يؤ�顂د لكل �嫁احث عن الحق��قة في الصراع مع مشروع االحتالل االست��طاني اإلسرائيلي على أرضنا، أن العالم �嫁شعو�嫁ه الحرة، ودول

المعن��ة �嫁االنتصار لحقوق اإلنسان أينما �顂ان ال ��م�顂نها التغاضي عن الظلم التار�ᧀخي الذ�᪂ لح�嫁� 颃شعب وأرض فلسطين، من القو�驁 االستعمار�ᧀة، وأنها معن��ة برفع هذا
الظلم، عبر تثبيت ح�颃 الشعب الفلسطيني في الع��ش في وطنه حرا مستقال بدولة ذات س��ادة». 

وأشارت إلى أن «انعقاد المؤتمر السا�嫁ع للحر�顂ة في مثل هذا اليوم لم ���顂ن مصادفة، وأنه ��حمل رسالة تعيد التذ�顂ير �嫁م�嫁اد وأهداف فتح و�嫁صالبتها وتمس�顂ها �嫁الثوابت
و��تجس��م طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الحر�ᧀة واالستقالل» �顂ذلك، طالبت عضو اللجنة التنفيذ��ة لمنظمة التحر�ᧀر الفلسطين��ة، حنان عشراو�᪂ المجتمع الدولي

�嫁البدء في عمل��ة «التصح��ح التار�ᧀخي» والوقوف أمام مسؤول��اته العالم��ة إلعالء شأن العدالة والكرامة للجم��ع �嫁ما في ذلك ما يتعل�嫁� 颃الحقوق الفلسطين��ة اإلنسان��ة
والقانون��ة. 

�顂ما دعا ت��سير خالد عضو اللجنة التنفيذ��ة لمنظمة التحر�ᧀر الفلسطين��ة، ورئ��س دائرة شؤون المغتر��ين، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤول��اته والتحرك العاجل من أجل
توفير حما��ة دول��ة للشعب الفلسطيني تحت االحتالل. 

وقالت «الجبهة الشعب��ة لتحر�ᧀر فلسطين» في ب��ان إن الشعب الفلسطيني والعالم ��حيي هذه المناس�嫁ة �嫁اعت�嫁ار ذ�顂ر�驁 قرار التقس��م رقم (181) يومًا لـ «لفت أنظار العالم
إلى قض��ة الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء استمرار االحتالل، والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف حسب القرارات األمم��ة المتعاق�嫁ة في االستقالل والس��ادة وعودة

الالجئين». 
وطالبت بتحو�ᧀل يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني إلى واقع �嫁عيدًا عن «الشعارات اللفظ��ة»، ودعت األمم المتحدة لفرض حما��ة دول��ة مؤقتة للشعب

الفلسطيني وفك الحصار، وٕادانة ومحاكمة االحتالل على جرائمه في المحاكم الدول��ة، �顂مقدمة إلنهاء االحتالل. 
أما جبهة التحر�ᧀر الفلسطين��ة، فاعتبرت أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جاء «تعبيرا حق��ق��ا عن عدالة قضيتنا الوطن��ة، وتأكيدا على ح�颃 شعبنا في
استعادة حر�ᧀته، وعودته لد��اره التي شرد منها، وممارسة حقه في تقر�ᧀر المصير، وٕاقامة دولته الفلسطين��ة المستقلة وعاصمتها القدس». ونقلت و�顂الة األن�嫁اء الفلسطين��ة
«وفا» ب��انا للخارج��ة المصر�ᧀة، أكدت خالله على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤول��اته تجاه حما��ة حقوق الشعب الفلسطيني، وتصح��ح األوضاع في األراضي

المحتلة. 
وأكدت الخارج��ة المصر�ᧀة على ما تتمتع �嫁ه القض��ة الفلسطين��ة من م�顂انة في الوجدان المصر�᪂، وما تمثله من أولو��ة �嫁النس�嫁ة لس��استها الخارج��ة. أشار الب��ان إلى أن

إح��اء ذ�顂ر�驁 اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني «يوفر فرصة الستعادة الزخم واالهتمام �嫁القض��ة الفلسطين��ة من قبل المجتمع الدولي، ولتعز�ᧀز الجهود المبذولة
في هذا الصدد لتكون أكثر قدرة على التأثير وٕا��قا ضمير العالم تجاهها». 

في الس��اق ذاته، أحيت المخ��مات الفلسطين��ة في لبنان، المناس�嫁ة حيث أقامت «الجبهة الد��مقراط��ة لتحر�ᧀر فلسطين» في مخ��م عين الحلوة وقفة تضامن��ة �嫁حضور
ممثلين عن الفصائل والقو�驁 الفلسطين��ة والمؤسسات األهل��ة واالجتماع��ة وق��ادة وأنصار الجبهة في المخ��م، تقدمهم عضو اللجنة المر�顂ز�ᧀة، خالد يونس أبو ايهاب. والقى

�顂لمة منظمة التحر�ᧀر الفلسطين��ة مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في صيدا عمر النداف فأكد أن «المجتمع الدولي يتحمل المسؤول��ة الكاملة عن تماد�᪂ العدو

 في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: دعوات إلنهاء االحتالل واستعادة الحقوق المشروعة
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�顂لمة منظمة التحر�ᧀر الفلسطين��ة مسؤول حزب الشعب الفلسطيني في صيدا عمر النداف فأكد أن «المجتمع الدولي يتحمل المسؤول��ة الكاملة عن تماد�᪂ العدو
الصهيوني �嫁انتهاكاته»، داع��ًا القو�驁 الفلسطين��ة �顂�嫁ل اط��افها إلى «االلتفاف حول إعادة فتح حوارات فلسطين��ة تؤد�᪂ الى إنهاء االنقسام». 

ودعا الح�顂ومة اللبنان��ة الى «إقرار الحقوق المدن��ة واإلنسان��ة للشعب الفلسطيني». 
وألقى �顂لمة الجبهة الد��مقراط��ة مسؤولها في مخ��م عين الحلوة فؤاد عثمان الذ�᪂ حّمل «المجتمع الدولي المسؤول��ة الكاملة عن غض النظر عن س��اسة العدو الصهيوني

�嫁ارتكاب المجازر وممارسة مصادرة األراضي وتوس��ع االست��طان». وطالب عثمان «العهد الجديد في لبنان �嫁أن تكون هناك مرحلة جديدة تسودها االخوة ومد جسور
الثقة بين الشعبين �嫁ما ��عزز العالقة المشتر�顂ة عبر فتح حوار فلسطيني لبناني ��ستند الى إقرار الحقوق المدن��ة واإلنسان��ة». 

وعن الجدار في عين الحلوة، أكد أن «ال جدران بين أبناء الشعب الواحد والقض��ة الواحدة»، متمن��ًا طي الجدار بإزالته، ومؤ�顂دًا أن «ما ��حتاجه شعبنا هو مد جسور
الثقة وتعز�ᧀز العالقة والروا�嫁 األخو��ة عبر إقرار الحقوق المدن��ة واإلنسان��ة». 

وأعتبر أن «المدخل الرئ��سي لذلك ل��س �嫁الجدران بل �嫁فتح الحوار بين القو�驁 الس��اس��ة الفلسطين��ة واللبنان��ة». �顂ذلك دعت ق��ادة الفصائل واللجان الشعب��ة الفلسطين��ة في
شمال لبنان، في ب��ان، لمناس�嫁ة ذ�顂ر�驁 تقس��م فلسطين إلى «اعت�嫁ار هذه الذ�顂ر�驁 يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، مؤ�顂دة «االستمرار في المقاومة حتى دحر

االحتالل وٕاقامة الدولة الفلسطين��ة، وعاصمتها القدس الشر�ᧀف وح�颃 عودة الالجئين».وأحيت لجنة األمم المتحدة االقتصاد��ة واالجتماع��ة لغرب آس��ا (إس�顂وا) في مقرها
في العاصمة اللبنان��ة بيروت، المناس�嫁ة. وشارك في إح��اء الفعال��ة، وف�颃 و�顂الة «األناضول»، ممثلون عن دول أجنب��ة ودبلوماسيون عرب إلى جانب ممثلو منظمات
أهل��ة فلسطين��ة ولبنان��ة. وخالل �顂لمتها �嫁الفعال��ة، اعتبرت و�顂يلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذ��ة لـ»إس�顂وا» ر�ᧀما خلف، أن «س��اسات التمييز التي تنتهجها

السلطات اإلسرائيل��ة هي التي تجعل �顂ل اآلفاق مسدودة أمام الفلسطينين». وأوضحت أن «إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتقتل المدنيين الفلسطينيين». 
واستن�顂رت األنشطة االست��طان��ة، التي وصفتها بـ«غير القانون��ة». وفي المواقف الرسم��ة اللبنان��ة، أكد رئ��س الجمهور�ᧀة م��شال عون، أن «إح��اء اليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني الذ�᪂ اعتمدته الجمع��ة العامة لألمم المتحدة منذ العام 1977، يجب أن ��ش�顂ِّل حافزًا للمنظمة الدول��ة، لحّضِ الدول األعضاء على االلتزام بتنفيذ

القرارات الصادرة عنها، والمتعلقة �嫁حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القرار رقم 194 الذ�᪂ ينص على ح�颃ِّ الالجئين في العودة إلى د��ارهم». وشدد على أن
«القض��ة الفلسطين��ة العادلة المتمحورة حول ح�颃 الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المسلو�嫁ة منذ العام 1948، على األرض التي اغتصبتها إسرائيل منه، هي جوهر

إنساني ال يجوز التراخي في الدفاع عنه، حتى ال تظل العدالة الدول��ة عرضة الست�嫁احة األقو�驁 على هذه األرض». وأشاد �嫁النضال الفلسطيني «الذ�᪂ أ�嫁قى هذه القض��ة
ح��َّة في ضمير العالم �嫁عد قرا�嫁ة س�嫁عين سنة على الن�嫁�顂ة»، داع��ًا «�顂ل األطراف الفلسطين��ة إلى ال�嫁قاء رزمة واحدة حول القض��ة األم». 

وح�ّ�ا عون «الفلسطينيين الذين ��ع��شون في لبنان، منذ تهجيرهم القسر�᪂»، مشيرًا إلى «أن اللبنانيين الذين فتحوا لهم قلو��هم، هم المتضامنون األول مع قضيتهم العادلة».
�顂ذلك، صدر عن رئ��س مجلس النواب رئ��س االتحاد البرلماني العر��ي نب��ه بر�᪂، ب��ان أكد ف��ه أن «القض��ة الفلسطين��ة ت�嫁قى بوصلة الشعوب العر��ة والقض��ة االولى

حتى ينتصر الح�颃 على ال�嫁اطل وتقوم الدول الفلسطين��ة المستقلة الحرة ذات الس��ادة وعاصمتها القدس الشر�ᧀف». 
وصادف يوم أمس اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذ�᪂ أقرته األمم المتحدة، في 29 نوفمبر/ تشر�ᧀن الثاني من �顂ل عام، وفقا للوال��ات المخولة من

الجمع��ة العامة في قرار�ᧀها 32/40 ب المؤرخ في الثاني من د��سمبر 1977، و34/65 د المؤرخ 12 د��سمبر/ �顂انون األول 1979، والقرارات الالحقة �嫁شأن قض��ة
فلسطين. 

و�ᧀتم االحتفال �嫁اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خالل إقامة فعال��ات العديد من الفعال��ات الس��اس��ة والجماهير�ᧀة، تشارك فيها حر�顂ات تضامن مع
الشعب الفلسطيني.  

ومن المقرر أن تعقد في مقر األمم المتحدة في نيو�ᧀورك، اللجنة المعن��ة �嫁ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة احتفاال �嫁اليوم الدولي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

-  -
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عربي ودولي

مسؤولة أممية تتهم إسرائيل بـانتهاك القانون الدولي

بيروت–األناضول
قالت مسؤولة أممية امس الثالثاء، إن «إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتقتل المدنيين الفلسطينيين»، داعية إلى محاسبتها. 

جاء ذلك خالل إحياء لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام.  

وشارك في إحياء الفعالية ممثلون عن دول أجنبية ودبلوماسيون عرب إلى جانب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية ولبنانية. 

التي التمييز  «سياسات  أن  خلف،  ريما  لـ»إسكوا»  التنفيذية  األمينة  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيلة  اعتبرت  بالفعالية،  كلمتها  وخالل 
تنتهجها السلطات اإلسرائيلية هي التي تجعل كل اآلفاق مسدودة أمام الفلسطينيين». 

الحصار من  وتزيد  كما  وممتلكاتهم،  بيوتهم  وتدمر  الفلسطينيين،  المدنيين  وتقتل  الدولي،  القانون  تنتهك  «إسرائيل  أن  وأوضحت 
االقتصادي المفروض عليهم في كل مكان، كما أنها تشرع في بناء المستوطنات وتسلب األراضي الفلسطينية لصالح ديانة واحدة دون

سواها». 

وتابعت: «على القانون الدولي الذي يبغي تحقيق العدالة أال يستثني إسرائيل من المحاسبة والمقاضاة حين تقوم بكل أشكال التعدي
على المواثيق واألعراف الدولية». 

اإلسرائيلية القوات  بين  مواجهات  تشهد  والتي  الماضي،  أول  تشرين  مطلع  واألقصى،  للقدس  نصرة  الشعبية»  «الهبة  انطالق  ومنذ 
والشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة، قتل العشرات من الفلسطينيين، بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين. 

وتقول السلطة الفلسطينية إن ما يجري من قتل لمواطنيها هو «عمليات إعدام بدم بارد» تنفذها القوات اإلسرائيلية. 

العربية المنطقة  إن  الفعالية،  لبنان سيغريد كاغ، في كلمتها خالل  بان كي مون في  المتحدة  لألمم  العام  األمين  بدورها، قالت ممثلة 

تاريخ النشر: الثالثاء - 2016-11-29- 11:04
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«اجتاحتها موجة عنف، مسببة معاناة شديدة لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإنني أدين هذه الهجمات وجميع
أعمال العنف (دون توضيحها)». 

الهدم إلى جانب عمليات  المستوطنون،  التي يمارسها  العنف  القانونية وأعمال  بـ»غير  التي وصفتها  االستيطانية  األنشطة  واستنكرت 
العقابي للمنازل والمباني التي يملكها الفلسطينيون والتي تضاعفت نسبتها خالل العام الجاري»، دون ذكر رقم بعينه. 

من نتخوف  نحن  األطراف،  كل  يرضي  حل  إلى  للوصول  النفس  ضبط  من  بد  وال  المدنيين،  ضد  القوة  استعمال  يبرر  شيء  «ال  وأضافت: 
للفلسطينيين واألمان  والعدالة  السالم  لتحقيق  بالعمل  التزامنا  نجدد  لكننا  الدولتين  حل  بتحقيق  الكفيلة  السياسية  اآلفاق  انسداد 
كلمة خالل  فشدد  اللبنانية)،  الحكومة  أنشأتها  (لجنة  منيمنة  حسن  اللبناني  الفلسطيني  الحوار  لجنة  رئيس  أما  واإلسرائيليين». 

بالفعالية، على أهمية تأمين مقومات الحياة األساسية للفلسطينيين، معتبرًا أن هذا ال يدخل في إطار القضايا السياسية بل اإلنسانية. 

الفسطينية بقالب فني يعكس القضية  الفعالية، بعرض غنائي موسيقي إلبراز  إحياء  وشاركت فرقة فلسطينية شبابية من صور في 
عدالة القضية. 

وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين، شهد السوق التجاري الواقع أمام مبنى «إسكوا»، معرض صور ضم لوحات تعبيرية عن
الفلسطيني من التراث  زاوية لعرض  إلى  الفلسطيني على مدى السنوات الطويلة، باإلضافة  التي تعرض لها الشعب  النكبة والمعاناة 

خالل فنونه التطريزية الفريدة. 

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف االستيطان واإلفراج عن معتقلين أمضوا سنوات
طويلة في السجون اإلسرائيلية، ورفض قيام دولة فلسطينية على حدود 1967. 

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها األمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر األمم المتحدة
في نيويورك، وبعض مكاتبها في دول أخرى. 
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مسؤولة أممية تتهم الكيان االسرائيلي بـ"انتهاك" القانون الدولي

قالت مسؤولة أممية اليوم الثالثاء إن (إسرائيل) تنتهك القانون الدولي وتقتل المدنيين الفلسطينيين"، داعية إلى محاسبتها.
لجنة إحياء  خالل  ذلك  جاء 
االقتصادية المتحدة  األمم 
آسيا لغرب  واالجتماعية 
(إسكوا) في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني

من كل عام.

وشارك في إحياء الفعالية ممثلون عن دول أجنبية ودبلوماسيون عرب إلى جانب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية ولبنانية.

وخالل كلمتها بالفعالية، اعتبرت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية لـ"إسكوا" ريما خلف، أن "سياسات التمييز التي ينتهجها الكيان
اإلسرائيلي هي التي تجعل كل اآلفاق مسدودة أمام الفلسطينينن".

وأوضحت أن (إسرائيل) تنتهك القانون الدولي، وتقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمر بيوتهم وممتلكاتهم، كما وتزيد من الحصار االقتصادي المفروض
عليهم في كل مكان، كما أنها تشرع في بناء المستوطنات وتسلب األراضي الفلسطينينة لصالح ديانة واحدة دون سواها".

وتابعت: "على القانون الدولي الذي يبغي تحقيق العدالة أال يستثني (إسرائيل) من المحاسبة والمقاضاة حين تقوم بكل أشكال التعدي على المواثيق
واألعراف الدولية".

اإلسرائيلية االحتالل  قوات  بين  مواجهات  تشهد  والتي  الماضي،  أول  أكتوبر/تشرين  مطلع  واألقصى،  للقدس  نصرة  القدس  "انتفاضة  انطالق  ومنذ 
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اإلسرائيلية االحتالل  قوات  بين  مواجهات  تشهد  والتي  الماضي،  أول  أكتوبر/تشرين  مطلع  واألقصى،  للقدس  نصرة  القدس  "انتفاضة  انطالق  ومنذ 
والشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة، استشهدالعشرات من الفلسطينيين، بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

بدورها، استنكرة ممثلة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في لبنان سيغريد كاغ، في كلمتها خالل الفعالية، األنشطة االستيطانية التي وصفتها
والتي الفلسطينيون  يملكها  التي  والمباني  للمنازل  العقابي  الهدم  عمليات  جانب  إلى  المستوطنون،  يمارسها  التي  العنف  وأعمال  القانونية  بـ"غير 

تضاعفت نسبتها خالل العام الجاري"، دون ذكر رقم بعينه. 
وأضافت: "ال شيء يبرر استعمال القوة ضد المدنيين، وال بد من ضبط النفس للوصول إلى حل يرضي كل األطراف، نحن نتخوف من انسداد اآلفاق

ꅁ�" السياسية الكفيلة بتحقيق حل الدولتين لكننا نجدد التزامنا بالعمل لتحقيق التسوية

تأمين مقومات أهمية  بالفعالية، على  كلمة  اللبنانية)، فشدد خالل  الحكومة  أنشأتها  (لجنة  منيمنة  اللبناني حسن  الفلسطيني  الحوار  لجنة  رئيس  أما 
الحياة األساسية للفلسطينيين، معتبرًا أن هذا ال يدخل في إطار القضايا السياسية بل اإلنسانية.

 

فلسطين ، انتهاكات االحتالل ، االستيطان ، االمم المتحدة

(https://telegramꅁ�me/arabic_farsnews)

(middle_east/news/13950910000121/) معترًفا بهزيمة ’جيش الفتح’..المحيسني يقر بهدر دماء الشباب السوري وتخديرهم بنصر وهمي •
(middle_east/news/13950910000126/) الدفاع الروسية: خروج نحو 6000 مدني من أحياء حلب الشرقية في يوم واحد وغياب العون الغربي •

(photo/news/13950910000139/) بالصور .. وصول مساعدات الى داخل بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين شمال ادلب •
(economy/news/13950910000164/) واردات آسيا من نفط إيران تزيد ألكثر من المثلين بتشرين االول •

(middle_east/news/13950910000134/) مسؤول: ايران لم تمنح قاعدة عسكرية لروسيا في أي وقت •
(iran/news/13950910000129/) طهران: الدول الداعمة للجماعات االرهابية مسؤولة ازاء تسهيل حصولها على االسلحة الكيمياوية •

(economy/news/13950910000094/) حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق يبلغ 13 مليار دوالر سنويا •
(middle_east/news/13950910000077/) (ع) في ذكرى استشهاد اإلمام علي بن موسى الرضا •

(international/news/13950910000065/) داعش يتبنى هجوم جامعة أوهايو األميركية •

آخر االخبار

االکثر تصفحا

(middle_east/news/13950909000290/) !ك التركي نحو طهران: على أمل أن تفهم أنقرة الرسالة 韡�التحر

(tech/news/13950909000966/) اكتشاف محيط على عمق 1000 كم من سطح األرض

(middle_east/news/13950910000054/) صحيفة : غارة اسرائيلية على مستودع ذخيرة للجيش السوري

مختارات

(middle_east/news/13950909001226/)حكومة اإلنقاذ الوطني في اليمن تعقد إجتماعها األول برئاسة بن حبتور

(middle_east/news/13950909001218/)

(/middle_east/news/13950909000484)الجيش السوري وحلفاؤه يدخلون بلدة الميدعاني بالغوطة الشرقية لدمشق

األزهر عن "الجزيرة": قناة مشبوهة وتنفذ مخططات أعداء األمة
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اجعلنا صفحتك الرئيسية

Englishعربي

الشؤون السياسية 

 
تسجيل دخولمستخدم جديدحقوق النشرخدماتنامكاتب كوناإتصل بنالإلعالن على الموقععن كوناالصفحة الرئيسية

 

 
30 نوفمبر 09:44 2016 ص

01 ربيع األول 1438

الصور (خالل األسبوع)|أخبار اليوم|أرشيف كونا|األخبار جغرافيا|أخبار

إسالمية|أحداث|النقل واالتصاالت|حكومة|ديوان ولي العهد|الديوان األميري|انسان|األمن|العلوم والتكنولوجيا|الدفاع

امين لجنة (اسكوا): العالم يشهد تزايدا في اعداد
المتضامنين مع الشعب الفلسطيني

29/11/2016| LOC20:07
GMT 17:07|األخبار العربية

االقتصادية المتحدة  االمم  للجنة  التنفيذية  واالمينة  المتحدة  لالمم  العام  االمين  وكيلة  اكدت    (كونا)   11    29   بيروت 
الشعب مع  المتضامنين  اعداد  في  تزايدا  يشهد  العالم  ان  الثالثاء  اليوم  خلف  ريما  (اسكوا)  آسيا  لغرب  واالجتماعية 

الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل االسرائيلي وممارساته.
نظام مقاطعة  الفلسطيني ان حمالت  مع الشعب  الدولي  التضامن  ليوم  خالل احياء (اسكوا)  القتها  خلف في كلمة  وقالت 
االحتالل االسرائيلي ومؤسساته تتنامى في العالم وتتزايد االصوات التي ترفض االكتفاء بكلمات التعزية واالعتذار كما يشهد

العالم العربي انتفاضات شعبية ضد اي تطبيع او تساهل مع نظام االحتالل االسرائيلي.
الغربية ومدينة غزة والضفة  الفلسطيني في قطاع  الشعب  الوحشية والمستمرة ضد  الممارسات االسرائيلية  الى  واشارت 
القدس من حصار وقتل وتهجير واعتقال وكذلك التمييز المؤسسي والمجتمعي والقمع الذي يستهدف الفلسطينيين داخل

اسرائيل.
الخدمات كما على  الجنسية وتملك االراضي والحصول  حقوق  مواطنيها في  بين  يميز  50 قانونا  اسرائيل سنت  ان  واضافت 
ترفض مناقشة حق العودة للفلسطينيين لمجرد كونهم ال ينتمون للديانة اليهودية بينما تهب حق المواطنة فيها الي يهودي

في العالم وتسمح له باالستيالء على بيوت الفلسطينيين وارضهم.
واعتبرت خلف ان ما تشهده فلسطين هو "نتيجة لتسامح قوى كبرى في العالم مع تطبيق مفهوم الدولة ذات النقاء العرقي

والديني والذي اليستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس وال يمكن فرضه اال بالقمع والقتل واالرهاب".
طريق اختار  باالمل وهو  متسلحا  مايزال  الفلسطيني  "الشعب  ان  عودة  عبير  الفلسطينية  االقتصاد  قالت وزيرة  جانبها  من 
تطلعاته يحقق  وشامل  عادل  سالم  الى  للوصول  والقانونية  والديبلوماسية  السياسية  بالجهود  وايمان  بشجاعة  السالم 

المشروعة في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة".
واكدت ضرورة العمل النقاذ فرص تحقيق السالم وبذل الجهود للمشاركة الدولية لتحقيق السالم بما في ذلك دعم المبادرة

الفرنسية لعقد مؤتمر للسالم قبل نهاية هذا العام.
االستيطانية اعمالها  على  اسرائيل  لمحاسبة  فعال  اجراء  اي  االن  حتى  يتخذ  لم  الدولي  المجتمع  ان  الى  عودة  ولفتت 
المستمرة وممارساتها التي تهدف لتغيير التركيبة الديموغرافية في مدينة القدس الشرقية المحتلة وذلك رغم قرارات مجلس

االمن التي طالبت بوقف وتفكيك المستوطنات.
واعتبرت ان سلطات االحتالل تعمل على تحويل الصراع الى نزاع ديني مع استمرار االعتداءات والتحريض من قبل المتطرفين
االسرائيليين ضد االماكن المقدسة المسيحية واإلسالمية في القدس والتقسيم المكاني والزماني للمسجد االقصى وتغيير

معالم المدينة وطابعها التاريخي والسكاني وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني.
من جانبه دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة االمم المتحدة والدول األعضاء الى اعتماد سياسات
دعم والتزام بحقوق الشعب الفلسطيني الذي يعمل على انتزاع استقالله وبناء دولته المستقلة. وجدد التأكيد على موقف
لبنان الداعي الى انهاء االحتالل االسرائيلي وفرض حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية على االراضي الفلسطينية المحتلة

عام 1967.
الشعب مع  للتضامن  الدولي  باليوم  عام  كل  من  نوفمبر   29 في  تحتفل  لها  التابعة  والمنظمات  المتحدة  االمم  ان  يذكر 
استقالله ونيل  مصيره  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  ودعم  الفلسطينية  القضية  حل  بضرروة  للتذكير  الفلسطيني 

والعودة الى ارضه.(النهاية) و س م / ا م م
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انخفاض المؤشرات الرئيسية الثالثة لبورصة الكويت الساعة 15ر9 
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ــونا ــ ــ ــ ــ  KUNA كـ   
@kuna_ar

 
موجز االخبار

 

   خادم الحرمين الشريفين يوافق على تخصيص     الدوالر األمريكي يستقر أمام الدينار عند 304ر0 واليورو يرتفع الى 324ر0    انخفاض المؤشرات الرئيسية الثالثة لبورصة الكويت الساعة 15ر9 صباحا   

رام هللا  المؤتمر السابع لحركة (فتح) يجدد باإلجماع
رئاسة رئيس السلطة محمود عباس للحركة بعد ترشيحه

من قبل مؤسسي الحركة واعضاء لجنتها المركزية. 
المزيد 

 
الرياض  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي

الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح يؤكد الموقف الثابت
والراسخ لدولة الكويت بالوقوف جنبا إلى جنب مع المملكة
العربية السعودية في تصديها لألخطار اإلقليمية والدولية

والدفاع عن مقدسات األمة اإلسالمية.

المزيد 
 

الكويت  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد الحمد الصباح يعود والوفد األمني المرافق له

إلى البالد قادما من العاصمة السعودية (الرياض) بعد
مشاركته في االجتماع ال35 لوزراء الداخلية في دول

مجلس التعاون الخليجي.

المزيد 
 

فيينا  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط
بالوكالة الكويتي انس الصالح يصل الى فيينا للمشاركة في
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بيروت: "اإلسكوا" تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

بيروت /سوا/ أحيت منظمة "االسكوا"، اليوم الثالثاء، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، في مقر
المنظمة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

واعتبرت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا ريما خلف، في كلمتها، أن الفلسطينيين
يعانون أينما حلوا من سياسات التمييز العنصري التي اتبعتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة.

وقالت "إن محاولة مجموعة عرقية/دينية السيطرة على مجموعة أخرى، هي في جوهرها مطابقة لسياسة
الفصل العنصري التي اعتقد العالم أنها اندثرت بهزيمتها في جنوب أفريقيا في تسعينيات القرن الماضي".

 وأكدت أن "ما نشهده اليوم في فلسطين، هو نتيجة لتسامح قوى كبرى في العالم مع تطبيق مفهوم الدولة
ذات النقاء العرقي والديني، وهو مفهوم ال يستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس وال يمكن فرضه إال بالقمع

والقتل واإلرهاب، فيعاقب الطفل بـ12 عاما في السجن لرميه حجرا، ويعتقل 850,000 فلسطيني منذ احتالل الضفة
وغزة، ويقضي الكثيرون حرقا ورصاصا ألنهم فلسطينيون يرفضون االنتقاص من حقوقهم ويأبون االستسالم للظلم".

 وأضافت: "وللظلم عندما يطول عاقبة من اثنتين، فإما أن يألفه المظلومون فيعتبرونه قدرا ويستسلمون له، وإما
أن يواجهوه بمقاومة ال تمّل حتى يزول الظلم، وقد أثبتت السنون أن الشعب الفلسطيني لم يتعود على الظلم، بل

اختار المقاومة، لم يقبل بسرقة حقه، بل تمسك به، لم يقبل بالنفي من الجغرافيا والتاريخ بل سكنه الوعد
باالنتصار."

 آخر تعديل: 29-11-2016 الساعه: 22:40
http://www.palsawa.com/b4ba1bf1



وفي رسالته للمناسبة، قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي-مون: "في العام الجاري، تضاعف عدد عمليات
هدم المنازل الفلسطينية والهياكل األخرى من قبل القوات اإلسرائيلية مقارنة بعام 2015، وال تزال غزة تشكل حالة

طوارئ إنسانية، حيث يوجد هناك مليونا فلسطيني يعانون من الهياكل األساسية المتداعية وشلل االقتصاد،
وعشرات اآلالف من المشردين الذين ما زالوا ينتظرون إعادة بناء المنازل التي ُدمرت بفعل الصراع".

بدوره، قال رئيس مجلس الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة، في كلمته، "إن لبناَن يتمسك بما سبَق وكّرره
من أن حَل قضيَة الالجئيَن الفلسطينييَن على أرضه له طريق واحد وحيد يتمثل في إنهاِء االحتالِل االسرائيلي، وفرِض

حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وأشار إلى تقاطع الموقفين اللبناني والفلسطيني في اإلصرار على انتزاع هذا الحق، مع رفض التوطين أو التجنيس
وسواه من أشكال تبديد الهوية الوطنية الفلسطينية، الفتا إلى أن الحكومات اللبنانية كرست قبل أكثر من عشر

سنوات التوجه نحو إعطاء الفلسطينيين حقوَقهم اإلنسانية واالجتماعية.

وشدد على أن أمن مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا يتحقق عبر التنمية المستدامة وحل المعضالت المتراكمة منذ
عقود طويلة، التي يضاعفها تراجع األموال التي تصل من المانحين إلى وكالة "األونروا" وتنفق على الطبابة

والتعليم وغيرها من مقومات أولية للعيش .

من جانبها، قالت وزيرة االقتصاد الفلسطيني عبير عودة "إن سلطات االحتالل تعمل حاليا على تحويل الصراع من نزاع
سياسي إلى نزاع ديني، فمدينة القدس تواجه تصعيدا خطيرا من خالل استمرار االعتداءات والتحريض من قبل

المتطرفين اإلسرائيليين ضد األماكن المقّدسة المسيحية واإلسالمية، وفرض واقع جديد من خالل التقسيم المكاني
والزماني للمسجد األقصى والحرم الشريف وتغيير معالم المدينة وطابعها التاريخي والسكاني، وعزلها عن

محيطها العربي الفلسطيني".

وأضافت أنه رغم وجود قرارات مجلس األمن التي أدانت االستيطان باعتباره غير شرعي وطالبت بتفكيك جميع
المستوطنات والحث على الوقف الفوري لما تمارسه سلطات االحتالل من تغيير في التركيبة الديمغرافية في

مدينة القدس الشرقية المحتلة وإدانة المجتمع الدولي اإلجراءات اإلسرائيلية، إال أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فّعال
حتى اآلن لمحاسبة إسرائيل على أعمالها.

وشددت عودة على أن شعبنا الفلسطيني ما زال مسلحا باألمل وقد اختار طريق السالم بكل شجاعة وبإيمان راسخ
باستمرار الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية للوصول إلى سالم عادل وشامل، يحقق التطلعات الوطنية

المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.

وحثت على بذل الجهود للمشاركة الدولية لتحقيق السالم بما في ذلك العمل مع األصدقاء الفرنسيين من أجل
دعم مبادرتهم في عقد مؤتمر للسالم قبل نهاية هذا العام، للخروج بمعايير واضحة لتحقيق السالم على أساس

حل الدولتين على حدود 1967 ووفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية
وخطة خارطة الطريق ووضع سقف زمني إلنهاء االحتالل.

من جهته، قال الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، في كلمته، إنه يجب إيالء االهتمام لمقاومة الشعب الفلسطيني
الجريئة والبعيدة األمد، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "يجب أن يتمتع بما يتمتع به بقيتنا أي بحقوق متساوية

في تقرير المصير وفي القدرة على السعي وراء الرفاه االقتصادي والتنمية االجتماعية".

وافتتح المشاركون في أسواق بيروت معرضا ثقافيا يحمل عنوان "لحظات فلسطينية" من تنظيم وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)، ولجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني.
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ابحث داخل موقع أمد

مشاركة حماس في مؤتمر فتح، هو اعتراف بأن حماس ليس فصيال انقالبيا..بس هل حقا قيادة فتح مقتنعة بالحكي أم تحسبا لما يقال عن تعاون حمساوي
دحالني.."الجكر أبو المعجزات"!
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أمد/ ب�骆源وت: قالت مسؤولة أممية اليوم الثالثاء، إن "إ骆ائيل تنتهك القانون الدو�㒀ꆠ وتقتل المدني�텟�源 الفلسطيني�텟�源"، داعية إ�꽤�ꆠ محاسبتها.جاء ذلك خالل إحياء لجنة األمم

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) �㒀烶 مقرها بالعاصمة اللبنانية ب�骆源وت، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطي�鰾 والذي يوافق التاسع والع⫮骆ين

من نوفم�骆辛/ت⫮骆ين الثا㒀푒 من كل عام.

텟�源�ت وكيلة األم骆辛�جانب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية ولبنانية.وخالل كلمتها بالفعالية، اعت 꽤�ꆠ�إحياء الفعالية ممثلون عن دول أجنبية ودبلوماسيون عرب إ 㒀烶� وشارك

أمام مسدودة  اآلفاق  كل  تجعل   鴉�ال  㒀쒺� اإل骆ائيلية  السلطات  تنتهجها   鴉�ال  ꬦ源�التمي "سياسات  أن  خلف،  ريما  لـ"إسكوا"  التنفيذية  األمينة  المتحدة  لألمم  العام 

 ."텟�醹�الفلسطيني

وأوضحت أن "إ骆ائيل تنتهك القانون الدو�㒀ꆠ، وتقتل المدني�텟�源 الفلسطيني�텟�源، وتدمر بيوتهم وممتلكاتهم، كما وتزيد من الحصار االقتصادي المفروض عليهم �㒀烶 كل مكان،

كما أنها ت⫮骆ع �㒀烶 بناء المستوطنات وتسلب األرا뛱 الفلسطينينة لصالح ديانة واحدة دون سواها". 

وتابعت: "ع巧�ￓ القانون الدو�㒀ꆠ الذي يبغي تحقيق العدالة أال يستث�鰾 إ骆ائيل من المحاسبة والمقاضاة ح�텟�源 تقوم بكل أشكال التعدي ع巧�ￓ المواثيق واألعراف الدولية".ومنذ

انطالق "الهبة الشعبية" ن�骆댘ة للقدس واألق��뒬، مطلع أكتوبر/ت⫮骆ين أول الما뛱، وال�鴉 تشهد مواجهات ب�텟�源 القوات اإل骆ائيلية والشبان الفلسطيني�㒀烶� 텟�源 مناطق متفرقة،

.텟�源�ائيلي骆بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إ ،텟�源�ات من الفلسطيني骆⫮قتل الع

كلمات دالّة:
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مسؤولة أممية: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب
محاسبتها

قالت مسؤولة أممية الثالثاء، إن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتقتل المدنيين
الفلسطينيين"، داعية إلى محاسبتها. 

 
جاء ذلك خالل إحياء لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مقرها

بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق
التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. 

  
وشارك في إحياء الفعالية ممثلون عن دول أجنبية ودبلوماسيون عرب إلى جانب ممثلو

منظمات أهلية فلسطينية ولبنانية. 
 

وخالل كلمتها بالفعالية، اعتبرت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة التنفيذية لـ"إسكوا"
ريما خلف، أن "سياسات التمييز التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية هي التي تجعل كل اآلفاق

مسدودة أمام الفلسطينينن".  
وأوضحت أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمر بيوتهم

وممتلكاتهم، كما وتزيد من الحصار االقتصادي المفروض عليهم في كل مكان، كما أنها تشرع
في بناء المستوطنات وتسلب األراضي الفلسطينينة لصالح ديانة واحدة دون سواها". 
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English

 C °24 / الدوحة 

...:الخطوط الساخنة:مجتمع:الصفحة الرئيسية

埜�ḁمع فلسطين 韚��لحظات فلسطينية"... تضامن لبنا"
الداخل والمهجر

ب�ퟨ�وت ــ العر��韚 الجديد

2016 ퟨ�響�29 نوفم

القوات العراقية تسعى لفتح

الجبهة الشمالية للموصل

ستيفن منوتش��៶...خريج "وول

س︀�ퟨيت" مرّشح ترامب لوزارة

الخزانة

تقرير دو韚�였 يكشف دور إيران

៶��بتهريب أسلحة للحوثي

شهدت العاصمة اللبنانية ب�ퟨ�وت، اليوم الثالثاء، إحياء فعاليات "اليوم العالمي

埜�ꠂاألرا  韚�퀀  ៶��الفلسطيني معاناة  بتجسيد   ،"埜�ḁالفلسطي الشعب  مع  للتضامن 

المحتلة وبلدان اللجوء.

والمحلية، األممية  اللجان  المتنوعة مجموعة من  الفعاليات  تنظيم   韚�퀀 وشاركت 

韚��لغر واالجتماعية  االقتصادية  و"اللجنة   "埜�ḁالفلسطي  韚��اللبنا الحوار  كـ"لجنة 

"៶��الفلسطيني  ៶��الالجئ وتشغيل  إلغاثة  المتحدة  األمم  و"وكالة  (أسكوا)  آسيا" 

(أونروا).

وضمت الفعاليات معرضا ثقافيا بعنوان "لحظات فلسطينية"، تخلله عرض صور

فردية مآس  من  تخللها  وما   ،1948 عام  منذ  الفلسطينية  األزمة  تطور  عن 

ال埜�ḁ هجرت اإل�ퟨ�韆ائيلية  االعتداءات   韚�ᐁع  ퟨ�域�تقت ال  معاناة   韚�鼁و  ،埜�ḁالفلسطي الشعب  أبناء  لها  تعرض  وجماعية 

الفلسطيني��៶ وقتلتهم، بل تمتد إ韚�였 بلدن اللجوء ال埜�ḁ يعا��韚 الالجئون فيها ظروفا إنسانية صعبة.

ويشكل المعرض شهادة حّية ع韚�ᐁ التحديات ال埜�ḁ واجهت أجياًال من الفلسطيني��៶ ع韚�ᐁ مّر عقود من الزمن، وهو

埜�ḁلالج أونروا  الثالثون دعم  الصور  وتعكس  والمحن،  الشدائد  韚�퀀 وجه  الصمود   韚�ᐁع الفائقة  قدرتهم   韚�ᐁع دليل 

فلسط�韚�퀀 ៶� لبنان وال︀�ퟨامها تجاههم، وقد اخت�ퟨ�ت من أرشيف األفالم والصور الخاص بالوكالة.

حّق  韚�ᐁع للتأكيد  فرصة  يشكل  "اليوم  أن  منيمنة،  حسن   ،"埜�ḁالفلسطي  韚��اللبنا الحوار  "لجنة  رئيس   ퟨ�響�واعت

الالجئ�韚�퀀 ៶� العودة إ韚�였 ديارهم". 韚�퀀 ح��៶ قال مدير "أونروا" 韚�퀀 لبنان، حكم شهوان، إن "تسليط الضوء ع韚�ᐁ معاناة

الشعب الفلسطي埜�ḁ يجب أن يستمر ع韚�ᐁ مدار العام"، مؤكدا لـ"العر��韚 الجديد"، "استمرار دعم الوكالة للشعب

."埜�ḁالفلسطي

عالميا يوما   ៶��فلسط تقسيم  قرار  اعتماد  تاريخ  "إعالن  أّن  خلف،  ريما  لـ"أسكوا"،  التنفيذية  المديرة  وأكدت 

هذا  韚�ᐁع وقع  الذي  بالظلم   韚�였الدو المجتمع  قبل  من  ضمنًيا  اع︀�ퟨافا  إال  ليس   埜�ḁالفلسطي الشعب  مع  للتضامن 

الشعب مذاك التاريخ".
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البحث في األخبار:

Yeni Medya Internet Publishing

من نحن  أعلن  اتصل әt  منزل

Manşetler Spor Foto Galeri Son Dakika Haber Yerel Haberler  

القانون رقم 5846 على المصنفات الفكرية والفنية هي 100٪ تنطبق على جميع المواد المنشورة في هذا بوابة األخبار. باستثناء ما هو مسموح به في ظل سياسات وكاالت األنباء ذات الصلة، يجوز إعادة
إنتاج أي جزء من هذا الموقع أو تخزينه في نظام استرجاع المعلومات، إبالغ أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة دون إذن خطي مسبق. عن أية مواد أخرى منشورة على هذا الموقع، ويمكنك نسخ المحتوى إلى

أطراف ثالثة فرد الستخدامهم الشخصي، ولكن فقط إذا كنت تعترف هذا الموقع كمصدر للمادة ومكان وجود صلة

[Hata Bildir]
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News 18:43 29.11.2016 >> مسؤولة أممية تتهم إسرائيل بـ"انتهاك" القانون الدولي وتدعو لمحاسبتها

مسؤولة أممية تتهم إسرائيل بـ"انتهاك" القانون الدولي وتدعو لمحاسبتها

بيروت/أسماء البريدي/األناضولقالت مسؤولة أممية اليوم الثالثاء، إن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتقتل المدنيين الفلسطينيين"، داعية إلى محاسبتها.جاء
ذلك خالل إحياء لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني والذي يوافق التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام. وبحسب مراسل األناضول، شارك في إحياء الفعالية ممثلون عن دول
أجنبية ودبلوماسيون عرب إلى جانب ممثلو منظمات أهلية فلسطينية ولبنانية.وخالل كلمتها بالفعالية، اعتبرت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة األمينة

التنفيذية لـ"إسكوا" ريما خلف، أن "سياسات التمييز التي تنتهجها السلطات اإلسرائيلية هي التي تجعل كل اآلفاق مسدودة أمام الفلسطينينن".

وأوضحت أن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتقتل المدنيين الفلسطينيين، وتدمر بيوتهم وممتلكاتهم، كما وتزيد من الحصار االقتصادي المفروض عليهم
في كل مكان، كما أنها تشرع في بناء المستوطنات وتسلب األراضي الفلسطينينة لصالح ديانة واحدة دون سواها".

وتابعت: "على القانون الدولي الذي يبغي تحقيق العدالة أال يستثني إسرائيل من المحاسبة والمقاضاة حين تقوم بكل أشكال التعدي على المواثيق واألعراف
الدولية".ومنذ انطالق "الهبة الشعبية" نصرة للقدس واألقصى، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي تشهد مواجهات بين القوات اإلسرائيلية والشبان

الفلسطينيين في مناطق متفرقة، قتل العشرات من الفلسطينيين، بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وتقول السلطة الفلسطينية إن ما يجري من قتل لمواطنيها هو "عمليات إعدام بدم بارد" تنفذها القوات اإلسرائيلية. بدورها، قالت ممثلة األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون في لبنان سيغريد كاغ، في كلمتها خالل الفعالية، إن المنطقة العربية "اجتاحتها موجة عنف، مسببة معاناة شديدة لكل من اإلسرائيليين

والفلسطينيين على حد سواء، وإنني أدين هذه الهجمات وجميع أعمال العنف (دون توضيحها)". 
واستنكرت األنشطة االستيطانية التي وصفتها بـ"غير القانونية وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، إلى جانب عمليات الهدم العقابي للمنازل

والمباني التي يملكها الفلسطينيون والتي تضاعفت نسبتها خالل العام الجاري"، دون ذكر رقم بعينه.وأضافت: "ال شيء يبرر استعمال القوة ضد المدنيين،
وال بد من ضبط النفس للوصول إلى حل يرضي كل األطراف، نحن نتخوف من انسداد اآلفاق السياسية الكفيلة بتحقيق حل الدولتين لكننا نجدد التزامنا

بالعمل لتحقيق السالم والعدالة واألمان للفلسطينيين واإلسرائيليين". أما رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة (لجنة أنشأتها الحكومة اللبنانية)،
فشدد خالل كلمة بالفعالية، على أهمية تأمين مقومات الحياة األساسية للفلسطينيين، معتبراً أن هذا ال يدخل في إطار القضايا السياسية بل اإلنسانية. وشاركت

فرقة فلسطينية شبابية من صور (جنوب لبنان) في إحياء الفعالية، بعرض غنائي موسيقي إلبراز القضية الفسطينية بقالب فني يعكس عدالة القضية.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين، شهد السوق التجاري الواقع أمام مبنى "إسكوا"، معرض صور ضم لوحات تعبيرية عن النكبة والمعاناة التي

تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى السنوات الطويلة، باإلضافة إلى زاوية لعرض التراث الفلسطيني من خالل فنونه التطريزية الفريدة.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف االستيطان واإلفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في
السجون اإلسرائيلية، ورفض قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها األمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر األمم المتحدة في نيويورك، وبعض مكاتبها
في دول أخرى. 
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اإلسكوا تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
الثالثاء، 29 نوفمبر، 2016

اعتبرت اليوم الدكتورة ريما خلف، وكيلة األمين العام لألمم المتحدة واألمينة التنفيذية لإلسكوا أن الفلسطينيين يعانون
أينما حلوا، من سياسات التمييز العنصري التي اتبعتها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة. وقالت إن محاولة مجموعة

عرقية/دينية السيطرة على مجموعة أخرى، هي في جوهرها مطابقة لسياسة الفصل العنصري (األبارتايد) التي اعتقد
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عرقية/دينية السيطرة على مجموعة أخرى، هي في جوهرها مطابقة لسياسة الفصل العنصري (األبارتايد) التي اعتقد
العالم أنها اندثرت بهزيمتها في جنوب أفريقيا في تسعينيات القرن الماضي.

كالم خلف جاء من على منبر بيت األمم المتحدة أمام حشد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وممثلي
المجتمع المدني لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع العشب الفلسطيني (

اإلسكوا على إحيائه منذ سنوات طويلة. 
وقالت خلف: “ما نشهده اليوم في فلسطين، هو نتيجة لتسامح قوى كبرى في العالم مع تطبيق مفهوم الدولة ذات

النقاء العرقي والديني. وهو مفهوم ال يستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس وال يمكن فرضه إال بالقمع والقتل واإلرهاب.
فيعاقب الطفل باثني عشر عاماً في السجن لرميه حجراً، ويعتقل 850,000

الكثيرون حرقاً ورصاصاً ألنهم فلسطينيون يرفضون االنتقاص من حقوقهم ويأبون االستسالم للظلم”.
وأضافت: “وللظلم عندما يطول عاقبة من اثنتين، فإما أن يألفه المظلومون فيعتبروه قدراً ويستسلموا له، وإما أن

يواجهوه بمقاومة ال تمّل حتى يزول الظلم. وقد أثبتت السنون أن الشعب الفلسطيني لم يتعود على الظلم، بل اختار
المقاومة، لم يقبل بسرقة حقه، بل تمسك به، لم يقبل بالنفي من الجغرافيا والتاريخ بل سكنه الوعد باالنتصار”.
ولفتت األمينة التنفيذية لإلسكوا إلى أّن: “العالم يتغيّر بسرعة. تتزايد األصوات التي ترفض االكتفاء بكلمات التعزية

واالعتذار، ويكثر المتضامنون مع الشعب الفلسطيني في محنته ونضاله: حمالت المقاطعة لنظام االحتالل ومؤسساته
تتسع وتصبح أصلب عوداً. مشاهير يؤثرون رفض المشاركة في الجريمة، بل يصرون على فضحها. مهنيون، كالدكتور
مادس غيلبيرت – الذي يشاركنا اليوم في إحياء هذه المناسبة – يضعون خبرتهم في خدمة الحق ودعماً لنضال

الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. شعوب عربية تنتفض عندما تشتم رائحة تطبيع أو تساهل مع نظام
االحتالل اإلسرائيلي. لكل هؤالء، لجميع أصحاب الضمائر الحية في المنطقة والعالم، أقول: سعيكم لن يذهب هدراً”.

(النص الكامل للكلمة مرفق طياً) 
وإلى كلمة خلف شهد إحياء يوم التضامن لهذا العام عرضاً موسيقياً وغنائياً لفرقة المنفيين، بصوت الفنانة ضحى نوف،

تبعته تالوة رسالة األمين العام لألمم المتحدة بان كيمون من قبل المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان
سيغريد كاغ؛ وكلمة لبنان ألقاها رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة؛ وكلمة فلسطين ألقتها وزيرة

االقتصاد عبير عودة قبل أن يختتم بكلمة رئيسية للمتحدث الضيف، الطبيب والناشط الحقوقي النرويجي مادس
جيلبيرت.

بان كيمون 
وفي رسالته للمناسبة، قال األمين العام لألمم المتحدة بان كيمون: ” (…) شهدت السنوات األخيرة محاولتين

فاشلتين للتفاوض بشأن تسوية سلمية، ونشوب ثالثة نزاعات مسلحة، وسقوط آالف القتلى – غالبيتهم العظمى من
المدنيين الفلسطينيين – وتفشي ممارسات التحريض والهجمات اإلرهابية، وإطالق آالف الصواريخ والقنابل على

إسرائيل انطالقا من غزة، وتنفيذ مشروع استيطاني غير قانوني آخذ في التوسع يهدد بتقويض القيم الديمقراطية في
إسرائيل وطابع مجتمعها. وفي العام الجاري، تضاعف عدد عمليات هدم المنازل الفلسطينية والهياكل األخرى من قبل
القوات اإلسرائيلية مقارنة بعام 2015. وال تزال غزة تشكل حالة طوارئ إنسانية، حيث يوجد هناك مليونا فلسطيني
يعانون من الهياكل األساسية المتداعية وشلل االقتصاد، وعشرات اآلالف من المشردين الذين ما زالوا ينتظرون إعادة

بناء المنازل التي ُدمرت بفعل الصراع”.

وأضاف: “وقد أدت كل هذه العوامل إلى تنامي مشاعر الغضب واإلحباط لدى الفلسطينيين، وإلى خيبة أمل عميقة في
صفوف اإلسرائيليين. كما ساهمت في تعزيز الجناح المتطرف وإضعاف الجناح المعتدل من كال الجانبين. وما زاد األمر

سوءا الغياب الخطير الهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية في وقت تستحوذ فيه األزمات الدائرة في أماكن أخرى على
انتباه قادة العالم. وتضيف االنقسامات الداخلية واالقتتال الدائر في الضفة الغربية بعدا جديدا ومثيرا للقلق إلى الغياب
التعجيزي للوحدة الفلسطينية، كما تقوّض الديمقراطية وسيادة القانون. ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين لبدء
االحتالل اإلسرائيلي، واحتمال تالشي اآلمال في التوصل إلى حل الدولتين، يجب على المجتمع الدولي أن يعلن
بوضوح أنه ما زال ملتزما بمساعدة الطرفين على إعادة بناء الثقة وتهيئة الظروف المواتية إلجراء مفاوضات مجدية”.

منيمنة 
ثم ألقى رئيس مجلس الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة كلمة جاء فيها: “إننا في لجنِة الحوار اللبناني

الفلسطيني نعمل منذ عقد من السنين على نثر بذور ثقافة الحوار في حقل العالقات اللبنانية الفلسطينية، يقينا أنها
السبيل الوحيد لبناء جسور األخوة والثقة مجدداً بعد األثماِن الفادحة التي دفعناها خالل سنواتِ المحِن والحروب. إن
لبناَن يتمسك بما سبَق وكرّره من أن حَل قضيَة الالجئيَن الفلسطينييَن على أرضه له طريق واحد وحيد يتمثل في
إنهاِء االحتالِل االسرائيلي، وفرضِ حقِ العودِة وإقامِة الدولِة الفلسطينيِة على االراضي الفلسطينيِة المحتلِة عام 

. لقد تقاطع الموقفان اللبناني والفلسطيني في االصرار على إنتزاعِ هذا الحق، مع رفضِ التوطيِن أو التجنيسِ وسواُه
من أشكاِل تبديِد الهويِة الوطنية الفلسطينية. وحتى ذلك الحين كرست الحكوماُت اللبنانيُة قبل أكثَر من عشِر سنواتٍ
التوجه نحو إعطاء الفلسطينيين حقوَقهم االنسانيِة واالجتماعيِة . لقد أعددنا في لجنة الحوار العديَد من التوصياتِ التي
توصلنا اليها بالنقاش مع االحزابِ اللبنانيِة الرئيسيِة المشاركِة في المجلسِ النيابي والحكوماتِ المتعاقبة التي تصب
في هذا المجرى . لقد سعينا بدأبٍ على التأكيد أن الوجوَد الفلسطينَي يجب أن يخضَع للسيادِة اللبنانية مع التعهد
بنيله حقوقه الطبيعية . وعليه فإنني أؤكُد أماَمكم أن الحوادث األمنية التي شهدها مخيُم عيُن الحلوة ال تعالج بإقامِة
جداٍر عازٍل بين المخيِم ومحيطه، كما أن الجدار الذي ندينه كفكرة ومبدأ، وكما دلت كل التجارب ال يمكن أن يعالج قضايا

ذات أبعاد سياسية واجتماعية ومعيشية .إن أمَن المخيِم وصيدا يتحقق عبر التنميِة المستدامِة وحل المعضالت

األكثر قراءة

حادث غامض يقتل حفيدة عدو بوتين.. وابن رجل أعمال
مسلم

خاص – شامل روكز يطل على كسروان: االمر لي…
منزل الحريري في دمشق… وهذا مصيره!

تعميم جديد من وزارة الداخلية: تجديد الهوية واجب…
في هذه الحالة

بالفيديو – كارثة جوية تضرب فريق البرازيل لكرة القدم ..
تحطم طائرة في كولومبيا!!

بالصور كرة القدم تخسر العبين بارزين بكارثة الطائرة
البرازيلية

جواب صادم الحد المرشحين لقيادة الجيش.. ماذا قال؟
بري… زار السعودية سرّاً

بالفيديو.. هذا ما دار في كواليس “كالم الناس” بين
جعجع ومارسيل

نظرة نصرهللا الى عون وبري

أخر األخبار

حوري: عقدة الحكومة تكمن في “القلوب
المليانة”

المرصد السوري: 50 ألف شخص فروا من شرق حلب مع
تقدم القوات السورية

اصابة مواطنين في حريق في مرج حاروف

التلفزيون السوري: طائرات إسرائيلية شنت غارة على
منطقة غربي دمشق من المجال الجوي اللبناني

نبيل بو منصف شهر بين “المنتصرين”!
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ذات أبعاد سياسية واجتماعية ومعيشية .إن أمَن المخيِم وصيدا يتحقق عبر التنميِة المستدامِة وحل المعضالت
المتراكمِة منذ عقوٍد طويلٍة والتي يضاعفها تراجع االموال التي تصل من المانحين الى وكالِة االونروا وتنفُق على الطبابِة
والتعليِم وغيرها من مقوماتٍ أوليٍة للعيش . وخالفا لما ينشر، نرى كلجنة حواٍر أن إقامَة هذا الجداُر يقدُم خدمًة مجانيًة
للجماعات التكفيرية التي تتعيُش على اليأس وإهداِر الحقوقِ االنسانية وفرضِ الحواجِز ومنعِ مواِد البناِء وفرضِ المعازِل

وتجاهل حقيقة واضحة مفادها أن المخيم ليس بؤرة أمنية، إذ هو منطقة سكنية تضم حوالي 
وهي تعاني الكثير الذي يتطلب المعالجة المتكاملة والعاجلة”.

عودة 
وفي كلمتها، قالت وزيرة االقتصاد الفلسطيني عبير عودة إن سلطات االحتالل تعمل “حالياً على تحويل الصراع من نزاع

سياسي إلى نزاع ديني حيث تواجه مدينة القدس تصعيداً خطيرا من خالل استمرار االعتداءات والتحريض من قبل
المتطرفين اإلسرائيليين ضد األماكن المقّدسة المسيحية واإلسالمية وفرض واقع جديد من خالل التقسيم المكاني
والزماني للمسجد األقصى والحرم الشريف وتغيير معالم المدينة وطابعها التاريخي والسكاني وعزلها عن محيطها

العربي الفلسطيني”.

وأضافت: “بالرغم من وجود قرارات مجلس األمن التي أدانت االستيطان باعتباره غير شرعي وطالبت بتفكيك جميع
المستوطنات النتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من قواعد وأسس القانون الدولي والحث على الوقف الفوري لما
تمارسه سلطة االحتالل من تغيير في التركيبة الديمغرافية في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإدانة مجتمع دول

المجتمع الدولي اإلجراءات اإلسرائيلية، إال أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فّعال حتى اآلن لمحاسبة إسرائيل على أعمالها”.

ثم ختمت بقولها: “إن شعبنا الفلسطيني ما زال مسلّحاً باألمل وقد اختار طريق السالم بكل شجاعة وبإيمان راسخ
باستمرار الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية للوصول إلى سالم عادل وشامل، يحقق التطلعات الوطنية

المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة. لذلك ال بد من العمل إلنقاذ فرص تحقيق السالم
وبذل الجهور للمشاركة الدولية لتحقيق السالم بما في ذلك العمل مع األصدقاء الفرنسيين من أجل دعم مبادرتهم في
عقد مؤتمر للسالم قبل نهاية هذا العام للخروج بمعايير واضحة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين على حدود
1967 ووفقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية وخطة خارطة الطريق ووضع سقف

زمني إلنهاء االحتالل”.

جيلبرت 
وقال المتحدث الضيف الطبيب النرويجي مادس جيلبرت في كلمته إنه يجب إيالء االهتمام لمقاومة الشعب الفلسطيني
الجريئة والبعيدة األمد. وأكّد أن الشعب الفلسطيني “يجب أن يتمتع بما يتمتع به بقيتنا أي بحقوق متساوية في تقرير

المصير وفي القدرة على السعي وراء الرفاه االقتصادي والتنمية االجتماعية”.

وأضاف: “لسُت ببطل. بل األبطال هم الذين أهديهم هذه الكلمة وهم شعب غزة وطاقمها الطبي. فهم األبطال
الحقيقيون الذين يدافعون عن اإلنسانية بال استسالم وال هروب”.

وأعطى الدكتور جيلبرت أمثلة من عمله في بيروت في العام 1982 وفي غزة خالل العام 
الغربية في العام 1982 تعرفت بـ”خليل” الذي ُقتلت أمه وبترت ذراعه. وفي األسبوع التالي ُقصف المستشفى الذي كان
فيه، غير أن اللون عاد لخديّه وكان مصراً على تغيير ضمادات جراحه بنفسه. كما كان يغنّي أغان فلسطينية. وبالنسبة

إلّي، تحوّل إلى تجربة تثقيفية ورمز للكرامة والمرونة والصمود الفلسطيني ولكن بالدرجة األكبر االحترام. في موقع
التوازن هذا بين الشفقة واالحترام، يبدو التضامن الذي ال يبحث عن األلم فحسب بل عن الصمود”.

وفي اقتباس للرئيس الموزمبيقي الراحل سامورا ماشيل، قال: “ليس التضامن بعمل خيري. بل هو فعل اتحاد بين
حلفاء يحاربون في مواقع مختلفة ولكن لخدمة األهداف عينها”.

وختم جيلبرت قائالً: “أكبر تحٍد أخالقي في زماننا هو إفالت إسرائيل من العقاب”، متسائالً: “كيف نساهم في العدالة
والحرية في فلسطين؟ علينا أن نتعلم الصمود والمقاومة من الفلسطينيين. كما أن حملة المقاطعة وسحب

االستثمارات وفرض العقوبات ضرورية جداً. ويمكننا أن نتعلم من أيسلندا التي طبقت مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في
العام 2015. وقد حذونا في النرويج حذوها لمقاطعة البضائع اإلسرائيلية التي تصنّع على أراض فلسطينية محتلة”.

ثم انتقل المشاركون إلى أسواق بيروت حيث افتتحوا معرضاً ثقافياً يحمل عنوان “لحظات فلسطينية” ويستمر حتى يوم
األحد 4 كانون األول/ديسمبر. وقد تم تنظيمه بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

في الشرق األدنى (األونروا) ولجنة الحوار اللبنانيالفلسطيني. ويتألّف المعرض من خمسة أجزاء:
• معرض للصور حول “الرحلة الطويلة” قامت بتحضيره األونروا؛ 

Visualizing Palestine معرض رسومات بيانية بعنوان “لحظات وعي” تنظمه •
• معرض صور من غزّة تحت عنوان “حياة تحت الحصار” يقدمة اتحاد المصورين العرب؛

• معرض أعمال فنية عنوانه “لحظات وحي” لعبد الرحمن كتناني؛ 
• معرض حرف يدوية عنوانه “لحظات مطرّزة” لالجئين فلسطينيين في لبنان. .
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إنتخاب رئيس مجلس إدارة
ليبان بوست رئيساً لمنظّمة

البريد األورومتوّسطي

هاشم: االولوية اليوم لتثبيت
مياومي كهرباء لبنان

سليم عون: الرئيس عون
والحريري هما اصحاب القرار

بتشكيل الحكومة

جعجع في احتفال التسليم
والتسلُّم بين الرياشي وجبور:

سنفكّك الُعقد لتستقيم
الجمهورية

طورسركيسيان: الكل يريد
االسراع في تأليف الحكومة

مقاالت مشابهة

السابق:
للمرة األولى.. “حماس” تحضر مؤتمر “فتح”

التالي:
يلدريم: تركيا ستواصل حمل مسؤوليتها

»التاريخية عن مدينة القدس

اضف رد

لن يتم نشر البريد اإللكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *
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اخبار لبنان - اليوم
العالمي للتضامن مع

الفلسطينيين في
«اإلسكوا»

اخبار (/news/index.html) 4 زيارة منذ 7 ساعات فى 

اخبار لبنان 
ال ينسى الفلسطينيون تاريخ التاسع والعشرين

من تشرين الثاني من العام 1947. في ذلك

التاريخ، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار

تقسيم فلسطين، ووضعت القدس تحت الوصاية

الدولية، تنفيذا ًلوعد بلفور. وفي كانون االول عام

1977، قرّرت الجمعية العامة االحتفال بهذا التاريخ

كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

أمس، احتفل مكتب «االسكوا» بهذه المناسبة،

في مكتب االمم المتحدة، ساحة رياض الصلح. 

اسُتهل االحتفال برسالة لألمين العام لألمم

المتحدة بان كي مون، التي ألقتها المنسقة

الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.

ولفتت النظر في كلمتها الى أن «الصراع

اإلسرائيلي الفلسطيني «هو جرح غائر قديم

العهد». وأضافت: «ال يزال القادة اإلسرائيليون

والفلسطينيون يعبرون عن دعمهم للحل القائم

على وجود دولتين. ولكن األمر قد ينتهي بهم إلى

ترسيخ واقع الدولة الواحدة ما لم يبادروا إلى اتخاذ

خطوات عاجلة من أجل إحياء منظور سياسي». 

من جهته، أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني

الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، أن «الحــوادث

األمنية التي شهدها مخيم عين الحــلوة ال تعالج

بحلول أمنية وإقامة جدار عازل بين المخيم

ومحيطه. كما أن الجدار كفــكرة ومبــدأ وبناء، وكما

دلّت كل التجارب، ال يمــكن أن يعالج قضايا ذات

أبعاد سياســية واجتماعية ومعيشية». 

(http://www.source-7.com)
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وأشار الى ان «أمن المخيم وصيدا يتحقق عبر

التنمية المستدامة وحل المعضالت المتراكمة منذ

عقود طويلة، والتي يضاعفها تراجع االموال التي

تصل من المانحين الى وكالة االونروا». 

وقال انه «خالفاً لما ينشر، نرى أن إقامَة هذا الجدار

يقدم خدمة مجانية للجماعات التكفيرية التي

تتعيش على اليأس وإهدار الحقوق االنسانية

وفرض الحواجز ومنع مواد البناء وفرض المعازل

وتجاهل حقيقة واضحة مفادها أن المخيم ليس

بؤرة أمنية، إذ هو منطقة سكنــية تضم حوالي 80

ألف الجئ معذب، وهي تعاني الكثير الذي يتطلب

المعالجة التنموية المتكاملة والعاجلة». 

ورأت وكيلة األمين العام لالمم المتحدة الدكتورة

ريما خلف، أّن «ما نشهده اليوم في فلسطين، هو

نتيجة لتسامح قوى كبرى في العالم مع تطبيق

مفهوم الدولة ذات النقاء العرقي والديني، كما هو

مفهوم ال يستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس وال

يمكن فرضه إال بالقمع والقتل واإلرهاب. فيعاقب

الطفل باثني عشر عاماً في السجن لرميه حجراً،

ويعتقل 850,000 فلسطيني منذ احتالل الضفة

وغزة، ويقضي الكثيرون حرقاً ورصاصاً». 

أما وزيرة االقتصاد الوطني لدولة فلسطين عبير

عودة، فاعتبرت ان «مشروع القانون لمنع األذان عبر

مكبرات الصوت في دور العبادة ما هو اال خطوة

ممنهجة ضمن السياسات االسرائيلية لتحويل

الصراع الى صراع ديني». 

وللمناسبة، أطلقت اللجنة بالتعاون مع «االسكوا»

و «األونروا»، معرًضا ثقافيًا بعنوان «لحظات

فلسطينية» في أسواق بيروت في الوسط

التجاري. ويستمر المعرض حتى الرابع من الشهر

المقبل. 

ويسلط المعرض الضوء على لحظات يعيشها

الفلسطينيون سواء في المخيمات أو في مناطق

اللجوء. ويعكس صراعهم المستمرّ للحصول على

حقوقهم.

اخبار لبنان - اليوم
العالمي للتضامن مع

الفلسطينيين في
«اإلسكوا»
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