
  1 | P a g e ة   د ح لو ا ص ت ال م و ا ال ع إل ي ا ا ف و ك س إل ا  
 

 اإلسكوا واإلعالم فيوحدة االتصال 
 قصاصات صحافيّة
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 اليوم العالمي للتضامن مع العشب الفلسطيني

 

 للتضامن مع الشعب الفلسطينياسكوا" تحيي اليوم العالمي وكالة وطن لألنباء:  •

 

 "اسكوا" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيفلسطين:  •

 

أحيت األمم المتحدة في بيروت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب (: مصور طيرشتلفزيون لبنان: ) •

 تقرير نوال األشقر-الفلسطيني 

 

تحت عنوان " طالت " نظمت االسكوا لقاء تضامني جمع (: مصور طيرشتلفزيون المستقبل: ) •

على حق العودة ، هذا النشاط تزامن مع وقفة شعبية تضامنية بحديقة  فنانين ومفكرين للتاكيد

 االسكوا.

 

 (روصم طيرش) نيطسلف نويزفلت •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sqMIhxB0-IU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L0N4XI-vb6U
https://www.facebook.com/PalestineTv/videos/1805166196220033/
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 ESCWAاإلسكوا/
 

 
 وكالة وطن لألنباء: 

 

 اسكوا" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 
لغرب آسيا "اسكوا" اليوم االربعاء، بمقرها في  أحيت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية   وطن لألنباء: -رام هللا 

 .العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في كلمة فلسطين، أن وعد بلفور أسس للمعاناة الفلسطينية، وأن قرار التقسيم 

االحتالل والمحاوالت اإلسرائيلية المستمرة لتهجير واضطهاد شعبنا، لم يثِن شعبنا من  (، الذي أنشأ إسرائيل سلطة181)

اجتراح اسطورة صموده والحفاظ على هويته الوطنية، مستمدا ذلك من ارتباطه التاريخي بأرض آبائه واجداده ومن عدالة 

 .قضيته

فلسطين تواكب نضال شعبنا وتخفف من معاناته بسبب  وأضاف: ما زالت األمم المتحدة ومنذ نشأتها، الذي ترافق مع مأساة

 .االحتالل االسرائيلي البغيض، وقدمت وكاالتها الدعم الواجب لصمود شعبنا

وطالب المالكي األمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في عدم االعتراف او االقرار بما تقوم به سلطات االحتالل 

 .عبر منظومة االستيطان غير الشرعي القائم على القتل واالستيالء على االراضيلفرض امر واقع على االرض، 

وحذر من التصعيد االسرائيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة لعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني وتغيير معالمها وطابعها 

 .للمسجد االقصى والحرم الشريف التاريخي والديمغرافي، وفرض واقع جديد من خالل التقسيم المكاني والزماني

، والعمل على انهاء االحتالل االسرائيلي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني ليمارس 2334ودعا المالكي الى تنفيذ القرار 

 .حقوقه غير القابلة للتصرف

فلسطين تبقى االختبار  واشار الى صمت مجلس االمن الدولي ومؤسسات القانون الدولي عن جرائم اسرائيل، معتبرا ان قضية

 .االقوى لمنظومة العدالة الدولية، ومدى التزام الدول بمبادئها تجاه القانون الدولي

كما دعا المجتمع الدولي إلى أال يترك شعبنا الفلسطيني خلف الركب، وان يدعمه في مسيرته نحو انهاء االحتالل وتحقيق 

 .االستقالل

عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خالل االعتراف بدولة فلسطين، ودعم السالم القائم وطالب المالكي دول العالم بالتعبير 

على حل الدولتين والدفاع عنه وحمايته امام الصلف االسرائيلي، ودعم استقالل فلسطين وسيادتها وشعبها على مواردها 

 .وتحكمها في مصيرها وبناء مستقبلها

المتحدة، األمين التنفيذي لالسكوا محمد علي الحكيم، وسفير دولة فلسطين لدى  وحضر الحفل: وكيل األمين العام لألمم

الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، والفنان اللبناني مارسيل خليفة، والفنانة 

 راء العرب واالجانب المعتمدين في لبنان.الفلسطينية مي المصري، والكاتب اللبناني الياس خوري، وعدد من السف
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 فلسطين: 

 

 "اسكوا" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 

أحيت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا "اسكوا" اليوم االربعاء، بمقرها في  -وفا 2017-11-29بيروت 

 .العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم 

 

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في كلمة فلسطين، أن وعد بلفور أسس للمعاناة الفلسطينية، وأن قرار التقسيم 

نا من (، الذي أنشأ إسرائيل سلطة االحتالل والمحاوالت اإلسرائيلية المستمرة لتهجير واضطهاد شعبنا، لم يثِن شعب181)

اجتراح اسطورة صموده والحفاظ على هويته الوطنية، مستمدا ذلك من ارتباطه التاريخي بأرض آبائه واجداده ومن عدالة 

 .قضيته

 

وأضاف: ما زالت األمم المتحدة ومنذ نشأتها، الذي ترافق مع مأساة فلسطين تواكب نضال شعبنا وتخفف من معاناته بسبب 

 .وقدمت وكاالتها الدعم الواجب لصمود شعبنا االحتالل االسرائيلي البغيض،

 

وطالب المالكي األمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في عدم االعتراف او االقرار بما تقوم به سلطات االحتالل 

 .لفرض امر واقع على االرض، عبر منظومة االستيطان غير الشرعي القائم على القتل واالستيالء على االراضي

 

وحذر من التصعيد االسرائيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة لعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني وتغيير معالمها وطابعها 

 .التاريخي والديمغرافي، وفرض واقع جديد من خالل التقسيم المكاني والزماني للمسجد االقصى والحرم الشريف

 

ل على انهاء االحتالل االسرائيلي، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني ليمارس ، والعم2334ودعا المالكي الى تنفيذ القرار 

 .حقوقه غير القابلة للتصرف

 

واشار الى صمت مجلس االمن الدولي ومؤسسات القانون الدولي عن جرائم اسرائيل، معتبرا ان قضية فلسطين تبقى االختبار 

 .الدول بمبادئها تجاه القانون الدولياالقوى لمنظومة العدالة الدولية، ومدى التزام 

 

كما دعا المجتمع الدولي إلى أال يترك شعبنا الفلسطيني خلف الركب، وان يدعمه في مسيرته نحو انهاء االحتالل وتحقيق 

 .االستقالل

 

م السالم القائم وطالب المالكي دول العالم بالتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خالل االعتراف بدولة فلسطين، ودع

على حل الدولتين والدفاع عنه وحمايته امام الصلف االسرائيلي، ودعم استقالل فلسطين وسيادتها وشعبها على مواردها 

 .وتحكمها في مصيرها وبناء مستقبلها
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لسطين لدى وحضر الحفل: وكيل األمين العام لألمم المتحدة، األمين التنفيذي لالسكوا محمد علي الحكيم، وسفير دولة ف

الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة، والفنان اللبناني مارسيل خليفة، والفنانة 

 .الفلسطينية مي المصري، والكاتب اللبناني الياس خوري، وعدد من السفراء العرب واالجانب المعتمدين في لبنان

 

 


