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  وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
 العناوينأبرز 

News Brief 
  )2018 برتشرين الثاني/نوفم 28(

 
 ESCWAاإلسكوا/

 
 يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

 الخليج أونالين( "اإلسكوا" تقف مع الشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي معه( 
 وكالة قدس برس( "إسكوا" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني( 
  سالم في المنطقة االسكوا احيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اوغاسبيان ممثال الحريري: ال

 )الوكالة الوطنية لإلعالم( من دون سالم في فلسطين ودولتها الحرة
 فلسطين اليوم( "إسكوا" تتضامن مع الالجئين الفلسطينيين في حق العودة ألراضيهم( 
 اإلسكوا" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" )Yeni Safak( 
 شبكة الصين( االسكوا تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني( 
  تحيي لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) اليوم الدولي للتضامن مع الشعب

 )األخبار( الفلسطيني
 بوابة الشرق اإللكترونية( "اإلسكوا" تتضامن مع الشعب الفلسطيني( 
 “سانا( للتضامن مع فلسطينتحيي اليوم الدولي ” اإلسكوا( 
 شفقنا( اإلسكوا تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني( 
  ًالحريري: ال سالم من دون اإلسكوا تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أوغاسابيان ممثال

 )جريدة المستقبل( فلسطين ودولتها الحرة
 »بسيسو: حرية فلسطين ممكنة وقابلة للتحقّق» يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني«أحيت » اإلسكوا 
 )جريدة اللواء(
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 ESCWAاإلسكوا/
 
 

  يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
  

  )الخليج أونالين( "اإلسكوا" تقف مع الشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي معه
26-11-2018  

  
أقامت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا)، االثنين، حفالً قي مقرها بالعاصمة 

مناسبة اليوم الدولي للتضامن معه؛ وهي مناسبة تتبناها اللبنانية بيروت، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ب
 وتنظمها األمم المتحدة سنوياً.

 
ووسط حضور دبلوماسي وإعالمي حاشد، قال األمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا، منير تابت، في كلمته: إن 

 ومنازلهم". "الالجئين الفلسطينيين يعانون من عدم قدرتهم على ممارسة حقهم في العودة إلى أرضهم
 

وتابع: إنهم "يقبعون جيالً بعد جيل في مخيمات اللجوء، في أوضاع معيشية تكاد تالمس حد الكارثة، وهي 
 مرشحة للتفاقم تحت وطأة أزمة التمويل والضغوط السياسية التي تُمارس على األونروا".

 
الل والضم الرسمي، وسياسات وأشار تابت إلى أن "الفلسطينيين في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحت

التمييز، ويواجهون التهديد اليومي بالطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، ويعزلون يوماً بعد يوم عن سائر 
الضفة الغربية عبر المستوطنات غير الشرعية والجدار الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته 

 عاماً". 15منذ 
 

أشار إلى أن "أهل غزة يعيشون مأساة إنسانية حقيقية نتيجة لالحتالل والحصار والهجمات وفي ذات السياق، 
 العسكرية اإلسرائيلية المتكررة".

 
وختم األمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا أن "هذا اليوم هو فرصة للتأكيد على حق هذا الشعب في الحياة كغيره 

سطيني في نضاله الذي لم يكل ولم يمل منذ عقود لنيل من شعوب العالم، وعلى ضرورة دعم الشعب الفل
 حقّه".

 
 

 ً  اقرأ أيضا
 جنود 3شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل بزعم دهسه 

من جهته دعا األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة، إلى "إعادة التأكيد على االلتزام 
 تقبل يعمه السالم والعدل واألمن والكرامة للجميع". بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مس

 
نوفمبر من كل عام، وفقاً لتخويل   29وتحتفل األمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 

د)  الصادرين في ديسمبر  34/65، و(1977ب) الصادرين في ديسمبر  32/40الجمعية العامة في قراريها (
1979. 
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نوفمبر لما ينطوي عليه من معاٍن  29المنظمة الدولية عبر موقعها الرسمي إلى أنه "اختير يوم وتشير 
)، 2- (د 181اتخذت الجمعية العامة القرار  1947ودالالت بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ ففي ذلك اليوم من عام 

دولة يهودية ودولة عربية، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم. وقد نص القرار على أن تُنشأ في فلسطين 
مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا 

 القرار لم تظهر إلى الوجود إال دولة واحدة هي إسرائيل".
 

في األرض وتضيف: "الشعب الفلسطيني، الذي يبلغ تعداده ما يزيد على ثمانية ماليين، يعيش أساساً 
، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وفي إسرائيل؛ وفي بلدان عربية 1967الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 مجاورة؛ وفي مخيمات الالجئين بالمنطقة".
 

وعادة ما يوفِّر اليوم الدولي للتضامن فرصة ألن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين 
بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته لم تُحل 

الجمعية العامة، وهي: الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في االستقالل الوطني والسيادة، 
 وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبِعدوا عنها.
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  )وكالة قدس برس( "إسكوا" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  2018نوفمبر  26االثنين 

 أحيت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، االثنين، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب
 الفلسطيني، وذلك في مقرها ببيروت وسط حضور ديبلوماسي وإعالمي حاشد.

 

وقال األمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا، منير تابت، في كلمته، إن "الالجئين الفلسطينيين يعانون من عدم 
 قدرتهم على ممارسة حقهم في العودة إلى أرضهم ومنازلهم". 

 

مخيمات اللجوء، في أوضاع معيشية تكاد تالمس حد الكارثة، وهي  وأضاف أنهم يقبعون جيالً بعد جيل في
 مرشحة للتفاقم تحت وطأة أزمة التمويل والضغوط السياسية التي تُماَرس على األنروا.

 

ولفت أن الفلسطينيين في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحتالل والضم الرسمي، وسياسات التمييز، 
لطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، ويعزلون يوماً بعد يوم عن سائر الضفة ويواجهون التهديد اليومي با

الغربية عبر المستوطنات غير الشرعية والجدار الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته منذ 
 عاماً. 15

 

ات العسكرية اإلسرائيلية وتابع "أّما أهل غزة، فيعيشون مأساة إنسانية حقيقة نتيجة لالحتالل والحصار والهجم
 المتكررة".

 

وأشار إلى أن "هذا اليوم هو فرصة للتأكيد على حق هذا الشعب في الحياة كغيره من شعوب العالم وعلى 
 ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله الذي لم يكل ولم يمل منذ عقود لنيل حقّه".

 

يهاب بسيسو: "من حقنا أن نقول إن القرى التي دُّمَرت وفي كلمته، قال وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية إ
 هي جزء من تاريخنا". 

 

روا من حقهم أن يعودوا وأّن فلسطين تستحق أن تكون على خارطة الوجود كدولة  وشدد على أن الذين ُهِجّ
 وليس فقط كشعب. 

 

 ولفت إلى أن "فلسطين بحاجة للمزيد من الدعم وهناك فرصة لألمل".
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من جهته أكد وزير شؤون المرأة اللبناني، جان أوغاسابيان، متحدثًا باسم رئيس الوزراء "التضامن مع 
 الشعب الفلسطيني الستعادة أراضيه واستقالله". 

 

وشدد أن حق العودة لجميع الفلسطينيين هو حق مقدس وأّن القدس تبقى مدينة النور والسالم وعاصمة دولة 
 فلسطين الحّرة.

 

دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة، إلى إعادة التأكيد على االلتزام بدعم بدوره 
 حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل يعّمه السالم والعدل واألمن والكرامة للجميع. 

 

 نوفمبر.تشرين ثاني/ 29وتحتفل األمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 
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االسكوا احيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اوغاسبيان ممثال الحريري: ال سالم في المنطقة 
  )الوكالة الوطنية لإلعالم( من دون سالم في فلسطين ودولتها الحرة

  2018تشرين الثاني  26اإلثنين 
  

احيت لجنة االمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا "االسكوا" "اليوم الدولي للتضامن مع  -وطنية 
 32/40الشعب الفلسطيني" في مقرها في وسط بيروت، كعادتها ككل عام، عمال بقرار الجمعية العمومية 

المتضمن  181صدور القرار  تشرين الثاني، والذي يصادف ذكرى 29الذي أقر  1977الصادر في العام 
 خطة تقسيم فلسطين التاريخية، "يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

 
 وشارك في االحتفال وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف االعمال جان اوغاسبيان

ء ممثال الرئيس المكلف سعد الحريري، وزير الثقافة في دولة فلسطين ايهاب بسيسو وعدد من السفرا
 والديبلوماسيين في لبنان.

 
 وقدم لالحتفال المسؤول االعالمي في "االسكوا" نبيل ابو ضرغم.

 
 تابت

وكانت الكلمة االولى لالمين التنفيذي باالنابة لالسكوا منير تابت استهلها بمقطع من قصيدة للشاعر الفلسطيني 
 ا"،الراحل محمود درويش: "سالم ألرض خلقت للسالم وما رأت يوما سالم

هكذا يختم الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش قصيدة اختصر فيها واقعا تعيشه فلسطين وشعبها منذ 
 عاما". 70أكثر من 

 
أضاف: "نجتمع كما في كل عام، إحياء لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم تحييه األمم المتحدة 

، الذي أقر التاسع والعشرين من تشرين الثاني، 1977في عام الصادر  40/32عمال بقرار الجمعية العمومية 
المتضمن خطة تقسيم فلسطين التاريخية، يوما للتضامن مع الشعب  181الذي يصادف ذكرى صدور القرار 

 الفلسطيني.
 

يحيي العالم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ال ألنه يستحق التضامن أكثر من غيره، بل ألنه محروم 
 الحقوق التي يتمتع بها غيره.  أبسط

 محروم الحرية والعيش بكرامة، محروم حقا له في تقرير مصيره. 
 له الحق في التنمية. له الحق في الدولة. له الحق في العدالة".

 
وتابع: "هذه الحقوق ليست أساسية غير قابلة للتصرف فحسب، بل يعيد العالم تأكيدها عليها في قرارات 

ية لألمم المتحدة كل عام، ألنه من غير المقبول أن يبقى شعب محروما حقوقا يجب أن تكون الجمعية العموم
 بديهية في العصر الحاضر.

 
لهذا السبب، تحديدا، نتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم. لكن التضامن الرمزي الذي نجدد التزامنا اياه كل 

الفلسطينيين ومساعدتهم للوصول إلى حقوقهم كاملة عام ال يكفي، بل يجب أن يقترن بالعمل لرفع الظلم عن 
 غير منتقصة".
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وقال: "يعيش الشعب الفلسطيني واقعا قل مثيله من التشتيت والقمع واإلفقار والظلم. والفلسطينيون، أينما 
وجدوا، هم شعب واحد تم تفتيته ليعيش كل جزء منه تحت أشكال مختلفة من المعاناة والحرمان، سببها واحد، 

ي السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تنتهك العديد من المواثيق والقرارات الدولية ومبادئ القانون ف
 الدولي.

فالفلسطينيون الالجئون يعانون عدم قدرتهم على ممارسة حقهم في العودة إلى أرضهم ومنازلهم، ويقبعون 
حد الكارثة، وهي مرشحة للتفاقم تحت  جيال بعد جيل في مخيمات اللجوء، في أوضاع معيشية تكاد تالمس

وطأة أزمة التمويل والضغوط السياسية التي تمارس على وكالة غوث الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في 
 الشرق األدنى ("األنروا").

 
وأضاف: "الفلسطينيون في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحتالل والضم الرسمي، وسياسات التمييز، 

التهديد اليومي بالطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، يعزلون يوما بعد يوم عن سائر الضفة ويواجهون 
الغربية عبر المستوطنات غير الشرعية والجدار الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته منذ 

 عاما. 15قرابة
احتالل عسكري مباشر تتوسع في ظله  الفلسطينيون في سائر الضفة الغربية يواجهون التمييز والقمع تحت

دائرة عنف المستوطنين ورقعة االستيطان، فتنشئ واقعا يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لزرعها 
واستغالل مواردها الطبيعية، ويكاد يحول بهم دون توطيد عالقاتهم بأسرهم وبمجتمعاتهم، ويعرض سالمتهم 

القتصادية واالجتماعية، فهي أيضا رهينة هذا الواقع الذي تفرضه السلطات ووجودهم لخطر دائم. أما التنمية ا
 اإلسرائيلية، وتوثقه مئات التقارير والقرارات الصادرة عن األمم المتحدة وغيرها من الهيئات".

 
وتابع: "أما أهل غزة، فيعيشون مأساة إنسانية حقيقة نتيجة لالحتالل والحصار والهجمات العسكرية 

لية المتكررة. آالف القتلى وعشرات آالف الجرحى والمرضى يمنع عليهم الخروج من القطاع للعالج اإلسرائي
أو دخول العالج إلى القطاع. وقد وصلت المؤشرات االقتصادية واالجتماعية في غزة إلى أرقام مخيفة تدل 

في  54طلون عن العمل، في المئة من الشباب عا 71في المئة يعانون البطالة،  55على نكوص في التنمية: 
في المئة يعتمدون على المساعدات اإلنسانية، باإلضافة إلى التلوث وشح المياه  80المئة يعيشون في الفقر، 

والطاقة. واختصر فريق عمل األمم المتحدة في األرض الفلسطينية المحتلة الوضع في غزة بتحذير فحواه أن 
 .2020غزة ستصبح مكانا غير صالح للحياة في عام 

 
كل ما ذكرته موثق في تقارير صادرة عن األمم المتحدة، بما في ذلك التقرير السنوي لألمين العام لألمم 

، والذي أعاد تأكيد 2018المتحدة حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي للعام 
 عب الفلسطيني. التداعيات المتراكمة للممارسات والسياسات اإلسرائيلية على الش

 
وأكد التقرير أن "ال غنى عن االمتثال للقانون الدولي وعدم إفالت أي طرف من العقاب على انتهاكاته للقانون 

 الدولي، شرطا لتحقيق السالم والعدالة في المنطقة".
 

لية للقانون وقال: "ليس الهدف من إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سرد االنتهاكات اإلسرائي
الدولي، وال إظهار حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون تحت االحتالل أو في الشتات ومخيمات اللجوء. هذا 

اليوم هو فرصة لتأكيد حق هذا الشعب في الحياة كغيره من شعوب العالم وضرورة دعم الشعب الفلسطيني 
أصبح مثاال للصبر والتصميم واإلرادة والتمسك  في نضاله الذي لم يكل ولم يمل منذ عقود لنيل حقه، وقد

 بالحق في الحياة.
 



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   8 | ص    ا
 

يؤكد الشعب الفلسطيني لنا أنه لم يفقد األمل يوما ال في نيل حقوقه، وال في قدرته على النهوض باقتصاده 
 وبمجتمعه وقدراته البشرية. الفلسطينيون يصرون على تعليم أطفالهم، والمجتمع المدني الفلسطيني يصر على

تنفيذ المبادرات والمشاريع، والمؤسسات الفلسطينية تصر على تطوير قدراتها وتحضير األرض والخطط 
 واالستراتيجيات التنموية.

 هذا الشعب يستحق أكثر من التضامن. يستحق كل جهد منا لمساندته في نيل حقوقه". 
 

نتظر أحدا لينهض ويمضي قدما. وأضاف: "الشعب الفلسطيني يسعى وحده إلى تحقيق العدالة. يحاول أال ي
فمن واجبنا الفردي كبشر أوال، والجماعي كمجتمع دولي ثانيا، أن نقدم كل الدعم الى فلسطين وأهلها، عسانا 

نعجل في إحقاق العدالة والسالم لهم. وإذا كان اقتناعنا بأن التنمية والسالم حق ال يجب أن يهمل أحدا حتى 
 مل شعب فلسطين".يكتمل، فسيبقى ناقصا إذا ما أه

 
 وختم كما بدأ بشعر محمود درويش:

 "وأنت تعد فطورك، فكر بغيرك
 ال تنس قوت الحمام.

 وأنت تخوض حروبك، فكر بغيرك
 ال تنس من يطلبون السالم.

 وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك
 من يرضعون الغمام.

 
وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكر بغيرك ثمة وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكر بغيرك ال تنس شعب الخيام. 

من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك باالستعارات، فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكالم وأنت تفكر 
 باآلخرين البعيدين، فكر بنفسك
 قل: ليتني شمعة في الظالم". 

 
 رسالة غوتيريس

العلمي رسالة االمين العام لالمم المتحدة انطونيو  ثم تال مدير شعبة القضايا الناشئة في "االسكوا" طارق
 غوتيريس.

 
 بسيسو

بعدها، القى الوزير بسيسو كلمة فلسطين فجدد "الثقة بان فلسطين ليست وحدها، وان االصوات التي تناصرها 
ما حل انما تجدد ثقتها وعالقتها بهذه القضية، التي تلخص القضايا الوطنية واالنسانية في القرن العشرين، ل

 بالشعب الفلسطيني من مجازر وانتهاكات وشطب هوية وغيرها".
 

وقال: "ان محاولة شطب الهوية الفلسطينية التاريخية واالجتماعية والثقافة ومحاولة شطب كل التاريخ 
الفلسطيني ونفي شعبه من ارضه كان وما زال المحور االساسي في الطريقة التي ينتهجها االحتالل ضد 

 ن".الفلسطينيي
 

واعرب عن "ثقته بأن الغد سينتصر لحقوق فلسطين الوطنية وال يمكن هذه القضية ان تكون ذات بعد انساني 
فقط بل هي قضية وطنية سياسية بكل ابعادها االنسانية واالجتماعية، وال يمكن ان نقبل ان تحاصر برامج 

ل، وهذا الشعب في حاجة الى مساعدة انسانية، وال ان يتم تقديم القضية على انها قضية شعب ضد االحتال
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انسانية، بل يجب انهاء االحتالل وليس فقط محاولة تخفيف المعاناة، وبالتالي يجب العمل على كل ما يمكن ان 
 يقدم في سياق انهاء االحتالل".

 
 واضاف: "لهذا عندما توجهت فلسطين الى االمم المتحدة منذ ست سنوات وحصلت على مقعد، بدأ التحول في

 القضية الفلسطينية بأنها تريد ان تكون جزءا من منظومة هذا العالم".
 

وتابع: "لهذا، عندما توجهنا الى االمم المتحدة كانت ثقتنا بان المجتمع الدولي سيقف الى جانب فلسطين 
 وسيعترف بالدولة الفلسطينية ولو تحت االحتالل، ما يمثل خطوة نحو انهاء االحتالل".

 
نتحدث عن االنتهاكات ندرك تماما أن الهدف منه هو افشال الحلم الفلسطيني، ولكن االرادة وقال: "عندما 

الدولية مجتمعة هو ان يكون لهذا الشعب دولة اسوة بكل دول العالم وحق في ان تمارس اولوياتها السياسية 
 وبرامجها ومستقبلها السياسي كأي دولة في العالم".

 
الفلسطيني ان يكون له دولة من وجهة نظر االحتالل، وكأنه مطالب بان  وشدد على "ان ليس المطلوب من

يعيش تحت رحمة االحتالل بشروط يضعها االحتالل وببعض البرامج ذات الصبغة االنسانية واالقتصادية 
التي قد تحسن نوعا ما من حياة الفلسطيني تحت االحتالل. وهذا كل ما يقدمه االحتالل في هذا السياق، وهذا 

ا نرفضه جملة وتفصيال، الن من حقنا ان نقول إن الشعب الفلسطيني بكل تاريخه وارثه وحاضره من حقه م
 ان ينعم بالمستقبل أسوة بشعوب العالم".

 
عاما من اآلن، لم نخترع النكبة ولكننا ضحاياها، لم نخترع هذه االبجدية التي نفي ما  70وأضاف: "قبل 

قرية في العالم  500ى دول الجوار، لم نكن نحن من دمرنا اكثر من يقارب مليون فلسطيني من ارضه ال
، لم نكن نحن من غيرنا اسماء المدن والقرى وشطبنا مالمحها. لم نكن نحن من اجبرنا انفسنا ان نحيا 1948

 عاما، لم نكن نحن من ذهبنا الى المنافي طوعا. هذا هو جزء من الحكاية وليست كل الحكاية. 70في الخيام ل 
بل استمرت وتستمر. ما حدث بعد ذلك من انتهاكات ومصادرات  1948فهذه الحكاية لم تتوقف عام 

لم يكن فعال ينتمي الى الماضي بل هو فعل مستمر، وكأن االحتالل  1948واضطهاد يؤكد ان فعل النكبة عام 
لذي يمارس ضد هو مجرد فصل من فصول االنتهاك واالضطهاد ا 1948يصر على ان يقول ان ما حدث في 

الشعب الفلسطيني. من حقنا ان نقول إن القرى التي دمرت هي جزء من خارطة وجودنا على ارض فلسطين، 
وان الذين هجروا قسرا من حقهم ان يعودوا الى وطنهم. وان فلسطين تستحق ان تكون على خارطة الوجود 

 كدولة وليس فقط كشعب. وهذا ما نناضل من اجله".
 

 سطين ممكنة وقابلة للتحقق ونؤكد أننا باالمل الذي نؤمن به سنصل الى شواطئ الحرية".وختم: "حرية فل
 

 اوغاسبيان
وألقى اوغاسبيان كلمة قال فيها: "في زمن الربيع العربي، زمن التحوالت الكبرى في المنطقة، وفي زمن 

ة، مشاهد البؤس والحزن، المآسي والمشاهد التي نراها يوميا على شاشات التلفزة في اكثر من دولة عربي
مشاهد اللجوء واالبتعاد عن المنازل، مشاهد مؤلمة في الحقيقة، لذلك في هذه المناسبة نتمنى من المجتمع 
الدولي ودول القرار ان تضع حدا لهذا النزف اليومي، فهذا امر غير مقبول على االطالق وغير انساني. 

االمين العام لالمم المتحدة لنقول: "ال يجوز االستمرار في هذه ونحن اليوم في هذا المنبر االممي، نتوجه الى 
المآسي التي نشهدها، فهي نفسها المآسي التي نشهدها في فلسطين المحتلة يوميا ومن دون ان نأخذ طرفا مع 

 هذا الفريق او ذاك. ولكن المأساة في ذاتها يجب وقفها وايجاد حل نهائي لها".



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   10 | ص    ا
 

 
لى الشعب الفلسطيني من اطفال ونساء ورجال. لما نشاهده يوميا من تحد وارادة ووجه "تحية تقدير واكبار ا

ورغبة والتزام للحياة الكريمة والعدالة والحرية. هذا االلتزام الذي نشهده من هؤالء االطفال الذين يتحدون 
ة على الذخيرة والسالح والموت وكل ما يمكن من تهديدات ليؤكدوا حقهم في دولة فلسطينية حرة سيد

 اراضيهم".
 

ووجه "تحية من القلب الى االمينة العامة التنفيذية السابقة "لالسكوا" ريما خلف التي لم تكتم شهادة حق عن 
الجرائم في حق االنسانية حين ذكرت في تقريرها ان اسرئيل دولة عنصرية"، وفضلت ان تستقيل وتتخلى 

 انحني احتراما لها". عن أعلى المراكز من اجل التزامها مبادئ تؤمن بها،
 

واكد "تضامنه مع الشعب الفلسطيني الستعادة اراضيه واستقالله"، مشددا على ان "حق العودة لجميع 
الفلسطينيين حق مقدس ال مساس به وال تنازل عنه، وكذلك استعادة كل الحقوق السياسية والمدنية والعيش 

 بكرامة".
 

العادة القضية الفلسطينية الى الواجهة االقليمية والدولية في  ورأى "ان هناك ضرورة لجمع الجهود العربية
 مواجهة كل مخططات تصفيتها وانهاء االحتالل".

 
وختم: "ال سالم في المنطقة من دون سالم في فلسطين ودولة فلسطين الحرة، وتبقى القدس مدينة النور 

لسالم والصالة وعاصمة دولة فلسطين وتالقي االديان السماوية والحضارات والثقافات ومدينة المحبة وا
 الحرة".

 
 معرض

واقيم على هامش االحتفال معرض نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية الطالع الجمهور على مختارات من 
ارشيف مكتبتها تربط الماضي بالحاضر، وتبرز ما يحويه هذا االرشيف من صور فوتوغرافية واوراق 

 .1948وافالم وثائقية مع عرض "ساليد شو" لصور عن نكبة خاصة وملصقات وخرائط وكتب نادرة 
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  )فلسطين اليوم( "إسكوا" تتضامن مع الالجئين الفلسطينيين في حق العودة ألراضيهم
  تشرين الثاني / نوفمبر 27الثالثاء ,

  
أحيت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك 

 في مقرها ببيروت وسط حضور ديبلوماسي وإعالمي حاشد.
 

منير تابت، في كلمته، إن الالجئين الفلسطينيين يعانون من عدم قدرتهم وقال األمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا، 
 على ممارسة حقهم في العودة إلى أرضهم ومنازلهم.

 
وأضاف تابت، أنهم يقبعون جيالً بعد جيل في مخيمات اللجوء، في أوضاع معيشية تكاد تالمس حد الكارثة، 

 السياسية التي تُماَرس على األونروا.وهي مرشحة للتفاقم تحت وطأة أزمة التمويل والضغوط 
 

ولفت تابت، أن الفلسطينيين في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحتالل والضم الرسمي، وسياسات 
التمييز، ويواجهون التهديد اليومي بالطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، ويعزلون يوماً بعد يوم عن سائر 

الشرعية والجدار الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته  الضفة الغربية عبر المستوطنات غير
 عاماً. 15منذ 

 
وتابع تابت: "أّما أهل غزة، فيعيشون مأساة إنسانية حقيقة نتيجة لالحتالل والحصار والهجمات العسكرية 

 اإلسرائيلية المتكررة".
 

الشعب في الحياة كغيره من شعوب العالم وعلى وأشار إلى أن "هذا اليوم هو فرصة للتأكيد على حق هذا 
 ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله الذي لم يكل ولم يمل منذ عقود لنيل حقّه".

 
وقال وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية إيهاب بسيسو: "من حقنا أن نقول إن القرى التي دُّمَرت هي جزء من 

 تاريخنا".
 

رو ا من حقهم أن يعودوا وأّن فلسطين تستحق أن تكون على خارطة الوجود كدولة وشدد على أن الذين ُهِجّ
 وليس فقط كشعب.

 
 ولفت إلى أن "فلسطين بحاجة للمزيد من الدعم وهناك فرصة لألمل".

 
من جهته أكد وزير شؤون المرأة اللبناني جان أوغاسابيان متحدثًا باسم رئيس الوزراء "التضامن مع الشعب 

 ستعادة أراضيه واستقالله".الفلسطيني ال
 

وشدد أن حق العودة لجميع الفلسطينيين هو حق مقدس وأّن القدس تبقى مدينة النور والسالم وعاصمة دولة 
 فلسطين الحّرة.

 
بدوره دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة، إلى إعادة التأكيد على االلتزام بدعم 

 الفلسطيني وبناء مستقبل يعّمه السالم والعدل واألمن والكرامة للجميع.حقوق الشعب 
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  تشرين ثاني/نوفمبر. 29وتحتفل األمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 
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   )Yeni Safak( "اإلسكوا" تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، افتتحت معرضا على هامش اليوم يحوي صور معاناة أهل غزة
  

أحيت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اإلثنين، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
 حضور ديبلوماسي وإعالمي حاشد.الفلسطيني في مقرها ببيروت وسط 

 
وقال األمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا، منير تابت، في كلمته، إن "الالجئين الفلسطينيين يعانون من عدم 

 قدرتهم على ممارسة حقهم في العودة إلى أرضهم ومنازلهم".
 

تالمس حد الكارثة، وهي وأضاف أنهم يقبعون جيالً بعد جيل في مخيمات اللجوء، في أوضاع معيشية تكاد 
 مرشحة للتفاقم تحت وطأة أزمة التمويل والضغوط السياسية التي تُماَرس على األنروا.

 
ولفت أن الفلسطينيين في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحتالل والضم الرسمي، وسياسات التمييز، 

زلون يوماً بعد يوم عن سائر الضفة ويواجهون التهديد اليومي بالطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، ويع
الغربية عبر المستوطنات غير الشرعية والجدار الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته منذ 

 عاماً. 15
 

وتابع "أّما أهل غزة، فيعيشون مأساة إنسانية حقيقة نتيجة لالحتالل والحصار والهجمات العسكرية اإلسرائيلية 
 المتكررة".

 
أشار أن "هذا اليوم هو فرصة للتأكيد على حق هذا الشعب في الحياة كغيره من شعوب العالم وعلى ضرورة و

 دعم الشعب الفلسطيني في نضاله الذي لم يكل ولم يمل منذ عقود لنيل حقّه".
 

ي جزء من وفي كلمته، قال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو: "من حقنا أن نقول إن القرى التي دُّمَرت ه
 تاريخنا".

 
روا من حقهم أن يعودوا وأّن فلسطين تستحق أن تكون على خارطة الوجود كدولة  وشدد على أن الذين ُهِجّ

 وليس فقط كشعب.
 

 ولفت أن "فلسطين بحاجة للمزيد من الدعم وهناك فرصة لألمل".
 

رئيس الوزراء "التضامن مع من جهته أكد وزير شؤون المرأة اللبناني، جان أوغاسابيان، متحدثًا باسم 
 الشعب الفلسطيني الستعادة أراضيه واستقالله".

 
وشدد أن حق العودة لجميع الفلسطينيين هو حق مقدس وأّن القدس تبقى مدينة النور والسالم وعاصمة دولة 

 فلسطين الحّرة.
 

تأكيد على االلتزام بدعم بدوره دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة، إلى إعادة ال
 حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل يعّمه السالم والعدل واألمن والكرامة للجميع.
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وفي نهاية االحتفال افتتحت اإلسكوا معرضا للصور من وكالة االناضول بعدسة مصورها في غزة مصطفى 
 الشهر الحالي.من  29صورة على مدخل إسكوا ببيروت، ويستمر حتى  20حسونة حيث عرضت 

 
  نوفمبر/تشرين الثاني. 29وتحتفل األمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 
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  )شبكة الصين( االسكوا تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
2018-11-27  

  
(شينخوا) أحيت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا (اسكوا)  2018نوفمبر  26بيروت 

 اليوم (اإلثنين) "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".
 

أقامته وشارك وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو، ووزير الدولة اللبناني جان أوغاسبيان، في احتفال 
 نوفمبر من كل عام. 29اللجنة بهذه المناسبة، التي تصادف يوم 

 
وقال بسيسو في كلمة خالل االحتفال إن "قضية فلسطين تلخص القضايا الوطنية واإلنسانية في القرن 

 العشرين لما حل بالشعب الفلسطيني من مجازر وانتهاكات وشطب هوية وغيرها".
 

فلسطينية التاريخية واالجتماعية والثقافية ومحاولة شطب كل التاريخ ورأى أن "محاولة شطب الهوية ال
الفلسطيني ونفي شعبه من أرضه كان وما زال المحور األساسي في الطريقة التي ينتهجها االحتالل ضد 

 الفلسطينيين".
 

ى أن وشدد على ضرورة "إنهاء االحتالل وليس فقط محاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، الفتا إل
 "اإلرادة الدولية مجتمعة هو أن يكون لهذا الشعب دولة أسوة بكل دول العالم".

 
من جهته، تمنى وزير الدولة اللبناني في كلمة أن "يضع المجتمع الدولي ودول القرار حدا للنزف اليومي 

 والمآسي في فلسطين المحتلة وإيجاد حل نهائي لها".
 

 الستعادة أراضيه واستقالله".وأكد "التضامن مع الشعب الفلسطيني 
 

وشدد على أن "حق العودة لجميع الفلسطينيين حق مقدس ال مساس به وال تنازل عنه وكذلك استعادة كل 
 الحقوق السياسية والمدنية والعيش بكرامة".

 
 وأكد أنه "ال سالم في المنطقة من دون سالم في فلسطين".

 
ير تابت، إن "التضامن الرمزي مع الشعب الفلسطيني كل عام ال وقال األمين التنفيذي باإلنابة لألسكوا من

يكفي بل يجب أن يقترن بالعمل لرفع الظلم عن الفلسطينيين ومساعدتهم للوصول إلى حقوقهم كاملة غير 
 منتقصة".

 
ورأى أن "الشعب الفلسطيني يعيش واقعا قل مثيله من التشتيت والقمع واإلفقار والظلم بسبب السياسات 

 مارسات اإلسرائيلية".والم
 

واعتبر تابت أن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو "فرصة لتأكيد حق هذا الشعب في الحياة 
كغيره من شعوب العالم، وضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله منذ عقود لنيل حقه وقد أصبح مثاال 

 للصبر والتصميم واإلرادة والتمسك بالحق في الحياة".
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المتضمن خطة  181نوفمبر من كل عام، الذي يصادف ذكرى صدور القرار  29وتحيي األمم المتحدة في 
 تقسيم فلسطين، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. /نهاية الخبر/
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تحيي لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا) اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 
  )األخبار( الفلسطيني

  
وا) اليوم الدولي للتضامن مع الشعب تحيي لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسك

الفلسطيني الحادية عشرة صباح االثنين المقبل في بيت األمم المتحدة في بيروت. يتضمن الحفل افتتاح 
 26باالشتراك مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ويستمر حتى » أسكوا«المعرض االرشيفي الذي تنظمه 

  الجاري.
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  )الشرق اإللكترونيةبوابة ( سطيني"اإلسكوا" تتضامن مع الشعب الفل
  2018-11-27الثالثاء 

  
أحيت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)،أمس، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب 

 الفلسطيني في مقرها ببيروت وسط حضور دبلوماسي وإعالمي حاشد.
 

ADS BY BUZZEFF TV 
 

ت، في كلمته، إن "الالجئين الفلسطينيين يعانون من عدم وقال األمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا، منير تاب
قدرتهم على ممارسة حقهم في العودة إلى أرضهم ومنازلهم". وأضاف أنهم يقبعون جيالً بعد جيل في 

مخيمات اللجوء، في أوضاع معيشية تكاد تالمس حد الكارثة، وهي مرشحة للتفاقم تحت وطأة أزمة التمويل 
 تُماَرس على األنروا. والضغوط السياسية التي

 
ولفت الى أن الفلسطينيين في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحتالل والضم الرسمي، وسياسات التمييز، 

ويواجهون التهديد اليومي بالطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، ويعزلون يوماً بعد يوم عن سائر الضفة 
الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته منذ  الغربية عبر المستوطنات غير الشرعية والجدار

عاماً. وتابع "أّما أهل غزة، فيعيشون مأساة إنسانية حقيقة نتيجة لالحتالل والحصار والهجمات العسكرية  15
 اإلسرائيلية المتكررة".

 
عوب العالم وعلى وأشار إلى أن "هذا اليوم هو فرصة للتأكيد على حق هذا الشعب في الحياة كغيره من ش

 ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله الذي لم يكل ولم يمل منذ عقود لنيل حقّه".
 

وفي كلمته، قال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو: "من حقنا أن نقول إن القرى التي دُّمَرت هي جزء من 
روا من حقهم أن يعودوا وأّن فلس طين تستحق أن تكون على خارطة الوجود تاريخنا". وشدد على أن الذين ُهِجّ

 كدولة وليس فقط كشعب. ولفت أن "فلسطين بحاجة للمزيد من الدعم وهناك فرصة لألمل".
 

من جهته أكد وزير شؤون المرأة اللبناني، جان أوغاسابيان، متحدثًا باسم رئيس الوزراء "التضامن مع 
أن حق العودة لجميع الفلسطينيين هو حق مقدس وأّن الشعب الفلسطيني الستعادة أراضيه واستقالله". وشدد 

القدس تبقى مدينة النور والسالم وعاصمة دولة فلسطين الحّرة.بدوره دعا األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش في رسالة، إلى إعادة التأكيد على االلتزام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبناء مستقبل يعّمه السالم 

واألمن والكرامة للجميع. وتحتفل األمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم  والعدل
 نوفمبر. 29

 
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عاطف أبو سيف، إن وفد 

يادة الفلسطينية حول ما تمت مناقشته مع حركته غادر القاهرة،، متوجهاً إلى مدينة رام هللا للتشاور مع الق
المسؤولين المصريين بشأن ملف المصالحة. وأضاف أبو سيف،:" استمع الوفد للمصرين، ولمجمل حواراتهم 

مع حركة حماس والنقاشات التي دارت، ويعود الوفد لرام هللا للتشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن ذلك". ولم 
ات التي تمت مع المسؤولين المصريين، لكنه قال إن حكومة الوفاق الوطني يكشف أبو سيف فحوى المناقش

برئاسة رامي الحمد هللا، "يجب أن تقود الحياة في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى حين إجراء انتخابات 
 رئاسية وتشريعية".
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  )سانا( تحيي اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين” اإلسكوا“
2018-11-26  

  
اليوم الدولي للتضامن مع الشعب ” اإلسكوا“أحيت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا 

 المتضمن خطة تقسيم فلسطين التاريخية. 181الفلسطيني والذي يصادف ذكرى صدور القرار 
 

تابت في كلمة له: إن التضامن الرمزي الذي نجدد التزامنا إياه كل وقال األمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا منير 
عام ال يكفي بل يجب أن يقترن بالعمل لرفع الظلم عن الفلسطينيين ومساعدتهم للوصول إلى حقوقهم كاملة 

غير منقوصة حيث يعيش الشعب الفلسطيني واقعا قل مثيله من التشتيت والقمع واإلفقار والظلم سببه 
 لعدو اإلسرائيلي الذي ينتهك المواثيق والقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي.ممارسات ا

 
وأكد تابت أن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة لتأكيد حق هذا الشعب في الحياة كغيره من شعوب 

 العالم وضرورة دعمه في نضاله.
 

ية الفلسطينية تلخص القضايا الوطنية واإلنسانية من جهته قال وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو: إن القض
في القرن العشرين لما حل بالشعب الفلسطيني من مجازر وانتهاكات وشطب هوية وغيرها موضحا أن 

محاولة شطب الهوية الفلسطينية التاريخية واالجتماعية والثقافة ومحاولة شطب كل التاريخ الفلسطيني ونفي 
 لمحور األساسي في الطريقة التي ينتهجها االحتالل ضد الشعب الفلسطيني.شعبه من ارضه كان وما زال ا

 
ولفت بسيسو إلى أن الشعب الفلسطيني بكل تاريخه وإرثه وحاضره من حقه أن ينعم بالمستقبل أسوة بشعوب 

 العالم.
 

ات من وأقيم على هامش االحتفال معرض نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية الطالع الجمهور على مختار
أرشيف مكتبتها تربط الماضي بالحاضر وتبرز ما يحويه هذا األرشيف من صور فوتوغرافية وأوراق خاصة 

 .48لصور عن نكبة ” ساليد شو“وملصقات وخرائط وكتب نادرة وأفالم وثائقية مع عرض 
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  )شفقنا( اإلسكوا تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
27-11-2018  

  
تشرين الثاني  26نّظمت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا (اإلسكوا)، اليوم االثنين ( 

وإعالمي )، اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقرها ببيروت وسط حضور دبلوماسي  2018
  حاشد.
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اإلسكوا تحيي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أوغاسابيان ممثالً الحريري: ال سالم من دون 
  )جريدة المستقبل( فلسطين ودولتها الحرة

  2018نوفمبر  27الثالثاء
  

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب « »اإلسكوا«أحيت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا 
الصادر  32/40في مقرها في وسط بيروت، كعادتها ككل عام، عمالً بقرار الجمعية العمومية » الفلسطيني
المتضمن خطة تقسيم  181تشرين الثاني، والذي يُصادف ذكرى صدور القرار  29الذي أقر  1977في العام 

وشارك في االحتفال وزير الدولة لشؤون المرأة ». عب الفلسطينييوماً للتضامن مع الش«فلسطين التاريخية، 
في حكومة تصريف االعمال جان أوغاسابيان ممثالً الرئيس المكلّف سعد الحريري، وزير الثقافة في دولة 

 فلسطين ايهاب بسيسو وعدد من السفراء والديبلوماسيين في لبنان.
 

 نبيل أبو ضرغم. »اإلسكوا«وقدم لالحتفال المسؤول اإلعالمي في 
 

وكانت الكلمة األولى لألمين التنفيذي باإلنابة لإلسكوا منير تابت استهلها بمقطع من قصيدة للشاعر الفلسطيني 
ً «الراحل محمود درويش:  يحيي العالم يوماً «أضاف: ». سالم ألرض خلقت للسالم وما رأت يوماً سالما

التضامن أكثر من غيره، بل ألنه محروم من أبسط الحقوق للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ال ألنه يستحق 
التي يتمتع بها غيره. محروم الحرية والعيش بكرامة، محروم حقاً له في تقرير مصيره.. له الحق في التنمية. 

 ».له الحق في الدولة. له الحق في العدالة
 

لعالم تأكيدها في قرارات الجمعية هذه الحقوق ليست أساسية غير قابلة للتصرف فحسب، بل يُعيد ا«وتابع: 
العمومية لألمم المتحدة كل عام، ألنه من غير المقبول أن يبقى شعب محروماً حقوقاً يجب أن تكون بديهية في 

الفلسطينيون في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحتالل والضم الرسمي، «وأضاف: ». العصر الحاضر
ليومي بالطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، يعزلون يوماً بعد يوم عن وسياسات التمييز، ويواجهون التهديد ا

سائر الضفة الغربية عبر المستوطنات غير الشرعية والجدار الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم 
ً  15قانونيته منذ قرابة   ».عاما

 
والحصار والهجمات العسكرية  أما أهل غزة، فيعيشون مأساة إنسانية حقيقية نتيجة لالحتالل«وتابع: 

اإلسرائيلية الُمتكررة. آالف القتلى وعشرات آالف الجرحى والمرضى يمنع عليهم الخروج من القطاع للعالج 
أو دخول العالج إلى القطاع. وقد وصلت المؤشرات االقتصادية واالجتماعية في غزة إلى أرقام مخيفة تدل 

في  54في المئة من الشباب عاطلون عن العمل،  71ون البطالة، في المئة يعان 55على نكوص في التنمية: 
في المئة يعتمدون على المساعدات اإلنسانية، باإلضافة إلى التلوث وشح المياه  80المئة يعيشون في الفقر، 

 ».والطاقة
 

ة انطونيو طارق العلمي رسالة األمين العام لألمم المتحد» اإلسكوا«ثم تال مدير شعبة القضايا الناشئة في 
 غوتيريس.

 
 بسيسو

 
ثقته بأن الغد سينتصر لحقوق فلسطين الوطنية وال «بعدها، ألقى الوزير بسيسو كلمة فلسطين فأعرب عن 

يمكن هذه القضية أن تكون ذات بعد إنساني فقط بل هي قضية وطنية سياسية بكل أبعادها اإلنسانية 
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نسانية، وال أن يتم تقديم القضية على أنها قضية شعب واالجتماعية، وال يمكن أن نقبل أن تُحاصر برامج إ
ضد االحتالل، وهذا الشعب في حاجة إلى مساعدة إنسانية، بل يجب إنهاء االحتالل وليس فقط محاولة تخفيف 

 ».المعاناة، وبالتالي يجب العمل على كل ما يمكن أن يقدم في سياق إنهاء االحتالل
 

سطيني أن تكون له دولة من وجهة نظر االحتالل، وكأنه ُمطالب بأن أن ليس المطلوب من الفل«وشدد على 
يعيش تحت رحمة االحتالل بشروط يضعها االحتالل وببعض البرامج ذات الصبغة اإلنسانية واالقتصادية 

التي قد تُحّسن نوعاً ما من حياة الفلسطيني تحت االحتالل. وهذا كل ما يقدمه االحتالل في هذا السياق، وهذا 
نرفضه جملة وتفصيالً، ألن من حقنا أن نقول إن الشعب الفلسطيني بكل تاريخه وارثه وحاضره من حقه  ما

 ».أن ينعم بالمستقبل أسوة بشعوب العالم
 

 أوغاسابيان
 

نحن اليوم في هذا المنبر األممي، نتوجه إلى األمين العام لألمم المتحدة «وألقى أوغاسابيان كلمة قال فيها: 
جوز االستمرار في هذه المآسي التي نشهدها، فهي نفسها المآسي التي نشهدها في فلسطين المحتلة لنقول: ال ي

يومياً، ومن دون ان نأخذ طرفاً مع هذا الفريق أو ذاك. ولكن المأساة في ذاتها يجب وقفها وإيجاد حل نهائي 
ال. لما نشاهده يومياً من تحٍد تحية تقدير وإكبار إلى الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ورج«ووجه ». لها

وإرادة ورغبة والتزام للحياة الكريمة والعدالة والحرية. هذا االلتزام الذي نشهده من هؤالء األطفال الذين 
يتحدون الذخيرة والسالح والموت وكل ما يمكن من تهديدات ليؤكدوا حقهم في دولة فلسطينية حرة سيدة على 

 ».أراضيهم
 

ريما خلف التي لم تكتم شهادة حق عن » لإلسكوا«ب إلى األمينة العامة التنفيذية السابقة تحية من القل«ووجه 
الجرائم في حق اإلنسانية حين ذكرت في تقريرها أن إسرئيل دولة عنصرية، وفضلت أن تستقيل وتتخلى عن 

 ».أعلى المراكز من أجل التزامها مبادئ تؤمن بها، أنحني احتراماً لها
 

حق العودة لجميع «، مشدداً على أن »مع الشعب الفلسطيني الستعادة أراضيه واستقاللهتضامنه «وأكد 
الفلسطينيين حق مقدس ال مساس به وال تنازل عنه، وكذلك استعادة كل الحقوق السياسية والمدنية والعيش 

هة اإلقليمية أن هناك ضرورة لجمع الجهود العربية إلعادة القضية الفلسطينية إلى الواج«ورأى ». بكرامة
 ».والدولية في مواجهة كل مخططات تصفيتها وإنهاء االحتالل

 
ال سالم في المنطقة من دون سالم في فلسطين ودولة فلسطين الحرة، وتبقى القدس مدينة النور «وختم: 

وتالقي األديان السماوية والحضارات والثقافات ومدينة المحبة والسالم والصالة وعاصمة دولة فلسطين 
 ».حرةال
 

وأقيم على هامش االحتفال معرض نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية لمختارات من أرشيف مكتبتها من 
» ساليد شو«صور فوتوغرافية وأوراق خاصة وملصقات وخرائط وكتب نادرة وأفالم وثائقية مع عرض 

  .1948لصور عن نكبة 
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جريدة ( بسيسو: حرية فلسطين ممكنة وقابلة للتحقّق» يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني«أحيت » اإلسكوا«
  )اللواء

  2018تشرين الثاني  27
  

اليوم الدولي للتضامن مع «أمس، » االسكوا«أحيت لجنة االمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا 
 32/40بقرار الجمعية العمومية في مقرها بوسط بيروت، كعادتها ككل عام، عمال » الشعب الفلسطيني
المتضمن  181تشرين الثاني، والذي يصادف ذكرى صدور القرار  29الذي أقر  1977الصادر في العام 

 ».يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني«خطة تقسيم فلسطين التاريخية، 
يان، ممثال الرئيس شارك في االحتفال: وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف االعمال جان اوغاسب

المكلف سعد الحريري، وزير الثقافة في دولة فلسطين الدكتور ايهاب بسيسو وعدد من السفراء 
 نبيل ابو ضرغم.» االسكوا«والديبلوماسيين في لبنان، وقدّم له المسؤول االعالمي في 

لها بمقطع من قصيدة للشاعر منير ثابت، استه» االسكوا«{ وكانت الكلمة االولى لالمين التنفيذي باالنابة لـ 
الفلسطينيون «، وقال: »سالم ألرض خلقت للسالم وما رأت يوما سالما«الفلسطيني الراحل محمود درويش: 

في القدس الشريف يعيشون تحت نير االحتالل والضم الرسمي، وسياسات التمييز، ويواجهون التهديد اليومي 
يوما بعد يوم عن سائر الضفة الغربية عبر المستوطنات غير  بالطرد والتشريد، والتهميش واإلفقار، يعزلون

عاماً. الفلسطينيون في  15الشرعية والجدار الفاصل الذي أقرت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته منذ قرابة 
 ».سائر الضفة الغربية يواجهون التمييز والقمع تحت احتالل عسكري مباشر

ة إنسانية حقيقة نتيجة لالحتالل والحصار والهجمات العسكرية أما أهل غزة، فيعيشون مأسا«وأضاف: 
اإلسرائيلية المتكررة.. كل ما ذكرته موثق في تقارير صادرة عن األمم المتحدة، بما في ذلك التقرير السنوي 

، 2018لألمين العام لألمم المتحدة حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل اإلسرائيلي للعام 
 ».لذي أعاد تأكيد التداعيات المتراكمة للممارسات والسياسات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطينيوا

الثقة بأّن فلسطين ليست وحدها، وان االصوات التي تناصرها «ثم ألقى الوزير بسيسو كلمة فلسطين، فجدّد 
نية في القرن العشرين، لما حل انما تجدد ثقتها وعالقتها بهذه القضية، التي تلخص القضايا الوطنية واالنسا

 ».بالشعب الفلسطيني من مجازر وانتهاكات وشطب هوية وغيرها
ان محاولة شطب الهوية الفلسطينية التاريخية واالجتماعية والثقافة ومحاولة شطب كل التاريخ «وقال: 

االحتالل ضد الفلسطيني ونفي شعبه من ارضه كان وما زال المحور االساسي في الطريقة التي ينتهجها 
الفلسطينيين.. لهذا، عندما توجهنا الى االمم المتحدة كانت ثقتنا بان المجتمع الدولي سيقف الى جانب فلسطين 

 ».وسيعترف بالدولة الفلسطينية ولو تحت االحتالل، ما يمثل خطوة نحو انهاء االحتالل
شال الحلم الفلسطيني، ولكن االرادة عندما نتحدث عن االنتهاكات ندرك تماما أن الهدف منه هو اف«وأضاف: 

الدولية مجتمعة هو ان يكون لهذا الشعب دولة اسوة بكل دول العالم وحق في ان تمارس اولوياتها السياسية 
ليس المطلوب من الفلسطيني ان يكون «، مشددا على أنّه »وبرامجها ومستقبلها السياسي كأي دولة في العالم

، وكأنه مطالب بأن يعيش تحت رحمة االحتالل بشروط يضعها االحتالل له دولة من وجهة نظر االحتالل
وببعض البرامج ذات الصبغة االنسانية واالقتصادية التي قد تحسن نوعا ما من حياة الفلسطيني، وهذا كل ما 
 يقدمه االحتالل في هذا السياق، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيال، الن من حقنا ان نقول إن الشعب الفلسطيني

 ».بكل تاريخه وارثه وحاضره من حقه ان ينعم بالمستقبل أسوة بشعوب العالم
 ».حرية فلسطين ممكنة وقابلة للتحقق ونؤكد أننا باالمل الذي نؤمن به سنصل الى شواطئ الحرية«وختم: 

لمنطقة، في زمن الربيع العربي، زمن التحوالت الكبرى في ا«بدوره، ألقى الوزير أوغاسابيان كلمة قال فيها: 
وفي زمن المآسي والمشاهد التي نراها يوميا على شاشات التلفزة في اكثر من دولة عربية، مشاهد البؤس 

تضامنه مع الشعب «، وإذ أكد »والحزن، مشاهد اللجوء واالبتعاد عن المنازل، مشاهد مؤلمة في الحقيقة
لجميع الفلسطينيين.. هناك ضرورة لجمع حق العودة «، شدّد على أن »الفلسطيني الستعادة اراضيه واستقالله
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الجهود العربية العادة القضية الفلسطينية الى الواجهة االقليمية والدولية في مواجهة كل مخططات تصفيتها 
 ».وانهاء االحتالل

ال سالم في المنطقة من دون سالم في فلسطين ودولة فلسطين الحرة، وتبقى القدس مدينة النور «وختم: 
يان السماوية والحضارات والثقافات ومدينة المحبة والسالم والصالة وعاصمة دولة فلسطين وتالقي االد

 ».الحّرة
{ وأُقيم على هامش االحتفال معرض نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية الطالع الجمهور على مختارات 

توغرافية واوراق من ارشيف مكتبتها تربط الماضي بالحاضر، وتبرز ما يحويه هذا االرشيف من صور فو
 .1948لصور عن نكبة » ساليد شو«خاصة وملصقات وخرائط وكتب نادرة وافالم وثائقية مع عرض 

 حركة األمة
وفي ساق فلسطيني آخر، التقى أمين عام حركة األمة الشيخ عبد جبري على رأس وفد من الحركة، عضو 

ادة العامة، مسؤولها في لبنان أبو كفاح غازي، ثم القي -» الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»المكتب السياسي لـ
العميد سمير أبو عفش، بعدها التقى عضو » فتح«التقى أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 

 المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤولها في لبنان علي فيصل.
نوعي الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في باالنتصار ال«وجرى خالل اللقاءات التنويه 

 غزة على العدو الصهيوني، وبحث سبل إحباط كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
 
  
  
 
 


