






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر وطني فلسطيني الدعوة لعقد مؤتمر 

 موسع داخل الوطن وخارجه
 

        

مؤتمر سياسي نظمه تحالف السالم الفلسطيني برام اهلل، بعنوان "الحالة الفلسطينية.. اآلفاق المستقبلية على ضوء ورأى عبد ربه في 
المتغيرات في القدس" أن "التحدي األبرز الذي يواجهنا هو معركة الدفاع عن الهوية الوطنية في مدينة القدس، بشكل خاص، بل والهوية 

 .ا التي تحاول إسرائيل بقيادتها اليمينية المتطرفة إقامة نظام للتفرقة العنصرية يسود فيه شعب على آخرالوطنية في أرض آبائنا وأجدادن
 

 وأكد عبد ربه أن "هذه المعركة للدفاع عن حقوقنا الوطنية ليست كأي معركة ُأخرى، أو من الممكن أن ُتعاَلج بلغة االستنكار والرفض، بل
داخل الوطن وخارجه، ليعلن أّن الشعب الفلسطيني يعتبر أن فلسطين هي وطنه التاريخي وأرضه،  بعقد مؤتمر وطني فلسطيني موسع في

ذا َقبل بتسوية تاريخية فهو يرفض إقامة نظام عنصري على أرضه، ويدرس أي إجراءات لمواجهة ذلك، ويعتبر أن ما تال العام  ، 4991وا 
 .ف واحد بإلغاء هذا االعترافبما فيها االعتراف المتبادل، فإن إسرائيل قامت من طر 

 

ودعا ياسر عبد ربه إلى إعادة االعتبار إلى المشروع السياسي الوطني، وذلك ليس بتحديد أهداف هذا المشروع، بل بتحديد السبل 
األوسع فلسطينيًا بد ربه أّن المهمة ، معتبرًا عالكفيلة بتحقيق هذه األهداف، وأن يكون مشروعًا جامعًا وموحدًا لمواجهة كافة التحديات

هي "جهدنا من أجل إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير والتحرر، بالترافق مع الجهد السياسي 
ضاف:"ال بد من آلية لالشراف الدولي من أو  .وموحد لمواجهة كافة التحديات  وأن يكون هناك مشروع فلسطيني جامع والدبلوماسي"، 

م القوى الدولية المؤثرة بآلية مستمرة وذات صالحيات، واذا لم يتم ذلك فإن التسوية حول مشروع القرار سينتهي بتمديد خالل اقحا
 ."المفاوضات دون ضمانات

 لإلشراف على إنهاء اإلحتالل اإلسرائيلي مؤتمر دولي مصغر ودائم االنعقاد
دائم االنعقاد يرعى اتفاقًا دوليًا إلنهاء االحتالل ووضع سقف زمني لذلك، وفي هذا اإلطار، دعا عبد ربه إلى عقد مؤتمر دولي مصغر 

ووضع آلية واضحة لإلشراف على تطبيق كافة القضايا المرتبطة بذلك، بما فيها قضيتا القدس والالجئين، "كي ال نصل إلى اقتراحات مثل 
دولة،  02أو  41"هو مؤتمر دولي مصغر يمكن أن يضم   وأضاف: ."تمديد المفاوضات، ووقف إجراءات االنضمام للمنظمات الدولية

دول عربية أساسية )األردن ومصر ولبنان والسعودية واإلمارات وقطر والمغرب العربي(، والدول دائمة العضوية في مجلس  6من ضمنها 
 ."االحتالل االمن، وبعض الكتل الدولية األخرى، ويكون مؤتمرًا دائم االنعقاد يشرف على تطبيق قرار "إنهاء

 
 

 

دعا ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية 
إلى عقد في منظمة التحرير الفلسطينية 

مؤتمر وطني فلسطيني موسع داخل الوطن 
ردًا على مساعي اليمين اإلسرائيلي   وخارجه،

المتطرف بقيادة رئيس حكومة االحتالل 
بنيامين نتنياهو لتحويل أرض فلسطين 
التاريخية إلى وطن قومي للشعب اليهودي 

 .العنصرية ونظام التمييز والتفرقة
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قانون يهودية الدولة تيسير خالد : 

 يبحث إلسرائيل عن تاريخ
 

 

 

كتب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين في 
منظمة التحرير الفلسطينية ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين ، في مدونته على ) الفيس بوك وتويتر ( ُمعقبًا على قانون 

حولته للكنسيت يهودية الدولة في إسرائيل الذي وافقت عليه حكومة نتنياهو و 
 اإلسرائيلي إلقراره والمصادقة عليه ، حيث قال :

بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا  فاألخيرة التي تعص األوضاع والتطورات دون متابعة دائماالمرض ال يحول 
من سن لقوانين عنصرية  إسرائيلما يجري في أتابع من سرير التماثل للشفاء في المستشفى المشروعة ، فالوطنية 

 .قانون يهودية الدولةك
 

: الكتاب  بالموضوع ةكتاب له صل ةنتهيت في هذه اللحظات من مطالعإ ةبالمناسبوأضاف تيسير خالد في مدونته : 
 م فعالً ـّـالكتاب قي.. . البريطاني كيث وايتالم ( لمؤلفهاسكات التاريخ الفلسطيني  -ة إختالق اسرائيل القديم) بعنوان 

وحتى علم اآلثار على أيدي مجموعات ومؤسسات بحث في إطار ،  ةحقائق التاريخ والحضار  ةويحاول معالج
على صورة دولة اسرائيل الجديدة في ظل  ةداود( المزعوم ةدول ) ةاسرائيل القديم ة، ببعث دولة الدراسات التوراتي

 .( في بالد كنعان آثار ركيولوجي )أو تاريخي ألمحو كل وجود حضاري  مسيسةمحاوالت 
 

قانون  أندرجة يعتقد فيها  إلى به الصلف والغرور والغباء السياسي معاً ووصل نتنياهو تمادى وأضاف خالد : 
 : يهودية الدولة هو الوسيلة لضرب عدة عصافير بحجر واحد 

 

 .منها االتي هجرو  أراضيهم إلىحق الالجئين الفلسطينيين في العودة  أواًل : إلغاء
 

 .االنقضاض على الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين في الداخل الفلسطينيثانيا : و 
 

ساطير السحرة والعرفين وفي الدراسات التوراتية أالقديمة كما وردت في  إسرائيلالوسيلة للربط بين  ثالثا : بأنهو 
ستعماري إدت في سياق مشروع وجُ الجديدة التي  إسرائيلوبين دولة ، بعد الحدود أة جدا والى ئالحديثة المسي

بالد كنعان وما  وأجدادهم أبائهمرض أيخ وربما كل وجود للفلسطينيين في ر ستبعاد كل تاوالوسيلة كذلك إل، معروف
 أنالقديمة فيها ال يعدو  إسرائيلتاريخ ما يسمى  أنفيها  اآلثار أبحاثوالتي تدل ،  يعرف الحقا بفلسطين أصبح

 .ب عظيم هو الشعب الكنعاني الفلسطينييكون سطرا في تاريخ شع
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 ... اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 11\92

وهي مناسبة تبنتها وأقرتها  التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، " اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني " في كافة أنحاء العالم، في يصادف
، لالحتفال 1977دعت الجمعية العامة، عام حيث   .وفيينا جنيف كما في مكاتبها في نيويورك في مقر األمم المتحدة منظمة األمم المتحدة، وتنظم فعالياتها في

الجمعية  اعتمدت 1947في ذلك اليوم من عام و (. ب 32/40القرار تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ) 29في 
 .(181ار القر العامة قرار تقسيم فلسطين )

 

تخاذ قرار التقسيم ، إتعتبر فيه ذكرى  المتحدة قرارا دوليا األممللشعب الفلسطيني تبنت المتصاعد وفي خضم النضال التحرري ، 1977نوفمبر من عام  29ففي 
قامة دولته المستقلة على  بحقهيوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وعرفانا   قرار التقسيم.الفلسطينية العربية وفق ما جاء في  األرضفي تقرير المصير وا 

أن لشعب فلسطين كما  أحرار العالم ومناصرو الحريةأدرك و  ،أقر العالم أجمع بشرعية الحقوق الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة
سرائيليةدولتين فلسطينية  إلىم الذي أقر تقسيم فلسطين 1947للعام   181باقي شعوب األرض حقوقًا مكتسبة ُحرم منها ما بعد قرار التقسيم  ، حيث وا 

" على القسم األكبر  إسرائيلعلى قيام كيانهم "  إجرامهامن القرار، ودعموا الصهاينة وعصابات  األولتسابقت القوى االمبريالية واالستعمارية على تطبيق الشق 
  ."مما وضع الهوية والكيانية الفلسطينية في مهب الريح -قيام دولة فلسطين   -إلى الجزء اآلخر من القرار فلسطين، وفي المقابل لم يلتفتوا أرض من 

 

في العالم، بأن  وقد أثمر النضال الوطني الفلسطيني والتضحيات الجسام التي قدمها شعب فلسطين، وبإسناد وتضامن من الشعوب العربية وقوى الحرية والتقدم
وبناء الدولة الفلسطينية العتيدة واالستقالل والعودة تحدة بأن يكون هذا اليوم يومًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل الحرية أقرت األمم الم

 ."بعاصمتها القدس
 

 0240عام أبريل  02و  09في أديس ابابا يومي  ف لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصر عقدت 
التضامن اإلفريقي مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه غير القابلة  “تحت شعار  االجتماع الدولي لألمم المتحدة حول مسألة فلسطين
حضره ممثل األمين و مركز األمم المتحدة للمؤتمرات بأديس أبابا االجتماع في عقد وقد  ”.  للتصرف بما يشمل السيادة واستقالل دولة فلسطين

دة المعنية م لألمم المتحدة والرئيس التنفيذي للجنة االمم المتحدة االقتصادية الفريقيا كارلوس لوبيز، وعبده سالم ديالو رئيس لجنة األمم المتحالعا
ة شؤون ورئيس دائر بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

الرفيق محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة ، و  في االمم المتحدة د. رياض منصوروممثل دولة فلسطين المغتربين بالمنظمة 
ة وممثلون عن عدد واسع من الدول المشاركة ، وفي ختام أعماله أصدر االجتماع بيانا تضمن عددا من القرارات والتوصيات منها توصية للجمعي

 ني. عاما للتضامن مع الشعب الفلسطي 0241العامة لألمم المتحدة بإعتماد العام 
 

عام أن ال 0240في السادس والعشرين من نوفمبر ألمم المتحدة الجمعية العامة لعلنت واعتمادا على قرارات وتوصيات االجتماع المذكور، أ
أصوات لصالح القرار،  442عتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة القرار بأغلبية إ. وقد  لتضامن مع الشعب الفلسطينيل اعامهو  0241

 عن التصويت.  11أصوات وامتناع  7ارضة ومع
 

تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني وتوليد وضع القضية الفلسطينية في صدارة اإلهتمامات الدولية من أجل ويتمثل الهدف من السنة الدولية في 
 .أمد بعيد المزيد من الزخم والدعم الدولي من أجل إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، والتي ُحرم منها منذ
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  الـحـرة الـشـعـوب تـضـامـن

 يـنـضـب ال الـذي فـلـسـطـيـن رصـيـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حركة التضامن الدولية مع فلسطين ... كانت وما زالت إحدى 

 الوسائل المهمة في مسيرة نضال شعبنا لتدويل قضيته

 

 

نخراط مؤسسات المجتمع المدني واالحزاب الصديقة وقطاعات كثيرة من المجتمع الغربي في هذه  مع تصاعد حمالت التضامن مع شعبنا ، وا 
بإتجاه الضغط على حكومات وبرلمانات بالدهم لتغيير موقفها من القضية الفلسطينية ، الحمالت ، مشكلين رأيًا عامًا داخل المجتمعات الغربية يدفع 

ن حمالت وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي كفلتها كل مواثيق ومعاهدات وقرارات الشرعية الدولية ، بدأ واضحًا وجليًا في الفترة االخيرة أ
 ارها، وتعطي نتائج جيدة لصالح القضية الفلسطينية.التضامن هذه وما شكلته من رأي عام أخذت تؤتي ثم

 
يرة ومما ال شك فيه أن فلسطين كانت دومًا تنظر لحمالت التضامن الدولي معها على أنها إحدى الوسائل واألسلحة المهمة واإلستراتيجية في مس

المشرقة وحقوق شعبنا العادلة أمام الدعاية والرواية نضالها ، لما لهذه الحمالت من دور متقدم في تدويل قضية فلسطين والدفاع عن صورتها 
ومدافعًا عن اإلسرائيلية المغرضة المشبعة باألكاذيب واإلدعاءات التوراتية المزيفة ، وأمام الكثير من الحكومات الغربية التي نصبت نفسها حاميًا 

لحقوق اإلنسان ومبادئ الحرية والديمقراطية ، وبين ممارساتها إحتالل غاشم في تناقض صريح بين إدعاءات هذه الحكومات الغربية بمناصرتها 
 على األرض بدعم هذا اإلحتالل.

 

صهيوني  مسيرة النصال المستمرة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني، ضد إحتاللعقود طويلة من على مر 
حقاق وتثبيت الحق الفلسطيني المشروع  غاشم، تقاعست دول وحكومات عديدة عن إنصاف شعبنا، وا 
قامة دولة فلسطين، رغم الحق الفلسطيني الساطع، ووضوح الجرائم الصهيونية،  بإنهاء اإلحتالل وا 

 لك الدول والحكومات.وسياسات اإلحتالل التي تتنافى مع كل مواثيق وقوانين حقوق اإلنسان التي تدعيها ت
 

نعم تقاعست الدول والحكومات، بل منها من تواطئ مع اإلحتالل في تنفيذ سياساته العدوانية بحق شعبنا، 
دعما وتضامنا مع شعب  لمإال أن أحرار العالم وأنصار الحرية والعدالة إنتفضوا في كل ساحات وميادين العا

فلسطين وحقوقه المشروعة، ورفضوا السير في ركب حكوماتهم ودولهم المنحازة لدولة اإلحتالل اإلسرائيلي، 
 وفضحوا سياسات االحتالل اإلسرائيلي العنصرية. 

 

ذا وحتى يومنا هذا،  181منذ قرار التقسيم  قد خذلت الشعب الفلسطيني العديد من الدولكانت حكومات  وا 
من أحزاب صديقة ومنظمات المجتمع المدني وبرلمانيون وفنانون وكتاب أحرار العالم وقواه الحية ن إف

 ، تقف اليوم تناصر وتدعم الحق الفلسطيني.ومشاهير
 

ستمرار االحتالل واالستيطان وعمليات التهجير ومصادرة األراضي، وفي ظل نظام الفصل إفعلى ضوء 
وحصارها قطاع غزة  والعدوان علىسرائيلي )األبارتهايد( المفروض على الشعب الفلسطيني؛ العنصري اإل

يوما  نوفمبر من كل عام \ يوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني سنوات، يجسد سبعالمتواصل منذ 
ة نشاطات وفعاليات تضامنية ضخمعبر  في شتى أنحاء العالم،للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، 

 تعبر عن رصيد فلسطين في قلوب وعقول أحرار العالم. 
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كيفية اإلستفادة من حمالت 

 التضامن المتصاعدة 

 
د االحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب ـعـلم ي

كما كان عليه الحال قبل  تقليدياً  الفلسطيني ياخذ طابعاً 
نقطة فاصلة لتذكير العالم لى إن تحول أبعد  0240عام 

 .ال يزال يرزح تحت ظلم االحتالل وجرائمه كامالً  ن شعباً أب
 

صوتا ترقية مكانة  401غلبية أفقد قرر العالم قبل عامين وب
 .غير عضو فلسطين الى دولة

 

من المكانة  ومن هنا صار من الضروري والمفيد اإلستفادة
الجديدة لفلسطين عن طريق توجيه حمالت التضامن الدولية 

 المتصاعدة من خالل : 
 

  الضغط على المجتمع الدولي ومنظمات األمم المتحدة
لتنفيذ قراراتها الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية 

 . 491، 414،010،001وهي قرارات كثيرة أبرزها 
 

 نات الغربية لإلعتراف الضغط على الحكومات والبرلما
 بدولة فلسطين.

 

  الضغط على الحكومات والبرلمانات الغربية لمحاسبة
إسرائيل ومقاطعتها بسبب تنكرها لقرارات المجتمع 

 الدولي، وبسبب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
 

 
 

 8  2014 ديسمبر....  45العدد 

 

 الـتـضـامـن ووسـائـل أسـالـيـب أبـرز

   الـفـلـسـطـيـنـي شـعـبـنـا مـع 

 
 

  دولة رفع مستوى الوعي العالمي من خالل التأكيد على أن سياسة
الشعب الفلسطيني هي السبب الحقيقي  تجاه اإلحتالل اإلسرائيلي

 لحل دائم.للسالم و للصراع، وهو العقبة األساسية التي تمنع الوصول 
 
 سحب االستثمارات منها حملة العالمية لمقاطعة إسرائيل و تفعيل ال

 عليها حتى تنصاع للقانون الدولي.وفرض العقوبات 
 
  العمل على إخضاع مقترفي الجرائم اإلسرائيليين ومنتهكي القانون

الدولي سواء كانوا دوال أو شركات، أو جماعات أو أفرادا، للقانون 
الدولية الدولي وتحميلهم كامل المسؤولية ومقاضاتهم أمام الهيئات 

واب ومحاكمة ، أو محاكم الدول التي تسمح بإستجالمختصة
 .األجانب

 
  تنظيم الفعاليات الوطنية والثقافية في المجتمعات االوروبية للفت

اإلنتباه للقضية الفلسطينية، ونقل الصورة الحقيقية بعيدا عن الصورة 
النمطية المشوهة التي تحاول الدعاية اإلسرائيلية بثها في 

من كسب الرأي العام الدولي  ،ذلك مما ينتج عن المجتمعات الغربية.
 لصالح القضية الفلسطينية وحقوقنا المشروعة.

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فلسطين ... واليوم العالمي تقسيم 

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني
 

 

الذي تبنته الجمعية العامة  181عاما ما بين قرار التقسيم  29
بتنظيم " اليوم العالمي  1977لألمم المتحدة، وما بين قرارها عام 

  ".للتضامن مع الشعب الفلسطيني
وتدرك أنها أجحفت النور، كانت كفيلة كي تبصر األمم المتحدة  ثالثة عقود ماضية،

قامة  نهاء االحتالل اإلسرائيلي الغاشم وا  بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وا 
دولته الفلسطينية المستقلة حسب قرار التقسيم، ومع ذلك ورغم إقرارها بالتقصير 

ها الدول االمبريالية المهيمنة وخذالن الشعب الفلسطيني، إال أن األمم المتحدة ومع
عليها، ما تزال تسير على نفس السياسة بتجاهل الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني، بل وتقف حائال أمام أي محاوالت فلسطينية إلنهاء االحتالل الغاشم 

قامة دولة فلسطيني المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام  بعاصمتها  1967وا 
وفق كل القرارات األممية والمعاهدات الدولية التي أقرتها األمم القدس الشريف، 

 دون تنفيذ.حبرًا على ورق ، وبقيت المتحدة بقرارات ال تعد وال تحصى

 نـيـطـسـلـم فـيـسـقـرار تـى قـلـا عـامـع 76
في التاسع والعشرين من شهر  181لصدور القرار 66الـتصادف هذه األيام الذكرى 
القاضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود الذي  1947تشرين الثاني / نوفمبر 

صوتا لصالح هذا  33وافقت عليه الجمعية العمومية التابعة لألمم المتحدة بواقع 
 .دول عن التصويت 10صوتا، وامتناع  13القرار في مقابل 

بإنهاء اإلنتداب البريطاني على فلسطين  ويتبّنى خطة تقسيم فلسطين القاضية
 كيانات جديدة، كالتالي: لثالثوتقسيم أراضيها إلى 

: وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل  . دولة عربية1
الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء 

 مصر. على طول الشريط الحدودي مع
: على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل  . دولة يهودية2

صبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو  الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وا 
 ما يعرف بإيالت حاليا. 

 .. القدس وبيت لحم واألراضي المجاورة، تحت وصاية دولية3
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اليوم العالمي عاما على  37

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 

بتنظيم "  األمم المتحدةقرار  منذعاما  76
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

، حتى يومنا هذا، وما زالت األمم المتحدة "
والقوى المهيمنة عليها ترفض إنصاف الشعب 

 الفلسطيني.
 

 متواصلةثالثة عقود ويزيد، وما زالت معاناة شعبنا 
جراء االحتالل اإلسرائيلي الغاشم بجرائمه ومجازره 
وسياساته العنصرية، والعالم يقف إما عاجزا عن لجم 
ما متسترا عليها ومدافعا عن مرتكبيها،  تلك الجرائم، وا 
وذلك في تناقض صارخ لكل القيم اإلنسانية ومبادئ 
حقوق اإلنسان والديمقراطية والحرية، التي ينادون بها 

عون أنهم يناصرونها ويدعمون الشعوب المقهورة ويد
التي تطالب بها، وفي المقابل تبقى فلسطين وشعبها 
الرازح تحت نير البطش واالستبداد واالحتالل، خارج 
حسابات تلك القوى االمبريالية االستعمارية المهيمنة 
على القرار الدولي بحيث تسعى بكل إمكانياتها 

قامة دولته إلجهاض أي حلم فلسطيني بني ل الحرية وا 
المستقلة، والعيش بكرامة، بعيدا عن االحتالل 

 وجرائمه، أسوًة بكل شعوب األرض.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الـعـالـم يـحـيـي يـوم الـتـضـامـن 

  الـعـالـمـي مـع الـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي
 

 

 

 

 

 

 

  اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينياألمم المتحدة تحيي 

 وتجدد حقه في تقرير مصيره 

ستمع فيها أعضاء االمم المتحدة وممثلو إستهلت بجلسة خاصة أ أحيت األمم المتحدة، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمجموعة من الفعاليات،
من الكلمات لرؤساء الوكاالت واألجهزة المختلفة لألمم المتحدة ورؤساء الوفود وممثلي المجموعات الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني الحضور، لمجموعة 

ح وافتتح الجلسة رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الذي طلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على اروا. الجيوسياسية
طوا في العدوان االسرائيلي االخير على غزة، ومن ثم رحب بالحضور الكبير في القاعة، معتبرا هذا اليوم إضافة اخرى لدعم الشعب الضحايا الفلسطيني الذين سق

 الفلسطيني في نضاله من اجل التحرر واالستقالل.
 

ني حية وحاضرة في أذهان العالم، كما استعرض وأكد أن اللجنة سوف تستمر في مساعيها من أجل االبقاء على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطي
، كتنظيم محاضرة للمفكر العالمي نعومي تشومسكي، ومجموعة االفالم الفلسطينية التي تم عرضها وتنظيم 0241مجموعة من هذه النشاطات التي تمت في سنه 

الى تنظيم مؤتمر في انقرة حول قضية القدس، واجتماع دولي في  باإلضافة  عرض أزياء للمصمم الفلسطيني جمال تصلق، وجميعا كانت في االمم المتحدة،
باإلضافة الجتماع  االكوادور نصرة للشعب الفلسطيني، وتنظيم اجتماع طاولة مستديرة للقانونين من حول العالم لمناقشة الوضع القانوني للقضية الفلسطينية،

 .الجامعة العربية
 

  في تقرير مصيرهاألمم المتحدة تجدد تصويتها بحق شعبنا 

 لقرار السابق.صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة باألغلبية القصوى، لصالح قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، في تجديد للتصويت على ذات ا
امة لألمم المتحدة، على القرار بأغلبية الدول، حيث وصوتت دول العالم، في اللجنة الثالثة 'لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية واالنسانية' التابعة للجمعية الع

 أصوات امتنعت عن التصويت. 6ًأصوات ضد، و 7دولة، و 474صوت لصالح القرار 
 

ألمم صة ومنظومة اويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة فلسطين، ويحث جميع الدول والوكاالت المتخص
ضات في إطار المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقة في تقرير مصيره، ويشدد القرار كذلك على الحاجة الماسة الستئناف وتسريع المفاو 

 بية وخطة خارطة الطريق.عملية السالم في الشرق األوسط، استنادا إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات عملية السالم ومبادرة السالم العر 
 

 
 

  2014 ديسمبر....  45العدد 

 

10 

 

 : لم يبق أمامنا سوى تدويل القضية  الفلسطيني محمود عباس الرئيس
ة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في التاسع والعشرين اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخالل إجتماع مجلس الجامععشية إحياء 

 من نوفمبر المنصرم ، وجه الرئيس محمود في كلمته العديد من الرسائل المهمة أبرزها : 
   'كل فرصة ممكنة، ومارسنا االنتظار والتريث، لم يعد لدينا شريك في  الوضع القائم حاليا في األرض الفلسطينية، غير قابل لالستمرار، أعطينا األميركان

 .'إسرائيل، ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية
   قامة الدولية الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران ، كذلك التوقيع على 4967التوجه إلى مجلس األمن الدولي، لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل، وا 

 .والمعاهدات الدوليةاالتفاقيات 
 حمل في حال لم نحصل على شيء في مجلس األمن، فسنتوجه إلى تحديد عالقاتنا مع إسرائيل، من خالل وقف التنسيق األمني، ودعوة االحتالل إلى ت

اض األراضي الفلسطينية من أر مسؤولياته، خاصة بعد تغير الوضع القانوني لفلسطين، بعد أن حصلت على صفة دولة 'مراقب' في األمم المتحدة، وتحولت 
 .تفاقيات جنيفإحتالل، وتنطبق عليها متنازع عليها إلى أراض تحت اإل

  عترافا متبادال جرى بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء إن هناك أ: 'حيث ذكر الرئيس في كلمته المطلق لالعتراف بيهودية الدولية، الرفض
 .، ولن نقبل بأي تغيير على هذا االعتراف المتبادل4990ين عام اإلسرائيلي األسبق اسحاق راب

   قاهرة ستمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك جهود تحقيق المصالحة من خالل العودة إلى إرادة الشعب، تنفيذا لما جرى االتفاق عليه في الإتأكيد
 .والدوحة برعاية عربية

 

http://www.fateh.dk/2011-12-31-10-24-09/50-2013-03-11-10-06-42/21428-2013-11-28-21-31-30.html
http://www.fateh.dk/2011-12-31-10-24-09/50-2013-03-11-10-06-42/21428-2013-11-28-21-31-30.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليات المؤتمر الدولي للهيئات فلسطين تحتضن 

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحلية
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مدينة رام اهلل بين الحادي والعشرين والثالث والعشرين من  إحتضنت
أعمال المؤتمر الدولي للهيئات المحلية للتضامن نوفمبر المنصرم ، 

' الهيئات المحلية في قلب دولة  : مع الشعب الفلسطيني بعنوان
فلسطين'، ضمن فعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب 

ة مئات الوفود القادمة من مختلف ، بمشارك0241الفلسطيني للعام 
، على الرغم من منع اإلحتالل مدن ومقاطعات وبلديات العالم

اإلسرائيلي ألكثر من مئة شخصية دولية من الدخول لحضور 
حتجازهم في مطار اللد ومعبر الكرامة.  المؤتمر وا 

 

وافتتح المؤتمر الدولي للهيئات المحلية أعمال يومه األول، بحضور 
عدد من الشخصيات االعتبارية الفلسطينية والدولية، وممثلي عدد 
من البلديات والهيئات المحلية العالمية من تركيا، فرسا، ألمانيا، 
تشيلي، األرجنتين، ايطاليا، جنوب افريقيا وغيرهم من الدول الداعمة 

 فلسطيني.للشعب ال
 

ستقبال الفلسطيني د. رامي الحمد اهلل، في حفل إوقال رئيس الوزراء 
إن انعقاد مؤتمر هيئات الحكم   الوفود المشاركة في المؤتمر:

المحلية الدولي في فلسطين يعد ترجمة حقيقية لتصاعد الحراك 
نهاء  الدولي، بشقيه الشعبي والرسمي، لنصرة الشعب الفلسطيني وا 

سرائيلي، وتمكينه من تقرير المصير في العيش بحرية االحتالل اإل
وشدد على  وكرامة وأمن على أرض الدولة المستقلة كاملة السيادة.

ان هذا المؤتمر يضيف خطوة جديدة على طريق تمكين دور 
، حيث يأتي في شعبناالمؤسسات الوطنية في تعزيز صمود أبناء 

ي إرساء مرافق وقت تنخرط فيه المؤسسات الرسمية واألهلية ف
 وُأسس دولة فلسطين، التي تعد مجالس الحكم المحلي أبرز ركائزها.

 

من جانبه، قال القنصل البلجيكي برونو يانس، 'إنه لشرف لي أن 
أكون هنا ألرحب بالمشاركين نيابة عن بلجيكا في حفل افتتاح 
المؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأعبر عن دعم 

تعزيز المجتمعات المحلية ، كما شدد يانس على أن  تمر'دولتي للمؤ 
في فلسطين شكل أولوية لألطراف الدولية، وذلك بما ينسج مع خطة 
التنمية، لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للعيش تحترم حقوق 

 االنسان وتعيش بسالم وأمن مع جيرانها'.
 

عية ركزت على وشمل برنامج اليوم األول عددا من الجلسات الفر 
دور الهيئات المحلية في بناء الديمقراطية على المستوى المحلي، 
وتمكين وبناء قدرات الموارد البشرية، وتطوير مهارات الهيئات 

االدارة العامة و المحلية االستراتيجية ودعم تقديم الخدمات المحلية، 
 .وسبل تطويرها، ودور الهيئات المحلية في بناء الدولة الفلسطينية

 
 

يقر تشكيل شبكة دولية المحلية مؤتمر الهيئات 

 الشعب الفلسطينيللتضامن مع 
في مدينة رام اهلل،  مر الدولي للهيئات المحلية الذي ُعقد موخراً أقر المشاركون في المؤت

تشكيل شبكة دولية للهيئات المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعنوان 'الشبكة 
 الدولية لدعم الهيئات المحلية الفلسطينية'.

 

إن الهدف من هذه الشبكة العمل على تجنيد وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر :  
لثقافي للهيئات المحلية الفلسطينية، وحشد الدعم السياسي واالقتصادي واالجتماعي وا

والعمل على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين بلديات العالم والهيئات المحلية 
الفلسطينية، ومن خاللها تعزيز التضامن والتعاون بين المؤسسات القاعدية المختلفة، 

البلديات الدولية على أن تكون عضوية هذه الشبكة مفتوحة أمام كافة الهيئات المحلية و 
 واتحاداتها التمثيلية.

 

تشكيل سكرتاريا دائمة لهذه الشبكة تعمل على صياغة ووضع  المشاركون كما قرر
التوصيات والمقترحات والقرارات وضمان تنفيذها، وتعمل كذلك على تطوير البرامج 

 .والتعاون والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات المختلفة وضمان تبادل المعلومات
 

وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة دائمة في فلسطين لتوحيد وتنسيق كافة جهود حركات 
وتقرر أن  التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني لزيادة فعاليتها في كافة المجاالت.

يكون هناك مؤتمر دوري للهيئات المحلية الدولية يشارك فيه أعضاء الشبكة على أن 
 عقاده وخطواته التنفيذية.يتم الحقًا إقرار تفاصيل ان

 

وتم التوافق على دعم عمليات التوأمة بين المدن الفلسطينية والمدن العالمية، بالتعاون 
والتنسيق بين هذه المدن واتحاداتها التمثيلية، ورفع مستوى التضامن من خالل هذه 

 .التوأمات الثنائية
 

ودعم مؤسسات الشعب  وأكدوا أهمية وضرورة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة،
الفلسطيني، لتمكينها وتعزيز صمودها على األرض الفلسطينية، وتمكين هذا الشعب من 

 ممارسة حقه في السيادة على أرضه وموارده.
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 حاشد بمناسبة اإلستقالل المانيا : إحتفال ٌ

 العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينيواليوم 
 

 
 

المتزامن مع يوم مي للتضامن مع الشعب الفلسطيني و مناسبة اليوم العالبحتفاال كبيرا إة فلسطين لدى المانيا االتحادية نظمت سفارة دول
والبرلمان األلماني، ولجان التضامن األلمانية والسلك الدبلوماسي بحضور ممثلين عن الحكومة  أقيمت الفعاليةالفلسطيني، حيث  اللقاالست

 لجنة العمل الوطني وعدد كبير من الجمعيات الفلسطينية والعربية.صيات من مؤسسات المجتمع المدني و العربي واألجنبي وشخ
 
فتتح االحتفال بعزف النشيدين الوطنيين الفلسطيني واأللماني، تبعه كلمة سفيرة دولة فلسطين خلود دعيبس ، تمحورت حول أهمية العالقات أ

 لقد حان الوقت ألن تتخذ المانيا موقفا باالعتراف بدولة فلسطين المستقلة، انطالقا من خطابها، وقالت فيها : الفلسطينية األلمانية المشتركة
 السياسي المؤيد والداعم لفكرة حل الدولتين؛ نظرا ألهمية دورها المحوري في القارة األوروبية وعلى مستوى العالم.

 
على أن االعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خدمة لعملية السالم العادل والشامل في المنطقة، مشيرة إلى اعتراف البرلمانات دعيبس شددت كما و 

وأشادت دعيبس مملكة السويد حكومة وشعبا على موقفها الشجاع باالعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة الى أهمية  لسطين.األوروبية بدولة ف
التحول بمفهوم حركة التضامن العالمية و تأثيره الفعلي على أصحاب القرار الرسمي بخصوص االعتراف بمشروعية الحقوق الوطنية للشعب 

 فقا للقرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية.الفلسطيني وقضيته العادلة و 
 

الكتاب، صعيد كل من األحزاب والفنانين و  إلى نمو وتعاظم تأثير حركة التضامن الشعبية في المجتمع األلماني علىسفيرة فلسطين وتطرقت 
تراف الرسمي بدولة فلسطين، انطالقا من اللذين مارسوا بدورهم الضغوط على الحكومة األلمانية عبر توجيه رسائل مفتوحة مطالبينها باالع

 واالستقرار األمني في المنطقة و العالم أجمع.  ضرورة وضع الدولة الفلسطينية على الخارطة السياسية لدفع السالم
  

بفساتين تقليدية  يذكر أنه شارك في الفعالية عدد كبير من جيل الشباب الفلسطيني، الذي ولد في المانيا، فيما توشحت الشابات الفلسطينيات
، كما ألقيت في اإلحتفالية العديد من تمثل قرى ومدن فلسطين، تعبيرا عن التمسك بالهوية الفلسطينية والحفاظ على ثقافة وحضارة وتاريخ شعبنا

 الكلمات التضامنية مع شعبنا.
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 : الجالية الفلسطينية تنظم إحتفاالً لتسليم المانيا 

 " 9112" جائزة فلسطين للتضامن لعام  
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

احتفالية نوعية يوم األحد  أقيم في قاعة "غاتس بيرغ" التاريخيه في مدينة بون االلمانيه
الماضي الثالث والعشرين من نوفمبر المنصرم ، وذلك بمناسبة تسليم جائزة فلسطين 

، حيث كانت الجالية الفلسطينية راعية الفعالية قد أعلنت قي وقت  0241للتضامن لعام 
 .سابق عن إسم المتضامنة األلمانية السيدة رومبف لمنحها الجائزة لهذا العام

 

وعلى أنغام النشيد الوطني الفلسطيني وقف الحضور تحية الرواح شهداء فلسطين من 
الفلسطينيين والعرب والمتضامنين األجانب, ، مذكرين بأن هناك العديد من شهداء الحركة 

 .التضامنية العالمية قد سقطوا دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل
 

لفلسطينية في المانيا أتى في كلمته الترحيبية على أهم محطات رائف حسين رئيس الجالية ا
التضامن العالمي وتأثيراتها ومردوداتها االيجابية على مجمل سير القضية الفلسطينية، وقال 
مخاطبا الحضور من مبعوثة السفارة الفلسطينية الدكتورة سارة الحسيني ورؤساء جمعيات، 

هؤالء المتضامنون بأن الوقوف إلى جانب الحق يثبت  وكتاب وصحفيين ونشطاء سالم :
الفلسطيني ليست كلمة تقال فحسب ، بل حول الكثير منهم هذا الشعار إلى مضمون حياة 

 .وفلسفة يومية وتحملوا في سبيل ذلك الجهد الكبير وأسرفوا في سبيله أيضا الوقت الوفير
 

المانيا ، وعرجت فيها على وألقت الدكتورة ساره الحسيني كلمة سفارة دولة فلسطين في 
تمسك الشعب الفلسطيني بالحقوق الوطنية الثابتة وأثنت على االلتفاتة الكريمة من قبل 
الجالية الفلسطينية في المانيا لعمل المتضامنين األجانب ونشاطاتهم الدؤوبة وخط هذه 

 .الجائزة السنوية
 ين :لإلطالع على تفاصيل اإلحتفال على موقع دائة شؤون المغترب

http://goo.gl/BnaaII 
 

 المتضامنة األلمانية انغريد رومبف تقول : 9112الفائزة بجائزة التضامن لعام 

ال يمكن أن يكون للتضامن مع الشعب الفلسطيني مغزًى إذا لم يرتبط بفهم حقوق  

  الفلسطينيين ومطالبهم في هوية وطنية وحرية وحق العودة
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اليوم العالمي  فعاليات متنوعة فيبلجيكا : 

 للتضامن مع الشعب لفلسطيني
 

 
 

البلجيكية بالتعاون مع العديد من الجمعيات البلجيكية المناصرة لقضية شعبنا ، اليوم العالمي للتضامن  أحيت الجالية الفلسطينية في مدينة لياج
وحسب بيان وصل دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير ، مع الشعب الفلسطيني الذي صادف في التاسع والعشرين من نوفمبر المنصرم

، أن المئات من أبناء الجالية الفلسطينية ومن المتضامنين  الية الفلسطينية في بلجيكا الفلسطينية ، أوضح حمدان الضميري منسق الج
بنا البلجيك ومن أصول مختلفة شاركوا في فعاليات اليوم التضامني الذي نظمته الجالية الفلسطينية بالتعاون مع الجمعيات المساندة لنضال شع

 بلجيكية الفلسطينية.الفلسطيني في بلجيكا من بينها جمعية الصداقة ال
 

س تخلل برنامج اليوم التضامني إلقاء العديد من الكلمات أبرزها كلمة سفارة دولة فلسطين في بلجيكا ألقاها السيد هادي شبلي ، وكلمة رئي
الكلمات بكلمة ألقتها السيدة السيدة فيرونيك دو  جمعية الصداقة ألقاها السيد بيير قالند وهو عضو سابق في البرلمان البلجيكي ، وأختتمت

كايزر عضوة المجلس البلدي بمدينة لياج وعضو البرلمان األوروبي سابقا، حيث تمحورت الكلمات على أهمية التضامن الدولي مع الشعب 
في تدويل القضية الفلسطينية لحث المجتمع  الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة التي كفلتها الشرائع الدولية ، لما لهذا التضامن أثر كبير

الدولي على وضع حد نهائي لإلحتالل اإلسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ، واإلعتراف بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما تحدثت السيدة فيرونيك إلى جانب تضامنها مع شعبنا ، عن إتفاق الشراكة الموقع بين مدينة  مصيره وا 

 لياج ومدينة رام اهلل في فلسطين.
 

 بعد إختتام الكلمات الرسمية في بداية اليوم التضامني ، ألقى البرفيسور والباحث الفرنسي جوليان ساالنق مداخلة هامة ومميزة حول حملة
ضة في األسواق األوروبية ، حيث شدد في مداخلته على أهمية ونجاعة هذه المنظمة بالساحة األوروبية إلسرائيل ومنتجاتها المعرو  المقاطعة

 الوسيلة التضامنية مع القضية الفلسطينية ، وعلى ضرورة توسيعها بهدف إجبار إسرائيل للرضوخ للشرعية والقوانين الدولية.
 

سرائيل في مختلف المجاالت، ثم قدمت اآلنسة كترزينا مالكسا عرضا لدراسة بحثية قامت بإنتاجها وتدور حول العال قات التجارية بين بلجيكا وا 
رام بلجيكا وباقي الدول األوروبية اللتزاماتهم والتي تفرضها عليهم االتفاقيات والمواثيق توقد أوضحت في بداية دراستها البحثية مدى عدم إح

بعدم أحقيته بإحداث أي تغييرات سكانية على  4967ية منذ عام الدولية التي وقعوها ، من بينها إلزام إسرائيل ككيان يحتل األراضي الفلسطين
 .حتالله ألراضي الغيرإعلى أي مكاسب مادية أو غيرها من اإلضافة لعدم مشروعيته بالحصول ب ،األراضي التي يحتلها

 

الفلسطيني أدتها فرقة الكرمل للفنون  وأختتم اليوم التضامني بالعديد من الفقرات الفنية أبرزها دبكات فلسطينية من وحي الثراث الفلكلوري
 .الشعبية الفلسطينية والتي قدت من ألمانيا إلحياء هذه المناسبة، وقد القى أداء الفرقة ترحيبًا وتفاعال من الحضور وخاصة من األطفال
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العالمي ضامن حياء يوم التإيطاليا : إ

 مع الشعب الفلسطيني
 

 

يوم الخميس يطاليا إحييت سفارة دولة فلسطين في أ
يوم التضامن العالمي الرابع من ديسمبر الجاري ، 

بحضور جمع غفير من ، الشعب الفلسطيني مع 
 واألحزابممثلين السلك الدبلوماسي العربي والدولي 

وقيادات  ، وأعضاءالسياسية والجمعيات االيطالية
 . الجاليات العربية والفلسطينية

 

في تالها كلمة سفيرة دولة فلسطين ، فتتح الحفل بالنشيدين الوطني االيطالي والفلسطيني أ
صرارهعلى تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية ، حيث أكدت فيها الدكتورة مي الكيلة إيطاليا  على  ، وا 

قامةالحرية واالستقالل  كدت على المسؤولية أكما ، المستقلة وعاصمتها القدس  دولته وا 
بما ينسجم مع القانون الدولي لوقف معاناة شعبنا  تدخلهوضرورة ، للمجتمع الدولي  األخالقية

 . التي طالت كثيرا
 

دعم وتضامن الشعب والحكومة االيطالية لحقوق شعبنا ودعت سفيرة فلسطين كما ثمنت 
ومساندة القيادة ، يطاليا باالعتراف بدولة فلسطين ا  و  األوروبيالمجتمع الدولي وخاصة االتحاد 

 إرساءالرئيس محمود عباس في جهوده الدبلوماسية المبذولة من اجل  رأسهاعلى  ةالفلسطيني
الحل  أساسالدولة الفلسطينية المستقلة على  إقامةي والمتمثل ف األوسطالسالم في الشرق 

 .االممي للدولتين
 

ناصيف حتي سفير جامعة الدول العربية في  وهي : كلمةلقيت عدة كلمات أوبهذه المناسبة 
لويزا  ، كلمةسالمة عاشور رئيس الجالية الفلسطينية في روما والالتسيو، كلمة روما

، كلمة الناشطة السياسية ورئيسة حملة حرية القائد مروان البرغوثي وكافة االسرى مورغانتيني
موسيلينو ممثال لمؤسسة كي ال ننسى صبرا ، كلمة نائب رئيس البرلمان االوروبي سابقا

سيرجوا ، كلمة فينشينزو ال فولبه ممثل جمعية الصداقة االيطالية الفلسطينية، كلمة وشتيال
فؤاد عودة ، وأخيرًا كلمة قات الدولية في اتحاد نقابات العمال االيطاليةباسولي مسؤول العال

على تضامنهم ووقوفهم مع جميعا في كلماتهم كدوا أحيث . رئيس الجالية العربية في ايطاليا
 .الفلسطينيحقوق الشعب 

 

قصيدة شعرية  ، وقرأتوصلة فنية قدمها الفنان الفلسطيني محمد ليلي  األمسيةكما وتخلل 
غادة شحادة باللغة العربية وباللغة االيطالية  األختللشاعر الفلسطيني سمح القاسم من قبل 

 . من قبل الناشطة ريبيكا ماتزا
 

15 
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 بلغاريا : إحياء اليوم العالمي للتضامن 

 مع الشعب الفلسطيني
 

 

الرابع من الخميس يوم أقامت سفارة دولة فلسطين في بلغاريا مساء 
وبالتعاون مع وزارة الخارجية البلغاريَّة وممثليِّة ديسمبر الجاري ، 

بيوم التضامن العالمي مع  إحتفاالً منظَّمة اأُلمْم الُمتَّحدة في بلغاريا 
قاعة اإلحتفاالت ، في  -الشعب الفلسطيني وذلك في النادي العسكري

 .وسط العاصمة البلغارية صوفيا
 

ية وعدد كبير من حضر اإلحتفال الكبير أعضاء من الحكومة البلغار 
السلك الدبلوماسي العربي والبلغاري وحشٌد من الشعب البلغاري 

 .من الجاليات الفلسطينية والعربيةالصديق وكذلك جموٌع غفيرة 
 

 
ولقد تضمن برنامج اإلحتفال مهرجانًا خطابيًا إفتتحه الدكتور أحمد 

َب في لغاريا المذبوح سفير دولة فلسطين  بالضيوف  فيهابكلمة رحَّ
ومن ثم إستعرض القضيَّة الفلسطينية وآفاقها وشرح للضيوف ، الكرام 

العدوان اإلسرائيلي األخير على  ال سيماالسياسة اإلسرائيلية العنصرية 
حيث قال أنَّ ما ُألقي عليها من أسلحة دمار فاق بأربع  غزة ،قطاع 

 .مرَّات ما ألقي على برلين من قنابل وقذائف
 
 

 

عن سياسة التهويد والفصل العنصري تحدث السفير الفلسطيني كما 
ومصادرة األراضي وهدم البيوت وبناء المستوطنات وكلها جرائم بحق 

أخيرًا عن عزم دولة فلسطين في الدخول  وتطرقو ، اإلنسانية 
 .كلِّ المنظمات األممية والدولية نتساب فيواإل 

 

الذي أكَّد على تأييد  ، البلغارية الخارجيةثم ُأعطيت الكلمة لممثل وزارة 
دولته المستقلة إقامة وقوفها مع حق الشعب الفلسطيني في بلغاريا و 

نهاء اإلحتالل اإلسرائيلي.  على أراضيه وا 

 
 

هذه  فأن تتوقَّ في كلمتها تمنَّت  حيثتحدَّثت ممثلة األمم المتحدة ثم 
القادم بيوم التضامن  ثم أعربت عن أملها أن ال نحتفل العام، الحرب 

نَّما بيوم إقامة دولة فلسطين  .العالمي مع الشعب الفلسطيني وا 
  

ثم قام السفير الفلسطيني بتكريم عدد من الشخصيات البلغارية 
السياسية والصحفية والفنِّية وبعض النشطاء وذلك بتقديم دروع 

 .تكريميَّة لهم
 

الذي شاركت فيه  الفنِّي ،وبعد المهرجان الخطابي ُأفِسح المجال للحفل 
عدَّة فرق بلغارية وفرقة الدبكة الفلسطينية التابعة لمدرسة إبن سينا 
الفلسطينية في صوفيا وكذلك بعض شباب الجالية والالجئين 

في بلغاريا، حيث قدمت الفرق الفنية العديد من الوصالت  الفلسطينيين
حسانًا وترحيبًا الغنائية التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والقت إست

 كبيرين من الحضور.
 

على  المقامةحتفال بدعوة الضيوف إلى مائدة الكوكتيل وأخيرًا ُأختتم اإل
 ٠شرف الحضور الكريم لتناول بعض المأكوالت الفلسطينية التراثية
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السويد : إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

 طيني في مدينتي الندسكرونا وسندسفالالفلس
 

 

 

في مدينة الندسكرونا السويدية  491حيت المجموعة الفلسطينية أ
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، بحضور حشد كبير من 
أبناء الجالية الفلسطينية في المدينة والمتضامنين السويديين ، حيث 

  .الثالثين من نوفمبر المنصرم جرى اإلحتفال يوم االحد
 

وحسب بيان وصل دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير 
الفلسطينية من المنظمين ، فقد تم خالل اإلحتفال عرض فيلم حجر 
وزعتر الذي تم تصوير أجزاء منه سابقا في مقر المجموعة بحضور 

ناء أبناء تل الزعتر، حيث القى العرض القى إقباال ملحوظا من أب
 .الجالية ال سيما المنحدرين منهم من مخيم تل الزعتر

 

بعد اإلنتهاء من عرض الفيلم وبعد فترة راحة قصيرة عاد الجميع إلى 
مقاعدهم للمشاركة في الندوة الحوارية مع المخرج األستاذ مصطفى 
قاعود والذي تحدث فيها عن أبرز المحطات التي مر بها هذا العمل 

ل وقيمته التوثيقية ، كما قدم الناشط الفلسطيني وأيضا عن فكرة العم
في صفوف الجالية سعيد هدروس منسق المجموعة في السويد ، 
خاطرة معبرة من وحي المناسبة للكاتب الصحفي األستاذ خالد عيسى 

 كتبها بأسلوبه المتميز والمبدع.
 

وحسب مداخالت وأراء الحضور في الندوة النقاشية ، بدا واضحًا أن 
الندوة وعرض فلم " حجر وزعتر" قد نبشتا الذاكرة الفلسطينية هذه 

وأعادتا إلى الوجدان حضور الكثير من المواقف اإلنسانية الصعبة التي 
عايشوها في تل الزعتر خصوصا والمخيمات الفلسطينية عموما وما 

 تبعها الحقا من مسلسل لرحلة التشتت المتواصلة.
 

 
 

للتضامع مع الشعب الفلسطيني في إحياء اليوم العالمي 
 مدينة سندسفال السويدية

قاًء وندوة ل 491وفي مدينة سندسفال السويدية أقامت المجموعة 
حوارية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، 

، والعديد من  شارك فيه أبناء الجالية الفلسطينية في سندسفال
 المتضامنين السويديين من أحزاب وأفراد.

 
، أكد سويدي كلمة خالل الندوة الحواريةوألقى ممثل حزب اليسار ال

فيها على دعم حزب اليسار السويدي للقضية الفلسطينية ولحقوق 
، وشدد وعة التي كفلتها الشرعية الدوليةالشعب الفلسطيني المشر 

ها بالدولة الفلسطينية المستقلة أواخر على أن السويد وبعد إعتراف
أكتوبر المنصرم ستواصل مساعيها مع شركائها االوروبيين لحثهم 

 .على اإلعتراف بالدولة الفلسطينية

 
على مساندتهم  كما أكد ممثل المجموعة الفلسطينية في سندسفال

لما  491ستعدادهم للتنسيق مع المجموعة ا  للشعب الفلسطيني و 
 ، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.فلسطينيةيخدم القضية ال
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روسيا : حفل حاشد في إحياء اليوم العالمي 

  للتضامن مع الشعب الفلسطيني
 

 

الثاني من ديسمبر الجاري، الثالثاء يوم أقيمت في موسكو 
فعالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني نظمتها سفارة دولة فلسطين لدى روسيا 
االتحادية بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية وبعثتي 
األمم المتحدة وجامعة الدول العربية في موسكو، وبحضور 
العديد من سفراء الدول العربية واالسالمية الشقيقة 

ية الصديقه، باالضافة الى ممثلي المؤسسات واالجنب
، ، وممثلي المجتمع المدني الروسيالحكومية والبرلمان

 .الجاليات العربية والفلسطينية ورجال االعالموممثلي 

 

 

بالنشيدين الوطنيين  الفعالية التي قدم فقراتها اإلعالمي محمد أبو حمديهبدأت و 
خراج اإلعالمي إم وثائقي بعنوان " الوحيدة " من الفلسطيني والروسي ، ثم بعرض فيل

زعل أبو رقطي والذي يتحدث عما تعانيه مدينة القدس وأهلها من ممارسات اسرائيلية 
مختلفة مخالفة للشرائع الدولية ، كما عرض بعدها فيلم وثائقي أخر تضمن أبرز مقوالت 

 .ئد الخالد ياسر عرفات في الذكرى العاشرة لرحيلهالقا
 

عمال رئيس المركز اإلعالمي التابع لألمم أالسيد يوري شيشايف القائم ببعد ذلك ألقى 
في بناء  ةاالسرائيلي ةدان فيها السياسأ حيث ة،األمين العام لألمم المتحدكلمة  ةالمتحد

ستهداف المدنيين ، ودعا الى استئناف وا  ، ةالمحتل ةالمستوطنات في األراضي الفلسطيني
المفاوضات بين الجانبين بما يؤدى الى إيجاد الحل السياسي المرتكز على قرارات 

 ة.الشرعيه الدوليه وقرارات األمم المتحد
 

وعميد السلك  ةالسعودي ةالعربي ةثم تحدث السفير على حسن جعفر سفير المملك
عربيه السيد نبيل العربي لعام لجامعة الدول الالدبلوماسي العربي فالقى كلمة األمين ا

جامعة العربية تدعم وبقّوة القيادة الفلسطينية في الخطوات التي الن أكد فيها أوالتي 
 .حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق آماله وطموحاته  تتخذها من أجل

 

في وزارة  ةالدوليعمال مدير إدارة المنظمات أحدث السيد نيكيتا جوكوف القائم بثم ت
رئيس دولة فلسطين الى  ةالخارجيه الروسيه فقرأ رسالة الرئيس فالديمير بوتين المرسل

ضامن العالمي مع بيوم الت ةوالتي تضمنت التهنئ ةمحمود عباس بهذه المناسبالسيد 
الدعم الروسي لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على الفلسطيني، وتأكيد الشعب 

 .على أساس القانون الدولي المعتمد  ةرضه الحر أعلى  ةتقلعلى دولته المس
 

فقرأ رسالة الرئيس ، وتحدث أخيرا السفير فائد مصطفى سفير دولة فلسطين لدى روسيا 
والتي نقل فيها تحيات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني  ةمحمود عباس بهذه المناسب

أصدقائنا المشاركين في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في  جميعل
مختلف دول العالم ، وأشار فيها الى هدفنا ومسعانا يبقى في الحصول على العضوية 

 .في االمم المتحدة وهو حق مشروع وقانوني لشعبنا  الكاملة
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 إحياء اليوم العالمي للتضامن التشيك : 

 مع الشعب الفلسطيني

 
دي الفلسطيني في والنا، العربية  –نظمت جمعية الصداقة التشيكية 

حتفااًل بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب إجمهورية التشيك 
الفلسطيني مساء يوم اإلثنين، الموافق األول من ديسمبر الجاري، وذلك 

، حضره السفراء والقائمين 6في مسرح )مساريكوفا كولي( في براغ 
الدبلوماسيون وعدد من الشخصيات الرسمية واالعتبارية باألعمال و 

أبناء جالية قاء التشيك والجاليات األجنبية و وجمهور كبير من األصد
 .العربية والفلسطينية في تشيكيا

 

وقد ألقيْت في الحفل كلمات تضامنية، كلمة مدير المكتب اإلعالمي 
العربية  –التشيكية في براغ، كلمة ممثل جمعية الصداقة لألمم المتحدة 

أكدْت هذه ، حيث وكلمة ممثل حركة التضامن العالمية فرع تشيكيا
الكلمات جميعها على المواقف التضامنية والداعمة لنضال الشعب 

 .الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والعودة واالستقالل
 

بدوره أكد السفير الفلسطيني لدى التشيك د. خالد األطرش في كلمته 
هذه المناسبة على مواقف القيادة الفلسطينية من القضايا الراهنة، ب

وأبرزها التوجه لألمم المتحدة بشأن إنهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس  .الفلسطينية، وا 

 

وقراءات  ستعراضيةإعروض الحفل فقرات فنية منها شتمل برنامج وا  
شعرية وعروض لمشاهد مصورة، حيث قدمْت فرقة الفولكلور اليونانية 

 .عرضًا رائعًا، جسدْت في لوحاتها التراث الشعبي اليوناني
 

كما ُقرِأْت قصائد من شعر الشاعر الكبير الغائب الحاضر محمود 
 .درويش باللغتين العربية والتشيكية، ترجمة األستاذ برهان القلق

 

مشاهد مصورة للعدوان اإلسرائيلي الغاشم على قطاع غزة  وتم عرضتْ 
كما عرضْت مشاهد مصورة استحضرت الزعيم الخالد   .دقيقة 40لمدة 

 . الستشهاده الشهيد الكبير ياسر عرفات في الذكرى السنوية العاشرة
 

وقدمْت فرقة "باقون" للفولكلور الفلسطينية القادمة من فلسطين لوحات 
اة من التراث الشعبي الفلسطيني، القْت إعجاب استعراضية مستوح

 .وتفاعل الحضور
  

 

 إحياء اليوم العالمي للتضامن بيالروسيا : 

 مع شعبنا وذكرى رحيل القائد ياسر عرفات

 

نظمت سفارة دولة فلسطين في جمهورية بيالروسيا، حفل استقبال 
في الذكرى ي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، و بمناسبة اليوم العالم

، الحفلشارك في حيث القائد ياسر عرفات،  رة إلستشهادالسنوية العاش
ممثليين عن الرئاسة البيالروسية، الحكومة، البرلمان، وأعضاء السلك 
الدبلوماسي المعتمدين في بيالروسيا والمنظمات الدولية، وممثلي 

، إضافة إلى حضور عدد من ت األهلية واإلجتماعية والنقابيةالمؤسسا
ز الجاليات العربية واإلسالمية، وسائل اإلعالم، وعدد كبير من رمو 

 .وكما شارك أبناء الجالية الفلسطينية والطالب في الفعالية
 

أفتتح االحتفال بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني والبيالروسي. وبعد ذلك 
تحدث سفير دولة فلسطين لدي بيالروسيا د. خالد عريقات، وبعد 

نهم مع الشعب م وتضامترحيبه بالحضور الكريم وشكرهم على حضوره
عرب السفير عريقات عن المعاني العظيمة لهذا اليوم أالفلسطيني، 

 .حيث ما زال الشعب الفلسطيني يأمل في زوال االحتالل االسرائيلي
 

وتحدث النائب األول لوزير الخارجية البيالروسي ميخنيفتش الكسندر 
يوريفتش عن القناعة التامة في حق الشعب الفلسطيني في إقامة 

طالب بيالروسيا للممؤكدًا على ، لته المستقلة على ترابها الموحدو د
الفلسطينية  وبأن العالقات البيالروسية المشروعة الشعب الفلسطيني،

 .ستتعزز في شتى المجاالت
 

فقال في أما ممثل األمم المتحدة اوكساميتني يوري فيكتورفيتش، 
الالجئين ننا في هذا اليوم التضامني نشعر بمعاناة كلمته : إ

الشديد لما يحدث في  ناعن قلقنعبر الفلسطينيين في قطاع غزة ، و 
دين السياسة اإلسرائيلية المتمثلة في ونالقدس والضفة الغربية، 

،  االستيطان في الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة
حل الصراع الشامل والعادل  من أجل الجميع الوقوف صفا واحداوعلى 

 .س القرارات الشرعية الدولية المنبثقة عن األمم المتحدةعلى أس
 

رئيس دولة فلسطين السيد محمود نهاية الحفل تم توزيع كلمة في و 
 .باللغتين الروسية واالنجليزيةعلى الحضور  عباس في هذه المناسبة
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 اليوم العالمي للتضامن الصين : إحياء 

 مع الشعب الفلسطيني

 

يوم   اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  أحيت الصين
في مقر جمعية الصداقة بين  الرابع من ديسمبر الجاري الخميس
حضر عن الجانب الصيني السيد لية جا مين نائب  ، حيثالشعوب 

يئات ب العديد من المسئولين من الهوزير الخارجية الصيني إلى جان
، والعديد من وسائل اإلعالم الصينية الحزبية والحكومية والشعبية

وحضر عن الجانب الفلسطيني األخ سعدي جابر القائم   ،واألجنبية
بأعمال سفارة دولة فلسطين وكادر السفارة باإلضافة إلى السفراء 
والقائمين باألعمال العرب في بكين وسفير بعثة جامعة الدول العربية 

 . والبعثات األجنبية األخرى
 

ي مع في بداية الحفل ألقى نائب رئيس جمعية الصداقة للشعب الصين
البلدان األجنبية ونائب رئيس جمعية الصداقة الصينية العربية نص 
الرسالة التي وجهها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ الى الشعب 
الفلسطيني خاصة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتي 
  عبر فيها عن دعم الصين للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ودعم

قامة دولة فلسطينية سعيه ال ستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وا 
،  4967مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود عام 

 .والقدس الشرقية عاصمة لها
 

وألقى األخ سعدي جابر القائم بأعمال سفارة فلسطين في بكين كلمة 
شكر فيها الصين حكومة وشعبا على الدعم التاريخي الثابت للقضية 

فلسطينية وشكر جمعية الصداقة على تنظيم االحتفال بهذه المناسبة ال
وم به سلطات االحتالل من جرائم وشكر الحضور، وعرض ما تق

البناء  انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومواصلةو 
الهجمة الشرسة على مدينة القدس ومحاولة االستيطاني الغير شرعي و 

 .ر قطاع غزة بعد العدوان الدموي األخير عليهتهويدها ومواصلة حصا
 

وتم عرض فيلم وثاقي عن القضية الفلسطينية منذ النكبة وما تقوم به 
سلطات االحتالل من جرائم ومحاولة مسح الهوية الوطنية الفلسطينية، 
وقدم عدد من الطالب الصينيون أغاني وطنية وقصائد للشاعر 

 .الراحل محمود درويشالفلسطيني 
 
 
 

ة يالبيت العربي يحتضن فعاليات تضامنإسبانيا : 

 مع فلسطين في العاصمة مدريد

 

البيت العربي في مدريد بالتعاون مع سفارة فلسطين، عرضا  حتضنإ
لالزياء التقليدية الفلسطينية وحفال موسيقيا وذلك ضمن فعاليات اليوم 

العرض اثنتي العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد قام بتقديم 
زياء تقليدية أسبانية وعربية حيث إرتدين ا  عشر فتاة فلسطينية و 

مة فلسطين القدس ومدن بيت لحم والخليل وغزة ثوابا من عاصأو 
 .ونابلس والناصرة وبئر السبع وغيرها

 

الذي يساهم في تسليط  دتهم بهذا العرضبدى الحضور سعاأوقد 
االضواء على مثل هذه االزياء المتنوعة والتي يعود تاريخها الى آالف 

من  السنين، وقد رافق العرض قراءة نبذة تاريخة وتفصيلية عن كل زي
هذه االزياء والمدينة التي يمثلها، وقد أشرفت عليه بيغونيا كاراسكو 

 .لفلسطيني للتراث في بيت لحمالسقا، ممثلة المركز ا
 

بيل منصور ونجالء الشامي نتهاء العرض قدم كل من الفنانين نإوبعد 
صل فلسطيني عرضا أسبان من إبو طاحون، وثالثتهم أومروان 

حيث قاموا بالغناء والعزف لفلسطين وللحب  غنائيا وموسيقيا رائعا،
خرى لفنانين أني غاأم، ألغاني من تاليفهم وتلحينهم و والحياة والسال

 .حمد قعبور ومرسيل خليفة وآخرينأمشهورين مثل فيروز و 
 

ندوة سياسة هامة تحت وفي وقت الحق إحتضن البيت العربي 
د تحدث في جل حل عادل: االعتراف بدولة فلسطين، وقأ"من  عنوان

السيد  11القائد الوطني داخل فلسطين المحتلة عام الندوة كل من 
محمد بركة، وسفير فلسطين كفاح عودة وعميد السلك الدبلوماسي 

 .العربي محمد الحناش وادواردو لوبيث مدير عام البيت العربي
 

وقد تناولت الندوة موضوع وأهمية االعتراف بدولة فلسطين المستقلة، 
عد االعتراف يجري مؤخرا في بعض الدول االوروبية بخاصة ما 

ول دولة اوروبية تعترف بدولة فلسطين أالسويدي، حيث أصبحت 
 وتقيم عالقات دبلوماسية كاملة معها، باالضافة الى ما جرى ويجري

يرلندا واسبانيا ا  من بريطانيا و  بتداءً إحاليا في البرلمانات االوروبية 
 .ومؤخرا فرنسا
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 اليوم العالمي للتضامن فيتنام : إحياء 

 مع الشعب الفلسطيني

 

تحاد منظمات إ فلسطين لدى فيتنام وبالتعاون معدولة  ةسفار  أحيت
وكبرى  لفيتنامالصداقة في مدينة " هو شي مينه" ، العاصمة األقتصادية 

ليوم ا الخامس من ديسمبر الجاري ،يوم الجمعة ،  المدن الفيتنامية
 والسنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.العالمي 

 

جتماع تضامني في مقر اتحاد إبتنظيم الوطنية وبدأت هذه الفعاليات 
في مدينة " هو شي مينه " بحضور عدد  الفيتنامية، منظمات الصداقة

وأعضاء ، الشعبية الفيتنامية مسؤولي الحزب وممثلين للمنظماتمن 
 .الفلسطينية السلك القنصلي المعتمد وعدد من أبناء الجالية

 

سفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي، كلمة في  ىلقأو 
على أهمية التضامن الدولي مع القضية العادلة  االجتماع أكد خاللها

وتحديدا في هذه المرحلة  األساسية الوطنية، للشعب الفلسطيني، وحقوقه
الفلسطيني في ظل  المهمة والحرجة التي يمر بها الكفاح الوطني للشعب

اإلسرائيلية  الممارسات القمعية، واالنتهاكات التي تقوم بها الحكومة
 .والمتطرفين من المستوطنين في األرض الفلسطينية

 

: الفيتنامية ، في كلمته من جهته قال رئيس اتحاد منظمات الصداقة 
بأن الشعب الفيتنامي صديق الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني، 

في مؤازرة ودعم الكفاح الوطني المشروع للشعب  سيسنمر على الدوام
الوطنية المشروعة بما في ذلك حقة في  الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه

 .وعاصمتها القدس لدولته المستقلة تهتقرير مصيره وأقام
 

وقد اختتمت الفعالية بعرض فيلمين وثائقي حول فلسطين، األول بعنوان 
جدران األحتالل" من انتاج سفارة دولة فلسطين وبالتعاون  "فلسطين بين

الفيتناميين، ويحاكي الفيلم حياة شعبنا  مع عدد من األعالميين
والفيلم الثاني بعنوان خمس  الفلسطيني تحت األحتالل األسرائيلي،

المقامة الشعبية في  مكسورة، للمخرج عماد برناط، والذي يجسد كاميرات
 .الفلسطينية مواجهة سياسات االحتالل االستيطانية ونهب األراضي

 
 
 
 

 اليوم العالمي للتضامن أيسلندا : إحياء 

شعبنا وذكرى رحيل القائد ياسر عرفات مع 

 والذكرى الثالثة إلعتراف أيسلندا بدولة فلسطين

 
بالتعاون مع الجمعية  أحيت سفارة فلسطين لدى جمهورية ايسلندا،

العاصمة ريكافيك، يوم التضامن العالمي مع ة بالفلسطينيااليسلندية 
الشعب الفلسطيني والذكرى السنوية العاشرة الستشهاد الزعيم الخالد 

يسلندا بفلسطين، وذلك لرئيس عرفات، والسنوية الثالثة إلعتراف أا
 بمهرجان أقامته في ريكافيك.

 

وشكر سفير فلسطين المعتمد في النرويج وايسلندا مفيد الشامي، في 
كلمة له بالمهرجان ايسلندا حكومة وشعبا على موقفها الدائم والمؤيد 
للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وكذلك سفيرة ايسلندا 

لتي ركزت على حجم الدمار والمعاناة التي المعتمدة في فلسطين وا
  تسبب فيها العدوان االسرائيلي على غزة. 

 

كبيرا بالمناسبة  االيسلندية الفلسطينية حفال فنياً  كما نظمت الجمعية
من كبار الفنانين االيسلنديين رصد  47كثر من نفسها، بمشاركة أ

لغ مالي دية العاصمة عن تخصيص مبريعه ألطفال غزة كما أعلنت بل
 .غزة لالطفال الفلسطينيين في قطاعخر أ
 

وعلى هامش زيارته أليسلندا، التقى السفير مفيد الشامي، مع أمين 
ورئيسة دائرة الشرق االوسط، بحضور سفيرة  عام وزارة الخارجية

ايسلندا في فلسطين، وتركز الحديث خالل اللقاء على المواضيع ذات 
نتهاكات اإلسرائيلية في القدس االهتمام المشترك وبشكل خاص اال 

 العالقات الثنائية وسبل تطويرها. واالستيطان باإلضافة الى
 

كما وضع السفير الشامي وفد يمثل الجالية الفلسطينية في ايسلندا، 
خالل لقاء جمعهم، في صورة اخر التطورات والمستجدات السياسية 

المتكررة وخصوصا على مدينة  واالعتداءات واالنتهاكات االسرائيلية
القدس، كما استمع منهم الى شرح مفصل عن حجم ونوعية التواجد 

 الفلسطيني في ايسلندا وظروفهم واوضاعهم.
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الفلسطيني  إحياء ذكرى اإلستقاللنيكاراغوا : 

 واليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

 

حيت سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا، ذكرى إعالن االستقالل، أ
واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور وزير 

وعدد كبير من المسؤولين خارجية نيكاراغوا صاموئيل سانتوس، 
وسفراء الدول المعتمدين  والوزراء في الحكومة وأعضاء البرلمان،

باإلضافة إلى ممثلين عن الجهات الرسمية واألهلية ومنظمات دولية 
 .في نيكاراغوا والجالية الفلسطينية

ألقيت العديد من الكلمات أبرزها كلمة سفير دولة خالل الحفل و 
وزير خارجية نيكاراغوا فلسطين لدى نيكاراغوا محمد سعدات، وكلمة 

وعدة كلمات أخرى من ممثلي المنظمات ، صاموئيل سانتوس
وتخللت الحفله فقرات من الدبكة قدمتها  والمؤسسات الرسمية واألهلية.

 .فرقة التضامن، وكذلك تم تقديم تشكيلة من المأكوالت الفلسطينية

تشيلي : فعاليات متنوعة إلحياء اليوم العالمي 

 مع الشعب الفلسطينيللتضامن 

 
ي، يوم التضامن مع أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيل

حدى إسم فلسطين على إإطالق بعدة فعاليات متنوعة أبرزها شعبنا 
األسير القائد سانتياغو، واإلعالن عن إطالق جائزة العاصمة مدارس 

  .مروان البرغوثي للطلبة المميزين
وثمن سفير فلسطين لدى تشيلي عماد نبيل جدع، وقوف الشعب 
التشيلي دوما الى جانب الحق الفلسطيني الذي يمثل العدالة، كما عبر 
عن سعادته لسماعه كوكبة من الطلبة ينشدون بالعربية النشيد 
الوطني الفلسطيني، مؤكدا بأن أصواتهم ستصل الى ابناء شعبنا اينما 

 سطيني ُيعاني من ويالت االحتالل.كانوا والى كل طفل فل
وتخلل الحفل عروض فنية وفلكلور فلسطيني والقاء قصائد شعرية 

، وبعض  للراحل محمود درويش وتكريم الداعمين لمسيرة المدرسة
 األعمال الفنية التي نظمها االطفال.

البرتغال : البرلمان البرتغالي يصدر بياناً تضامنياً  

 مع فلسطين في يوم التضامن العالمي

 

أصدر البرلمان البرتغالي بيان تهنئة تضامن بمناسبة اليوم العالمي 
مع الشعب الفلسطيني حيث تم التصويت على مشروع البيان للتضامن 

ر قابلة حيث أكد البيان على الحقوق الفلسطينية الغي، بأغلبية ساحقة
 .للتصرف وحق تقرير المصير

حل  وأكد على دعم عملية السالم في الشرق األوسط من أجل تحقيق
 ، والوصول الى4967الدولتين الدول، على أساس حدود ما قبل عام 

والتأكيد على االمتثال للقانون  ،حل عادل لجميع قضايا الوضع النهائي
الدولي، وال سيما قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مسألة 
فلسطين، والترحيب بمناسبة عام التضامن مع الشعب الفلسطيني 

من قبل منظمة األمم المتحدة ويحيي  0241والذي أعلن عنة في عام 
 .فلسطينأيضًا شعب 

 

 

زمبابوي : إحياء اليوم العالمي للتضامن مع 

 الشعب الفلسطيني

 

يوم التضامن حفاًل إلحياء دولة فلسطين لدى زيمبابوي  ةسفار  نظمت
اء حركة أصدقشعبنا بالعاصمة هراري بالتعاون مع العالمي مع 

 في زمباموي. فلسطين، وجمعية أصدقاء البيئة
وتخلل الخفل ألقاء بعض الكلمات أبزرها كلمة سفير دولة فلسطين 

وزير خارجية لدى زمبابوي، وكلمة ممثل األمم المتحدة ، وكلمة 
رقصات من الفلكلور الزيمبابوي  ، كذلك تضمن الحفل زيمبابوي

باإلضافة إلى أغنية خصصت لهذه المناسبة قدمتها مجموعة الكورال 
جمعية أصدقاء البيئة الزيمبابوية  .حملت عنوان 'الحرية لفلسطين

شجرة تعبيرا عن الصداقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين  622
في عدد من المدارس التي تم اختيارها بمعرفة تم زراعتها  ،الصديقين

 .السفارة كرمز للسالم والصداقة والتضامن
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البيرو : حفل ثقافي إلحياء ذكرى اإلستقالل واليوم 

 العالمي للتضامن مع شعبنا

 

ثقافي بمناسبة الذكرى فارة دولة فلسطين في البيرو حفل أقامت س
السادسة والعشرون إلعالن االستقالل، وبمناسبة يوم التضامن العالمي 
مع الشعب الفلسطيني في مقر النادي العربي الفلسطيني في البيرو 

واعضاء  رسمي كبير من الحكومة البيروفية وأعضاء البرلمان،بحضور 
، وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في البيرو، والسفراء العرب

لمؤسسات والجامعات وحشد األحزاب السياسية والنقابية، وممثلين عن ا
 .بناء الجالية الفلسطينيةأكبير من 

وبعد أن رحب السفير الفلسطيني وليد عبد الرحيم بالحضور، إستعرض 
تطورات القضية الفلسطينية، وممارسات االحتالل االسرائيلي في كلمته 

 .نا، ومحاوالتهم تهويد مدينة القدسالعنصرية ضد أبناء شعب
ثم ألقيت العديد من الكلمات التي عبرت عن تضامن البيرو حكومًة 

قامة وشعبًا مع نضال  الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وا 
 دولته المستقلة.

عروض لألثواب الفلسطينية من مختلف المدن خالل الحفل تم تقديم 
، فيما قدم  تاريخ وثبات شعبنا في أرضه والقرى الفلسطينية تعبيرًا عن

مستخدمين الوان  لدبكة الفلسطينيةا عروض فنية منهابناء الجالية أ
 .العلم الفلسطيني في زيهم

البرازيل : الجالية الفلسطينية في مدينة كورومبا 

 شعبناتحيي اليوم العالمي للتضامن مع 

 

أحيت الجالية الفلسطينية والعربية في مدينة كورومبا البرازيلية ، 
المئات من أبناء الجالية  بمشاركة، شعبنااليوم العالمي للتضامن مع 

في حفل الفلسطينية واللبنانية والسورية والمتضامنين البرازيليين، 
 .بحضور رئيس بلدية كورومبا السيد باولو دوارتثقافي و 

وحسب بيان وصل دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير 
الفلسطينية من المنظمين ، فقد جرى اإلحتفال في قاعة مبنى جمعية 

تزينت باألعالم الفلسطينية  التي تصاد والتجارة في مدينة كورومبااإلق
والبرازيلية واللبنانية والسورية، في مشهد عكس روح التضامن العربي 

 .لفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينيوالبرازيلي مع القضية ا
، ثم ن الوطنيين الفلسطيني والبرازيليخالل الحفل تم عزف النشيديو 

وحتى يومنا هذا،  4947لم عن فلسطين منذ العام تال ذلك عرض ف
رئيس بلدية كورومبا باولو  منها كلمةثم ألقيت العديد من الكلمات 

مر فارس رئيس الجمعية العربية الفلسطينية البرازيلية ، وكلمة عدوارت
السيد أنيزيو ممثل لجنة التضامن مع الشعب ، وكلمة في المدينة

الشعبية فنية كالدبكة وصالت تقديم تخلل الحفل و ي، لفلسطينا
الكوفية ب والتوشحواألغاني الوطنية، ورفع األعالم الفلسطينية 

  .الفلسطينية والزي الفلسطيني التقليدي

 ةللتنديد باإلعتداءات اإلسرائيلي الشعب الفلسطينياليوم العالمي للتضامن مع  فيسيدني : مسيرة حاشدة 

 المحتلة القدسمدينة على 
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شرف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، شهدت العاصمة األسترالية سيدني مظاهرة على 
حاشدة شارك فيها المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمتضامنين األستراليين واألجانب ، 

ع المشاركون في إحتجاجا على االعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس واألقصى ، حيث رف
المسيرة األعالم الفلسطينية واليافطات المنددة بجرائم اإلحتالل اإلسرائيلي وقطعان مستوطنيه بحق أبناء 
شعبنا الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة ، كما ألقيت خالل المسيرة العديد من الكلمات 

 .التضامنية مع شعبنا ، والمنددة بسياسات اإلحتالل
  

العاجل والتدخل العربي  المشاركون باالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة، مطالبين بضرورة التحركوندد 
إسرائيل غير القانونية في القدس،  والدولي، من اجل إتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات وجرائم

جبارها للكف عن اعتداءاتها المختلفة على شعبنا ومقدساته وحرياته.  وا 
 

http://pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1219-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.html
http://pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1219-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.html
http://pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/1228-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
http://pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7/1228-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
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القارة البرازيلية. ففي مدينة ساو باولو تم افتتاح  غطتتاألنشطة التي  بمجموعة من المنصرمنوفمبر  06عتبارا من إتاح األسبوع التضامني مع فلسطين تم افت
 07كما اقيمت صباح يوم . الثقافة في الوالية والمركز الثقافي العربي البرازيلي الفدرالية وزارةالسينما الفلسطينية برعاية سفارة دولة فلسطين والجامعة  اسبوع

 .بحضور اكاديميين وطلبة من كليات العلوم األنسانية كاديمية في جامعة برازيلياأندوة سياسية  المنصرمنوفمبر 
خصصت سفارة سلطنة عمان جناحا خاصا في معرضها الذي اقيم في أهم  وبمناسبة العام العالمي للتضامن مع فلسطين وعلى هامش العيد الوطني لسلطنة عمان

عكس تضامن شعب العاصمة برازيليا لفلسطين حيث تم عرض الصور التراثية وخاصة المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين وبيت لحم وجمل ت مركز تجاري في
برلمان العاصمة وسفارة دولة فلسطين  أقامت الجمعية الفلسطينية في برازيليا بالتعاون معالمنصرم ، / نوفمبر 07ومساء االربعاء  .نضال فلسطين عمان مع

 لية.البرازي العربية الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني في مقر الجمعية حفال مركزيا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن
 http://goo.gl/OOCkjGلإلطالع أكثر على فعاليات األسبوع التضامني في البرازيل : 

 
 

 

 أسبوع تضامني مع فلسطينالبرازيل : 
 

حياء يوم التضامن مع معرض صور إلفرنسا : 

 قصر اليونسكو بباريسشعبنا في 

 

ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
فلسطين لدى اليونسكو معرضًا للصور الفوتوغرافية عن مدينة  افتتحت سفارة

التاريخية تحت عنوان "القدس وفلسطين" عرضت  القدس ومناطق فلسطين
االنجيلية  الرهبان والباحثين لصالح المدرسة فيها عشرات الصور التي التقطها

وتعود في معظمها الى بداية القرن  واالركيولوجية الفرنسية في القدس
تحكي قصة الحضارة وتروي حكاية  العشرين وتمثل كنزًا اثريًا وفنيا رائعاً 

 .المكان والزمان الفلسطينيين قبل قرن من الزمان
 

الصور احتوت على مشاهد من الحياة االقتصادية والثقافية والدينية 
الفلسطينية وخاصة القدس وتعود بتاريخها الى الفترة التي شهدت  للمدن

 .العثماني في فلسطين وبداية االنتداب البريطاني نهاية الوجود
 

كما ضم المعرض قسمًا عن معروضات صناعة السيراميك في فلسطين 
القدس التي برع األرمن فيها في هذه الصناعة كما ضم  مدينةوتحديدًا من 

المطرزات الفلسطينية اليدوية من خالل األثواب  قسمًا تراثيًا عرضت فيها
احتوى المعرض على قسم الكتب حيث عرضت  واللوحات المطرزة الرائعة كما

 .لكل مدينة في فلسطين فيه كتب عن المدن الفلسطينية التي توثق
 
 

 على دنيا الوطنالمزيد 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/29/625835.html ..

إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مصر : 

 في القاهرة

 
األمم المتحدة لإلعالم بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد المرأة حيا مركز 

الفلسطينية وبحضور سفارة فلسطين بالقاهرة اليوم العالمي للتضامن مع 
 . الشعب الفلسطيني وذلك بساقية الصاوي

وخالل الحفل ألقيت العديد من الكلمات التي تشيد بنضاالت الشعب 
تقلة بعاصمتها القدس الشريف، الفلسطيني، وأحقيته في إقامة دولته المس

حيث إفتتح سفير دولة فلسطين في القاهرة جمال الشوبكي الحفل بكلمة 
عرج فيها على إقرار منظمة األمم المتحدة بحقوق الشعب الفلسطيني 

 المشروعة بإطالقها اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا.
أن في كلمتها  وبدورها أكدت خولة مطر مديرة مركز األمم المتحدة لإلعالم

عالمي بالمأساة التى  يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ما هو إال تذكير
 يعيشها الشعب الفلسطيني لتفسير حجم معاناة الشعب الصامد

اتحاد المراة بيان صحفي يذكر بنضاالت الشعب الفلسطيني وادانته ووزع 
زة مطالبين على أهالى الضفة الغربية وقطاع غ ةلكافة االنتهاكات الواقع

 .نية لتسريع برامج اعمار قطاع غزةكافة األطراف المع فيه
وفي ختام االحتفال قدمت فرقة كورال عباد الشمس التابعة لالتحاد فقرات 

 . فنية غنائية من التراث الوطني الفلسطيني
 
 

 المزيد على دنيا الوطن

http://goo.gl/OOCkjG
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/29/625835.html#ixzz3KeJmPxS1
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/29/625835.html#ixzz3KeJmPxS1
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الذكرى العاشرة الستشهاد القائد إحياء اليونان : 

 مع شعبنا العالميياسرعرفات ويوم التضامن 

 
الذكرى  قامت السفارة الفلسطينية في العاصمة اليونانية أثينا مهرجانًا إلحياءأ

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب  العاشرة الستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات
الخارجية اليونانية وحضور القوى  وزارة، بمشاركة وفد رسمي من الفلسطيني

االرثوذكسية  للكنيسة وممثل عن رئيس االساقفة واألحزاب السياسية اليونانية
عدد كبير من و والقبطية،  اليونانية باإلضافة إلى ممثلين عن الكنيسة االرمنية

العديد من الشخصيات و  ،الدبلوماسيين العرب واالجانب والممثلين السفراء
اليونانية، وكذلك ممثلين عن المنظمات الجماهيرية ومؤسسات الحكم  يةاالعتبار 
اليوناني باإلضافة إلى عدد كبير من ابناء الجالية الفلسطينية  المحلي

 .العربية وحشد غفير من االصدقاء اليونان والجاليات
خالل الحفل ألقيت العديد من الكلمات أبرزها كلمة سفير دولة فلسطين في اليونان و 
اختتم ، و وزارة الخارجية واالحزاب اليونانية يمندوبروان طوباسي، وكلمات لم

القائد الرمز ياسر الشهيد المهرجان بعرض فلم وثائقي عن حياة ومسيرة 
 .مترجم إلى اللغة اليونانية عرفات

 
 
  

 
 

إحياء يوم التضامن العالمي مع شعبنا إيطاليا : 

 في عدة مدن إيطالية
المنظمات والمؤسسات الحزبية والمدنية في إيطاليا  أقامت العديد من

نشاطات وفعاليات سياسية وثقافية، اليوم السبت، لمناسبة يوم 
التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وفي هذا الصدد، قالت منظمة 
'باكس كريستي' إن مدينة لوككا شهدت العديد من المعارض الفنية 

طة الجمهور االيطالي علما ومعرفة والفعاليات الثقافية من أجل إحا
  بقضية الشعب الفلسطيني.

 

كما شهدت مدينة فيرارا فعاليات أقامتها جمعية 'مواطني العالم' دعت 
لشعب الفلسطيني إلى االعتراف بدولة فلسطين من أجل وضع قضية ا

وأكدت الفعاليات أنه حان الوقت للشعب الفلسطيني في المركز األول، 
ة وحدود، و'بوصفها دولة يتطلب ذلك االمتثال لقرارات أن تكون له دول
 انسحاب دولة إسرائيل من األرض الفلسطينية'. وأهمهااألمم المتحدة، 

 

وعمت مدنيتي ميالنو وبارليتتا العديد من النشاطات السياسية والثقافية 
تضامنا مع شعبنا، من أجل إعالم الجمهور اإليطالي ووسائل اإلعالم 

ل في فلسطين المحتلة، والحقوق األساسية الفلسطينية عن واقع الحا
 غير قابلة للتصرف، وحق دولة فلسطين في االستقالل والسيادة.

 

سيرالنكا : إحياء اليوم العالمي للتضامن مع 

 شعبنا

 

نظمت السفارة الفلسطينية بالتعاون مع لجنة التضامن الفلسطينية 
إحتفالية حاشدة إلحياء اليوم العالمي للتضامن مع شبعنا، السيرالنكية 

وذلك يوم االحد الثالثين من نوفمبر المنصرم، في العاصمة كولومبو، 
وأعضاء في البرلمان عن الحكومة السريالنكية،  ينممثلبمشاركة 

السفراء العرب وأحزاب سيرالنكية ومثقفين وصحفيين، إلى جانب 
 .ات خاصة من أمريكا الالتينيةوعدد من السفار  والمسلمين

سبق اإلحتفال اإلطالع على معاناة الشعب الفلسطيني عبر معرض و 
، وتضمن معاناة أهلنا في غزه الفلسطينية السفارة من الصور أعدته

وخصوصا في فترة الشتاء، باإلضافة لعرض الكثير من  بعد الحرب،
غربية الصور التي تشرح وتوضح جرائم المستوطنين في الضفة ال

 والقدس المحتلة.
وخالل الحفل ألقيت العديد من الكلمات التضامنية مع شعبنا، والتي 
أكدت على عمق العالقات الفلسطينية السيرالنكية ووقوف سيرالنكا الى 

 جانب نضال شعبنا.
 
 
 

: إحياء يوم التضامن العالمي مع الشعب  تنزانيا

 الفلسطيني
أحيت سفارة دولة فلسطين لدى تنزانيا وبالتعاون مع مكتب االمم المتحدة في دار 

، وذلك في جامعة سانت جونز، في شعبناالسالم، اليوم العالمي للتضامن مع 
 السياسية لتنزانيا. مدينة دودوما، العاصمة

وحضر االحتفال الذي أقيم للمناسبة محافظ دودوما ليفي جامبي، ومدير معهد 
العالقات الدولية بيرنارد اشوال، ورئيس الجامعة كاسمير ريغومة، وممثل مكتب 
األمم المتحدة في تنزانيا الفارو رودريغز، وسفير دولة فلسطين لدى تنزانيا نصري 

 من طلبة الجامعة.ابو جيش، وحشد كبير 
 

أهمية هذا اليوم في دعم شعبنا، وتذكير العالم بان في كلمته على وأكد أبو جيش 
. كما ألقيت العديد من الكلمات الضتامنية خالل هنالك شعبا ما زال تحت االحتالل

الحفل، والتي عبرت جميعها على تضامنها الكامل مع نضال شعبنا، وحقه في 
نهاء اإل قامة دولته المستقلة.تقرير مصيره وا   حتالل اإلسرائيلي الغاشم وا 

 

معرض لوعلى هامش الحفل تم عرض فلم وثائقي عن مدينة القدس، باإلضافة 
خالل  صور فتوغرافية اشتمل على عدة زوايا منها الجرائم اإلسرائيلية التي ارتكبت 

ب ، وجانعن صور التضامن العالمي مع شعبناالحرب األخيرة على غزة، وجانب 
أهم المدن واألماكن المقدسة اإلسالمية و عن حياة الرئيس الشهيد ياسر عرفات، 

 .والمسيحية في فلسطين

http://www.pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/1193-25-11-2014.html
http://www.pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/1193-25-11-2014.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

أستراليا : إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا 

 الذكرى العاشرة الستشهاد القائد ياسرعرفات و

 

تلبية لدعوة اتحاد عمال فلسطين والنادي الفلسطيني تجمع ابناء 
بقاعة المجلس  الفلسطينية والعربية ورموز من الجاليات االثنية الجالية

لالحتفال باليوم   07/44/0241يوم الخميس الموافق  العربي االسترالي
الفلسطيني وسط اجواء الحنين والتذكر للقائد  العالمي للتضامن مع الشعب
  بصورته واعالم فلسطين ياسر عرفات الذي تزين المكان

المناسبة تبعه تقديم نبذة عن  ،بدأ الحفل بالسالمين االسترالي والفلسطيني
الحفل االعالمي صالح السقاف وطلب من الحضور بالوقوف عريف  من

صمت وترحم على ارواح الشهداء ثم عرض فيديو يتعلق بمعاناة  دقيقة
البوفيسور بعد ذلك ألقيت العديد من الكلمات أبرزها كلمة   .الشعب الفلسطيني

دني س ستيوارت ريس رئيس مركز السالم في جامعة سدني ومؤسس جائزة
وفاء جحا عن ، جميل بطشون نيابة عن الجالية الفلسطينية، وكلمة للسالم

، بيتر بويل السكرتير العام للقوى االشتراكية ، وكلمة السيدالمجلس العربي
 .فريقيةأالجالية الجنوب وأختتمت بكلمة  

 26  2014 ديسمبر....  45العدد 

 اإلحتفال باليوم العالمي للتضامنجنوب أفريقيا : 

 مع الشعب الفلسطيني  

 
أقيم في مسرح جنوب أفريقيا الوطني في العاصمة بريتوريا، إحتفااًل حاشداً 
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، وذلك بالتعاون بين السفارة 
الفلسطينية ووزارة العالقات الدولية والتعاون ووزارة الفنون والثقافة في دولة 

 ا.جنوب أقريقيا، وبعثة االمم المتحدة لدى بريتوري
 

ألقتها نائب مدير عام وزارة الفنون والثقافة، ماسيابو وخالل الكلمة التي 
جمهورية جنوب إفريقيا دعمها موقف جددت ، كانيدي، باسم حكومة بالدها

ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية حتى نيل 
قامة الدولة  المستقلة حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وا 

  .وعاصمتها القدس الشريف
 

وبالنيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، ألقت مديرة مكتب 
األمم المتحدة في جنوب إفريقيا، هيلين هودي، كلمة أكدت فيها على ضرورة 
إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وحل القضية الفلسطينية بما يضمن تنفيذ 

ات الصلة بإنهاء الصراع، كهدف يساعد على تحقيق القرارات الدولية ذ
 .االستقرار في المنطقة والعالم

 

عبد الحفيظ نوفل، كلمة قدم فيها شرحا  سفير دولة فلسطين من جهته، ألقى
حول اللحظة الراهنة في ظل التصعيد والعدوان اإلسرائيليين المستمرين بحق 

شكر باسم القيادة والشعب الفلسطيني، جمهورية جنوب ، و  شعبنا الفلسطيني
 لشعبنا. دعمها المتواصلإفريقيا، قيادة وحكومة وشعبا، على 

 

وألول مرة في جنوب إفريقيا، قدمت فرقة االستقالل للفنون الشعبية، خالل 
االحتفال، عدة لوحات تراثية وفنية ووطنية، ألهبت مشاعر الحاضرين، من 

ئتالف الثالثي الحاكم، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، ممثلي الدولة واال 
والصحفيين واألكاديميين والناشطين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، 

 .باإلضافة إلى أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية في جنوب إفريقيا
 

ما أقامت سفارة دولة فلسطين، بالتعاون مع الجالية الفلسطينية، أول ك
جدير بالذكر أن سفارة . فلسطينية يقام في جنوب إفريقيارجان مأكوالت مه

 تشرين ثاني 02وحتى  40أسبوعا ثقافيا من  نظمت دولة فلسطين
تضمن إلى جانب االحتفال الرئيسي رفع أكبر معرض فوتوغرافي ، المنصرم

في القارة اإلفريقية، للرئيس الشهيد ياسر عرفات، باإلضافة إلى عرض أفالم 
تسجيلية ووثائقية متسلسلة حول القضية الفلسطينية، وذلك بمناسبة إعالن 

 مع شعبنا.م، عاما للتضامن 0241األمم المتحدة سنة 

اليوم العالمي للتضامن مع سويسرا : اإلحتفال ب

 بمقر األمم المتحدة  الفلسطينيالشعب 

 
مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمت األمم المتحدة ب

اجتماعًا خاصًا في مقرها في جنيف وذلك بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين 
لدى األمم المتحدة، وبحضور ممثلين من كافة البعثات الدبلوماسية 

 .ن عن الجالية الفلسطينية في سويسراومؤسسات المجتمع المدني وممثلي
وافتتح مدير عام مكتب االمم المتحدة/جنيف االجتماع ورحب بالضيوف 
وشكرهم على الحضور والقى باإلنابة عن السيد بان كيمون امين عام االمم 

 . المتحدة كلمة االفتتاح
عديدة عبرت عن تضامنها مع حقوق الشعب الفلسطيني، تلى ذلك كلمات 

قامة دولته المستقلة، كما وأشادت  القى بمسيرة نضاله الطويلة لنيل حريته وا 
ممثل فلسطين لدى االمم المتحدة في جنيف السفير ابراهيم خريشة كلمة 

تضمن حفل استقبال  الفلسطيني. بعد ذلك جرى تنظيمباإلنابة عن الرئيس 
فني معرض للصور عن تاريخ النكبة وكذلك برنامج و ، مأكوالت فلسطينية 

 .شارك به كل من الفنانين يوسف زايد، محمد نجم ، فؤاد احمد
 
 



 

 

  2014 ديسمبر....  45العدد  92

 اليوم العالمي للتضامنماليزيا : إحياء 

 مع الشعب الفلسطيني 

  
سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، ظمت وزارة الخارجية الماليزية بالتعاون مع ن
ي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بقاعة حتفاال بمناسبة اليوم العالمإ

العالقات الخارجية التابع لوزارة الخارجية في العاصمة الدبلوماسية و معهد 
الماليزي داتو حمزة كوااللمبور، حيث شارك في االحتفال نائب وزير الخارجية 

وحشد كبير من سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا د. أنور األغا، زين الدين، و 
ماسيين الدبلو انب و ، والسفراء العرب واألجالمسؤوليين والنواب الماليزيين

يين، اإلعالمالمعتمدين لدى ماليزيا، وعدد من السياسيين والمثقفين والكتاب و 
 .لفيف من أبناء الجالية الفلسطينية في ماليزياو 

وألقيت خالل الحفل العديد من الكلمات التي أشادت بنضال الشعب 
الفلسطيني، وعبرت عن تضامنها مع قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، كما 

أغنية تعكسان واقع معاناة شعبنا تحت االحتالل االسرائيلي، تم عرض فيلم و 
 ي من ممارسات تعسفية ضدفي ظل ما تقوم به قوات االحتالل االسرائيل

 .شعبنا، وبخاصة في مدينة القدس

اليوم العالمي السنغال: مهرجان حاشد إلحياء 

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 
أقامت سفارة دولة فلسطين لدى السنغال مهرجانا حاشدا بمناسبة اليوم 

 في قاعة المؤتمرات بجامعة شيخ انتا ديوب مع شعبناالعالمي للتضامن 
بدكار وذلك بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة بالسنغال والمكتب اإلقليمي 

حيث نظم هذا المهرجان  ،لليونسكو والمركز اإلفريقي لألبحاث الكودسيريا
تحت رعاية الرئيس السنغالي السيد ماكي سال، بحضور عدد كبير من 

ظم سنغالية ومعالوزراء و أعضاء البرلمان وشخصيات أكاديمية ودينية 
 .العرب المعتمدين لدى السنغالالسفراء األجانب و 

وألقيت خالل الحفل العديد من الكلمات التي أشادت بنضال الشعب 
 الفلسطيني، وعبرت عن تضامنها مع قضيته العادلة وحقوقه المشروعة.

وفي نهاية المهرجان تم تنظيم مائدة مستديرة ناقش فيها المحاضرين 
 .الدعم دور المثقفين اإلفارقة في هذاو  شعبناضرورة التضامن مع 

 

سفارة فلسطين واالمم المتحده تحييان البحرين : 

 يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

 

مركز األمم  أحيت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين بالتعاون مع
العالمي  المتحدة لإلعالم لدول الخليج العربي ومقره في البحرين، اليوم

 .مع الشعب الفلسطيني للتضامن
سهم د. جمال كنج أابة عن الجالية الفلسطينية على ر وفد بالنيحيث قام 

ول في سفارة دولة أن وهشام براهمه، يرافقهم مستشار هانية سليما والسيدة
االمم  البحرين محمد عبد العزيز الترك، بالتوجه الى مركز إعالم فلسطين لدى

بان  ذكرة لألمين العام لألمم المتحدةفعوا مالمتحدة لبلدان الخليج العربي ور 
 .كي مون، تسلمها بالنيابة عنه مدير المركز السفير نجيب فريجي

الصالحيات  مم المتحدة بإستخدامفي رسالتها لألمين العام لألالجالية  وطالبت
الفلسطيني في الحصول على  له من أجل مساعدة الشعب العربي الممنوحه

قامة دولتهالعضوية الدائمة في   .المستقلة األمم المتحدة وا 
  

 
 

ُعمان : إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا 

 وعيد اإلستقالل الفلسطيني

 

البلوماسي الواقع أحيت سفارة دولة فلسطين في سلطنة عمان في النادي 
الثالثين من نوفمبر  مساء يوم األحد  في حي السفارات في العاصمة مسقط

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واليوم الوطني  المنصرم،
  عامًا على إعالن وثيقة اإلستقالل 06الفلسطيني وذكرى مرور 

مستقبلي أصحاب وكان سفير دولة فلسطين أحمد عباس رمضان على رأس 
 السمو والمعالي والسعادة والضيوف الكرام.

وفود سفارات وممثليات و ، وتميز الحفل بحضور وفد رسمي عماني رفيع
  . وعدد غفير من أبناء الجالية الفلسطينية في عمان العديد من الدول

وألقيت خالل الحفل العديد من الكلمات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، 
قدمت فرقة البنات للدبكة التابعة لسفارة دولة لشعرية، كما قدمت والقصائد ا

ختتم الحفل بلوحات من أو ، فلسطين لوحات من الفنون الشعبية الفلسطينية
التراث الشعبي الفلسطيني قدمها شبان فرقة الريف للفنون الشعبية التابعة 

  ء.دعي الجميع لتناول مأدبة العشا، بعد ذلك لسفارة دولة فلسطين 

http://pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1225-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.html
http://pead.ps/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1225-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.html
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 "عائد إلى حيفا "عرض فيلم إيرلندا : 

 مع شعبنادولي اللمناسبة عام التضامن 

 
في العاصمة اإليرلندية دبلن ولمناسبة عام  أوائل ديسمبر الجاري ُنظمت

المسرحي والمقتبس  عروض ليالي العرضالتضامن مع الشعب الفلسطيني 
 عن رواية األديب الفلسطيني غسان كنفاني 'عائد إلى حيفا'.

مساء يوم األحد الثالثين من نوفمبر عروض تلك الخر حيث أختتمت أ
 المي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.حتفالية خاصة لليوم العالمنصرم، بإ

ض تنظيم العديد رافقت نهاية العرو و كان العرض على مدى أكثر من أسبوع، و 
عدد من الشخصيات الفلسطينية وااليرلندية البارزة  تستضافمن الندوات التي إ

ون وناشطون تحدثوا بشكل عام عن القضية الفلسطينية منهم محاضرون وفنان
وأهمية حمالت التضامن وتكثيفها في دول العالم للضغط على المجتمع الدولي 
لإلعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدًا نهائي للمعاناة الفلسطينية 

 الممتدة عبر سنين طويلة.
 
 
 

 

 الهند : إحياء اليوم العالمي للتضامن 

 مع الشعب الفلسطيني 

 

الهندية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،  أحيت مدينة غوا
وفد دولي ،  00حيث أقيم مهرجان حاشد في المدينة بمشاركة أكثر من 

وحضور هندي رسمي وشعبي من قيادات األحزاب وأعضاء البرلمان وجمع 
 غفير من مناصري الشعب الفلسطيني.

لية، ومن وخالل الحفل ألقيت العديد من الكلمات من الوفود الدو 
المسؤوليين واالحزاب الهندية، أكدوا جميعا على تضامنهم الكامل مع حق 
نهاء اإلحتالل اإلسرائيلي، ووقف جرائمه  الشعب الفلسطيني بحريته وا 

 المتواصلة ، وحق الشعب الفلسطيني بٌإقامة دولته المستقلة.
 

اليونان : عرض فلم " سفينة فلسطين " على 

 شرف اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

 

ضمن الفعاليات المتنوعة التي نظمتها وشاركت فيها سفارة دولة فلسطين في 
اليونان إلحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، نظمت السفارة 
الفلسطينية وبالتعاون مع المخرج السينمائي اليوناني والعالمي نيكوس 

سينما إيديل  كونذوروس حفاُل لعرضه األول لفلم " سفينة فلسطين "  في
 بانابستيميو في العاصمة أثينا.

العديد من وحضر العرض سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، و 
،  وعدد من أبناء الجالية الفلسطينيةاليونانيين الفنانين واإلعالميين واالدباء 

 حيث كر السفير الفلسطيني خالل العرض المخرج السينمائي اليوناني.
شاط الحركة زمنة مختلفة منذ بدء نأفي  أن أحداث الفلم جير بالذكر

علن القائد الشهيد أن أيوم  حتىدور الرأسمالية العالمية الصهيونية العالمية و 
بالجزائر مرورا بمحطات  4911عام  إستقالل دولة فلسطينياسر عرفات 

 . مختلفةتاريخية 

الشعب الفلسطيني منح جائزة صديق السويد : 

على شرف يوم التضامن  إلى الحكومة السويدية

 الدولي مع شعبنا

 
قررت الهيئة على شرف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، 

االدارية للرابطة الفلسطينية في العاصمة السويدية ستوكهولم، منح جائزة 
 صديق الشعب الفلسطيني إلى الحكومة السويدية.

'إن وصل دائرة شؤون المغتربين : لهيئة اإلدارية للرابطة في بيان وقالت ا
التكريم يأتي بعد القرار الشجاع الذي اتخذته الحكومة السويدية كأول دولة 

عتراف إاالتحاد األوروبي باالعتراف بدولة فلسطين، وهو ليس مجرد ب
في وحقه  شعبناعتراف بحقوق وحرية منطقة جغرافية لحل الدولتين، بل إب

 تقرير المصير لبناء دولة ديمقراطية عاصمتها القدس'.
كبير أن  نشعر بفخر -السويديين الفلسطينيين -وأضاف البيان، 'نحن 

تخذت هذه المبادرة، وكانت السباقة في اإلشارة السويد بالذات هي التي إ
 ، والمعاناة الفلسطينية يجب أن تتوقف.إلى أن االحتالل يجب أال يستمر

خالل حفل فني أقيم يوم األحد الثالثين من ديسمبر المنصرم لإلحتفال و 
بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، سلم األخ نائل طوقان رئيس 
رئيس الرابطة الفلسطينية في ستوكهولم جائزة التقدير والعرفان وهي عبارة 

 حكومة السويدية.الممثلة الجائزة 'شجرة زيتون' إلى عن 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برعاية دائرة شؤون المغتربين في م.ت.ف 
 

 

نشطاء الجالية الفلسطينية في كندا يهدون وطنهم علماً ضخما 

 موقعاً بأالف المتضامنين 

ومن ثم نصبه  مسيرة حاشدة في رام هللاخالل تم رفعه العلم الضخم 

 في ذكرى رحيله العاشرة أمام ضريح الشهيد القائد ياسرعرفات
 

 

 

 

 
نظمت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية مسيرة حاشدة في شوارع رام اهلل ، وفعالية تكريمية أمام ضريح الشهيد 

، وذلك تكريمًا وتقديرًا للمبادرة المميزة من أبناء الجالية الفلسطينية في كندا الذين  القائد ياسر عرفات في الذكرى العاشرة إلستشهاده
قدموا ألرض الوطن فلسطين أوأخر سبتمبر المنصرم، إلهداء وطنهم علمًا فلسطينيًا ضخمًا موقعًا بعشرات األالف من المتضامنين من 

 كافة الجنسيات في كندا.

 
ووسط تغطية إعالمية كبيرة ، شارك المئات من طلبة المدارس والمواطنين، وفصائل العمل الوطني ، في المسيرة التي إنطلقت من دوار 

لتفوا حولهالمنارة في مدينة رام اهلل بإتجاه ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات ، حيث حمل المشاركون الع ، ورددوا لم الفلسطيني الضخم وا 
األغاني الوطنية. وفور وصول المسيرة إلى ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات ، تم نصب العلم الضخم على سور الضريح الشعارات و 

الخارجي، وأقيمت فعالية تكريمية أمام الضريح بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، 
 والشعبية.والعديد من المؤسسات الرسمية ومحافظ محافظة رام اهلل والبيرة فصائل العمل الوطني،  وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وقادة
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وفور وصول المسيرة ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات ، تم نصب العلم 
الضخم على أسوار الضريح ، وتقدم وفد نشطاء الجالية الفلسطينية في 
كندا برفقة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة 
التنفيذية وقادة فصائل العمل الوطني بوضع إكليل من الزهور على 

 أبو عمار وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.ضريح القائد 

 
العديد من  خاللهاألقيت بعد ذلك أقيمت فعالية تكريمية للوفد الضيف 

مدير دائرة المغتربين في منظمة التحرير علي أبو هالل   الكلمات إبتدئها
الذي قال : إن هذا العلم الذي طاف المدن والمقاطعات الكندية، في 
فعاليات عدة نظمتها الجالية الفلسطينية في كندا، في إطار السنة 
الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عاد إلى وطنه األم، إلى 

ا في كندا أوصلت رسالتها للشعب والحكومة فلسطين، وأضاف: جاليتن
الكندية، مفادها أننا لن ننسى ولن نتنازل عن حقنا في العودة والحرية 

قامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.  واالستقالل وا 

 
من جانبه حيا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، 

مبادرة التي قامت بها الجالية ممثال عن الرئيس محمود عباس، ال
الفلسطينية في كندا، وأعتبرها خطوة تدلل على أن الفلسطينيين أينما 
كانوا متمسكون بإرادة واحدة، وبحلم العودة مهما طال الزمن، وقال : 
نأمل أن ال يطول هذا العلم أكثر، والعودة به وبضريح الشهيد ياسر 

ة الدفاع عن هويتها عرفات إلى القدس، التي تخوض اليوم معرك
 الوطنية، وعروبتها.
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وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، في 
كلمة القوى الوطنية، أن رفع العلم في مكانه المناسب، وأن تواصل 
جالياتنا في الخارج مع فلسطين هو تأكيد لدور كل فلسطيني في 

 الوسائل حتى إنهاء االحتالل.العالم بالنضال بكافة 

 
من جهتها، قالت محافظ رام اهلل والبيرة ليلى غنام: نشكر جاليتنا 
الفلسطينية في كندا، على هذا العمل الوطني الذي نفخر به، ويزيدنا 
ثباتا وتماسكا على أرض فلسطين، ويؤكد لكل العالم أن الفلسطيني 

 يحمل هم الوطن في كل مكان يحل عليه.

 
 66أمتار، وطوله  0يبلغ عرضه   يذكر أن العلم الفلسطيني الذي

الجالية الفلسطينية في كندا هدية مجموعة من نشطاء مترا، قدمته 
الغتصاب فلسطين، مؤكدة  66إلى الشعب الفلسطيني، في الذكرى الـ

عاما تتعرض للذل والنكبات والمعاناة، وأن  66أن فلسطين منذ 
 األجيال لم ولن تنسى.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  دائرة شؤون المغتربين تستقبل وفداً 

 الجالية الفلسطينية في كندانشطاء 
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الناشط في صفوف األخ طارق طه أواخر أكتوبر المنصرم ، بو هالل بمقر الدائرة في رام اهلل أعلي مدير عام دائرة شؤون المغتربين  ستقبلإ
ناشط الواألخ مفيد الصفدي ،  المقاطعةفي  ةالثقافي ةالتسامح االجتماعي ةرئيس جمعيالجالية الفلسطينية في مقاطعة الكيبيك الكندية و 

 في الجالية الفلسطينية في الكيبك.فلسطيني ال
 

 ةودعم إئتالف عريض من العديد من المنظمات الكندي ةالفلسطينيه في كندا بمشارك ةالجالي نشطاءجاء هذا اللقاء تتويجا للجهود التي بذلها و 
متر  66متر وطول  0كبر علم بعرض بتصميم أفي منظمة التحرير الفلسطينية وبالتنسيق مع دائره شؤون المغتربين ، والفلسطينية والعربية 
 . يالشعب الفلسطين ةيمثل عدد سنوات نكب

 

بناء الجالية الفلسطينية في كندا في خطوة أو هالل بنجاح الجهود التي بذلها بأعلي أشاد وخالل اللقاء الذي شارك فيه عدد من موظفي الدائرة ، 
في المدن الكندية إلبراز الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية أمام الشعب الكندي،  ستعراضها  نوعها بتصميم العلم الفلسطيني و  هي األولى من

يصال رسالة للعالم  ، وهي ما جسده طول العلم ستة وستين عامًا على نكبة فلسطين عدد سنوات معاناة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل عن وا 
تحمل  ةجماهيري ةفي الوطن بتنظيم مسير  ةستكمال هذه الفعالي، مؤكدًا على إفلسطين  الىبزيارة الوفد بزيارتهم أبو هالل ورحب وتشريد شعبها. 

 لوفد نشطاء الجالية.عرفات حيث يقام حفل التكريم  وتنتهي عند ضريح الشهيد ياسرفي رام اهلل  ةالعلم الفلسطيني تنطلق من دوار المنار 
 

نطلق إأن هذا الحدث  الكندية،كيبيك  مقاطعةالثقافيه في  ةالتسامح االجتماعي ةعيرئيس جمالناشط الفلسطيني و كد طارق طه أوفي هذا السياق 
براز إل ةومن جميع الدول العربي،  فلسطينيينناشطين ل ةباالضاف،  ةجنبيأ ةمن كندا بتنظيم عده فعاليات شارك فيها ناشطون من مئتي جنسي

ستعراض العلم الضخم في عدة مسيرات حيث تم ،  ةالفلسطيني ةهي ذكرى النكب ةوطني ةوجه فلسطين الحضاري من خالل مناسب حمل وا 
 ومظاهرات في المدن الكندية الرئيسية ، والتوقيع عليه من المتضامنين الكنديين ومن مختلف الجنسيات.

 

وتتويج هذه الجهود  ةلبدايبدعم دائرة شؤون المغتربين لهذا الحدث منذ ا في صفوف الجاليةفلسطيني الناشط الشاد مفيد الصفدي من جانبه أ
في العالم لف توقيع من مختلف الجنسيات أ ينوعشر  ةستعراض التواقيع والتي بلغ عددها خمسا  و  ة في رام اهلل لرفع العلمبتنظيم االحتفال بمسير 

  التضامن مع شعبنا الفلسطيني في مسيرة نضاله.والتي تعبر عن 

 3صفحة 
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الفيدراليات الفلسطينية في دول أمريكا الالتينية تجتمع في تشيلي 

 وتقرر تأسيس مؤسسة للنهوض بأوضاع الجاليات الفلسطينية
 

 
 

 

 

عقدت الفيدراليات الفلسطينية في دول أمريكا 
برعاية الفيدرالية التشيلية وعلى و الالتينية 

من شهر  02-01مدى ثالثة أيام من 
سلسلة المنصرم، تشرين الثاني  /نوفمبر 

جتماعات هامة شارك فيه ممثلين عن إ
نيكاراغوا، السلفادور، اإلكوادور، كولومبيا، 

 .األرجنتين، بنما، بيرو، تشيلي والبرازيل

يات الفلسطينية في دول أمريكا الالتينية وسبل النهوض بأوضاعها وتقوية دورها الوطني والكفاحي المساند ناولت االجتماعات أوضاع الجال
لنضال الشعب الفلسطيني، من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في 

قامة دولته ا  لفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.العودة وتقرير المصير وا 
 

حيث رحب بالمشاركين، وقال أن الهدف الرئيسي من هذه االجتماعات هو  وقد افتتح االجتماعات رئيس الفيدرالية التشيلية ماريسيو ابو غوش 
أواصر العالقات فيما بينها، ومد جسور  تقويه فعالية الجاليات الفلسطينية في أميركا الالتينية، وبحث سبل النهوض بأوضاعها الداخلية وتقوية
 التعاون بينها وبين الوطن وتعزيز العالقات مع دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية.

 

من كولومبيا ،  شيبهإبو أبناما، سلمى  ةالدكتور وليد زياد رئيس فيدراليري رئيس االتحاد في السلفادور ، وألقى ممثلي الفيدراليات سمعان خو 
 شعبنا الفلسطيني.واالستاذ اليو ياسين من بيرو، كلمات تناولت أوضاع الجاليات الفلسطينية في هذه الدول وسبل تطوير دورها في دعم 

 

ي في إطار تحاد الجالية والمؤسسات الفلسطينية في البرازيل، أكد الدكتور جمال سالم على أهمية هذه االجتماعات التي تأتإسم إوفي كلمته ب
سناد نضال الشعب  إحياء فعاليات السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن أجل تطوير دور الجاليات الفلسطينية في دعم وا 
الفلسطيني وضمان حقه العودة والحرية واالستقالل وتجسيد دولته الوطنية المستقلة على أرض الوطن، ومن أجل توسيع االعتراف الدولي 

العتيدة، كما تناول تجربة الجالية الفلسطينية في البرازيل في التواصل مع الوطن وخاصة التآخي مع مدينه رام اهلل والمدن الفلسطينية  بدولته
وعبر عن شكره لدائرة شؤون ، األخرى، وأشار إلى قيام الجالية الفلسطينية في البرازيل بإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في كل سنة

قات مغتربين على تواصلها ودعمها للجاليات الفلسطينية في البرازيل، وغيرها من دول أمريكا الالتينية، مؤكًد على ضرورة تقوية وتطوير العالال
 مع الدائرة، من أجل النهوض بدور الجاليات الفلسطينية في أمريكا الالتينية ومن أجل تعزيز دورها الكفاحي الوطني.

 

تمثل الفيدراليات  ةجتماعاتها تشكيل لجنة تحضيرية، تتولى مهمة تأسيس مؤسسإتام الفلسطينية في أمريكا الالتينية في خوقررت الفيدراليات 
 .الفلسطينية في أمريكا الالتينية

 

 شـؤون جـالـيـات
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لوفاء األوروبية تدشن هولندا : حملة ا

"تضميد   المرحلة األولى من مشروعها 

 "جراح غزة

 
بدأت حملة الوفاء األوروبية أعمال المرحلة األولى من مشروعها 

 مئةعلى إعادة تأهيل والذي يشتمل  ،" تضميد جراح غزة اإلغاثي "
غاثة عاجلة وسريعة لمن هم بال مأوى إكمرحلة أولية في وحدة سكنية 

 .اإلسرائيلي األخير العدوانمن سكان قطاع غزة جراء 
 

جاء ذلك ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر األوروبي الدولي 
والذي عقد في مدينة روتردام الهولندية منتصف ، إلغاثة القطاع

عادة اإليواء"أكتوبر  وذلك بعد ، الماضي تحت عنوان "تضميد الجراح وا 
، 0241اإلسرائيلي على قطاع غزة مطلع يوليو العدوان أسابيع من 

وما خّلفه من نتائج مأساوية على سكانه منها التشريد الواسع لقرابة 
 .ربع مليون شخص بسبب تدمير منازلهم

 

ع "تجمع األطباء وكانت "حملة الوفاء األوروبية"، بالشراكة م
الفلسطينيين في أوروبا" وعدد من المؤسسات اإلنسانية واإلنمائية 
المتخصصة، والمنظمات العاملة في الشأن الفلسطيني, قد عقدت 

وتكفل فيه المؤتمرون ، اإلغاثي بمشاركة أوروبية واسعةالمؤتمر 
أسرة،  4122بيت، وكفالة  0222بيت، وتأمين إيجار  1222بترميم 
 .بيت 4122 وتأثيث

 

وقال رئيس حملة الوفاء أمين أبو راشد إن الحملة تهدف إلى إعادة 
الل الهجوم األخير على تأهيل عدد من البيوت التي ُدمرت جزئيًا خ

 ،ها للمعيشة فيها بما يمكن إصالحهلتوفير فرص ألصحاب،  قطاع غزة
الحراك أن على مؤكدًا ، ستجابة عاجلة الحتياجاتهم في إعادة اإليواءإك

األوروبي مستمر في دعم الشعب الفلسطيني وسيشهد تطورًا واضحًا 
 .خالل األشهر القليلة القادمة

 

وفي السياق ذاته ، باشر مكتب حملة الوفاء في غزة بمتابعة تنفيذ 
إلى ،  يات الشريكةمشاريع اإلغاثة والتواصل مع المؤسسات والجمع

 .ا جانب التنسيق بين المؤسسات في غزة وأوروب

سطينية المانيا : جمعيات ومؤسسات فل

وألمانية وأوروبية متضامنة تقدم 

 مساعدات غذائية لقطاع غزة

 
إستقبل اتحاد لجان الرعاية الصحية في قطاع غزة شحنة كبيرة من 

بتبرع من عدة   المساعدات الغذائية مقدمة للشعب الفلسطيني
   .ألمانية صديقة لشعبنافلسطينية و مؤسسات 

ستوزع على   إن هذه المساعدات  د. رائد صباح  وقال رئيس االتحاد
األخيرة على قطاع أسرة من األسر المتضررة من الحرب  4122

اسر المحتاجين وذوي الحاالت االجتماعية الصعبة في أإضافة إلى  غزة
ن هذه المساعدات جاءت أوأضاف د. صباح ، مختلف مدن القطاع

ناصرة وصديقة لشعبنا في م  ؤسساتبتبرع كريم وسخي من عدة م
وتشمل الجمعية الطبية األلمانية الفلسطينية وجمعية النجدة ،  ألمانيا

االجتماعية األلمانية واتحاد المرأة األلمانية الفلسطينية والتحالف 
 ةوالجالي، با تساعد و ومؤسسة أور   األوربي لمناصرة أسرى فلسطين

 في المانيا.الفلسطينية 
 

 
 

المرحلة اآلولى لحملة إنجاز السويد : 

 اإلغاثة اإلنسانية المرسلة الى غزة
مؤسسة الجليل للتضامن بالتعاون مع التجّمع الديمقراطي أنجزت 

تحاد األطباء ، و في السويد 491لدنمارك والمجموعة الفلسطيني في ا ا 
، لفلسطين المساندة الشبكة السويديةو  ،الفلسطينيين فرع السويد

 ،لمجموعة من األطباء األوروغوانيين من أميركا الالتينيةباإلضافة 
والتي باشرت ، لة اإلغاثة اإلنسانية إلى غزةالمرحلة األولى من حم

 . غزةقطاع على اإلسرائيلي األخير العمل بها مع بدء العدوان 
 

وأعلنت مؤسسة الجليل أنها أرسلت إلى قطاع غزة منتصف نوفمبر 
األسرة و  ،حمولة تسعة طن ونصف من المعدات الطبيةالمنصرم، 

 .واأللحفة والفرش والمخدات للمرضى
 

 شـؤون جـالـيـات
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والفعاليات جاليات والمؤسسات اتحاد ال

وروبا يطلق حملة أالفلسطينية في 

 ترسيخ اإلعتراف بدولة فلسطين
بادر أتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا 

عتراف بفلسطين دولة مستقلة ، حيث بإطالق حملة واسعة لترسيخ اإل
تتضمن الحملة إلى الجانب اإلعالمي الواسع والمكثف لشرح القضية 

ني التي كفلتها الشرعية الدولية، الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطي
عقد لقاءات وزيارات للنواب واألحزاب االوروبية وحثهم على تقديم 

 مشروع اإلعتراف بدولة فلسطين في برلمانات دولهم.
 

وفي بيان له وصل نسخة منه لدائرة شؤون المغتربين طالب اإلتحاد 
عالمية إالجاليات والتجمعات الفلسطينية في الشتات بالقيام بحمالت 

واسعة وتكثيف اإلتصال بالبرلمانات واألحزاب االوروبية ومؤسسات 
المجتمع المدني لفضح السياسة العنصرية الصهيونية وتشديد 

لقرارات اإلحتالل حتى يرضخ  اإلسرائيليمؤسسات المنتجات و المقاطعة 
الثابتة وفي مقدمتها حق  لحقوق شعبناالشرعية الدولية ويستجيب 

 .لسطينية المستقلة وعاصمتها القدساقامة الدولة الف، و لعودةا
 

بريطانيا : مؤسسات فلسطينية تكّرم 

 أصدقاء فلسطين في البرلمان البريطاني
 نظم منتدى التواصل األوروبي الفلسطيني )يورو بال فورام( يوم

بالتعاون مع مرصد  المنصرم، نوفمبر الثامن عشر منالثالثاء 
الشرق األوسط في لندن لقاء جمع عدد من قيادات الجالية 
الفلسطينية والجاليات اإلسالمية في بريطانيا مع عدد من النواب 
البريطانيين الذين كان لهم دور بارز منتصف الشهر الماضي في 

نية عا الحكومة البريطاإنجاح التصويت على القرار التاريخي الذي د
 .لالعتراف بالدولة الفلسطينية

خالل اللقاء ألقيت العديد من الكلمات أبرزها الكلمة الترحيبية من 
منظمي اللقاء، ومن ثم كلمات لعدد من النواب البريطانيين الذين أكدوا 
أنهم سيواصلون الضغط على حكومة بالدهم من أجل اإلعتراف 

 في مقدمتها إقامته لدولته المستقلة.بحقوق الشعب الفلسطيني و 
وفي الختام قدم المنظمون درع فلسطين للنائب غراهام موريس لدوره 

 البارز في صياغة المقترح وتقديمه للبرلمان والدفاع عنه. 
تحاد الجاليات الفلسطينية إالمانيا : 

 يرحب بتصويت برلمان فرنسا لفلسطين
نية المانيا بتصويت الجمعية الوطنية رحب إتحاد الجاليات الفلسطي

  الفرنسية ) البرلمان الفرنسي ( لصالح االعتراف بدولة فلسطين
 

ي بيان وصل دائرة شؤون تحاد الجاليات الفلسطينية المانيا فإعتبر أو 
جاء ليمثل ساحقة، تصويت النواب الفرنسيين بأكثرية  ، أنالمغتربين
وروبا لالعتراف بفلسطين أامة تتزامن مع تزايد التضامن في خطوة ه

دولة مستقلة ورفض سياسة االمر الواقع واالستيطان والتهويد وهدم 
المنازل، كما تعتبر خطوة في االتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة 

جة تجاهل الحقوق وتصحيح خطأ تاريخي يتحمله المجتمع الدولي نتي
 .المشروعة لشعبنا

 

حزب اليسار وحزب الخضر والحزب االجتماعي شد البيان ونا
مانات الديمقراطي واالتحاد المسيحي الديمقراطي بالعمل أسوة ببرل

ن تضع في برنامجها مناقشة االعتراف أبا و وحكومات دول أور 
كما ناشد حكومة المانيا ، بفلسطين دولة مستقلة في البونديستاج 

 .فلسطينبدولة لتين واالعتراف بااللتزام بمواقفها بدعمها حل الدو 
 

بناء الجالية الفلسطينية والعربية واإلسالمية البيان أيضًا أناشد كما و 
في المانيا تكثيف الجهود واالتصال باإلحزاب األلمانية واعضاء 

 .البونديستاج إلقناعهم بخطوة االعتراف بفلسطين دولة مستقلة
 
 

لندن : اإلتحاد العام لطلبة فلسطين ينظم 

ياسية حول إعتراف ورشة عمل س

 بريطانيا بدولة فلسطين
ورشة عمل  ،لطلبة فلسطين في المملكة المتحدةنظم االتحاد العام 

سياسية في جامعة وست منستر في العاصمة لندن، لمناقشة 
اإلجراءات العملية الالزم اتخاذها للوصول إلى االعتراف الملزم من 

ضر الورشة طالب ح، حيث قبل الحكومة البريطانية بفلسطين كدولة
 وباحثون وسياسيون بارزون في حزب العمال البريطاني.

 

لب الحضور بضرورة أن يتضمن برنامج حزب العمال االنتخابي اوط
بفلسطين حال  للعام المقبل بندا واضحا، يؤكد فيه أن الحزب سيعترف

فوزه باالنتخابات العامة، مقابل دعم المؤسسات الداعمة لفلسطين 
 للحزب في االنتخابات العامة المقبلة.

 

وقال البروفيسور ديبيش أناند، 'إن قضية فلسطين هي القضية 
ن ما يحدث بحق الفلسطينيين مناف لألخالق وحقوق  األكثر عدال، وا 

ن إنهاء هذا الصراع و   اجب على كل األمم حول العالم'.االنسان، وا 
 

كما اعتبر عضو حزب العمال مراد كوريشي، أن هنالك حراكا كبيرا 
داخل الحزب إلدخال بند يتحدث بصراحة عن االعتراف بفلسطين 

 .كدولة، ضمن برنامج الحزب االنتخابي
 

 شـؤون جـالـيـات
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فنزويال : الجالية والسفارة الفلسطينية 

 كرى إستقالل دولة فليسطينتحييان ذ
أحيت الجالية الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويال 
البوليفارية ذكرى إعالن االستقالل في مقر بيت السفير الفلسطيني، في 
، العاصمة كراكاس بحضور نائب الرئيس الفنزويلي، سيسار ترومبيز

عضو اللجنة المركزية مشاركة و  المسؤولين الفنزويليين،والعديد من 
عدد كبير من الشخصيات االعتبارية و لحركة فتح سلطان أبو العينين ، 

السفراء ، و والشعبية والمؤسسات الفنزويلية الرسمية والشبابية
  والطلبة الفلسطينيين.والدبلوماسيين وأبناء الجالية 

وألقيت خالل الحفل عدة كلمات أبرزها كلمة سفيرة دولة فلسطين لدى 
نقل الذي  نائب وزير الخارجية الفنزويليزويال د. ليندا صبح، وكلمة فن

من خاللها تحيات فنزويال الى الشعب الفلسطيني المناضل والصامد في 
 .وجه آلة القمع والدمار اإلسرائيلي

وتخلل االحتفال مجموعة من األغاني الفلسطينية الثورية والفلكلورية 
 .الم الفلسطينيةوعرض دبكه لفرقة طالب جامعة اإلي

 

حيي الذكرى إقليم حركة فتح يتركيا : 

 عرفاتياسر لرحيل القائد ةالعاشر
منطقة شمال قبرص حفال  -حيت حركة التحرير فتح إقليم تركياأ

مركزيا بمناسبة الذكرى العاشرة لسيد الشهداء ومفجر الثورة 
نية الشهيد ياسر عرفات في قبرص الشمالية بحضور رسمي الفلسطي
 .وشعبي

لقاها عريف الحفل أحمد طعمة مفتتحا أبكلمات شعرية الحفل  بدأو 
حياء الذكرى العاشره للشهيد ياسر عرفات تالها السالم إبها مراسم 

 .على روح الشهيد البطل ةالوطني الفلسطيني وقراءة الفاتح
إلقاء العديد من الكلمات أبرزها كلمة الناطق بإسم حركة فتح تال ذلك 

المبعدة  ةالمحرر  ةالسير في الضفة الغربية أسامة القواسمي، وكلمة ا
 .منه منىأالي تركيا وعضو لجنة إقليم حركة فتح إقليم تركيا 

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن حياة الشهيد ياسر عرفات 
ا والقي الطالب احمد سمحان قصيدة رثاء ومراحل حياتة النضالية ،كم

للشهيد ياسر عرفات وانتهي حفل التأبين بتكريم الضيوف والكوادر 
   .المنظمة إلحياء اسبوع الشهيد ياسر عرفات

 

 انالبيت العربي يحييالجالية وأوكرانيا : 

 ياسرعرفات رحيل القائدذكرى 

برعاية سفارة دولة فلسطين و  الراحل ياسر عرفات ، الرمزوفاء للقائد 
 بالتعاونية الفلسطينية في العاصمة كييف و نظمت الجال في أوكرانيا،

 بحضور ،كبيرا للراحل ياسر عرفات اً مهرجانا تابيني ،مع البيت العربي
ممثلي العديد من هيئات وجمعيات  ، إضافة الىفراء الدولالعديد من س

الدينية واالجتماعية ، كما  ومراكز المجتمع المدني والمحلي واإلدارات
للجاليات العربية و كان الحضور المتميز من أبناء الجالية الفلسطينية 

 .واألصدقاء من الشعب االوكراني
ستماع للسالم الوطني الفلسطيني واالوكراني تاله دقيقة صمت اال وبعد

كانت كلمة رئيس الجالية الفلسطينية  ،وقراءة الفاتحة على روح الشهيد
، مستذكرا مناقب المهندس خليل عمرو والتي رحب بها بالحضور

الكاظم كذلك تحدث رئيس البيت العراقي الدكتور عدنان الشهيد عرفات، 
ممثال الجاليات العربية والصديقة في أوكرانيا، معلنا تضامنه ودعمه 

 .فلسطيني في نيل الحرية واالستقاللللشعب ال
ثم تال ذلك كلمة مثرة وعاطفية ألقاها سفير كوبا لدى أوكرانيا، والتي 

عن مدى الحب والوفاء والدعم للشعب الفلسطيني وللفقيد  عبر فيها 
 .الراحل ياسر عرفات

سفير دولة فلسطين الدكتورمحمد األسعد، لوكانت كلمة الحفل المركزية 
نجازات و عدد من  التي ؤكدا في ، مبطوالت الراحل الكبيرخاللها مناقب وا 

على السير في درب الشهيد  نفس الوقت على ثبات القيادة الفلسطينية
 الخالد أبو عمار حتى الحرية واإلستقالل.

المانيا : مسيرة ضخمة في برلين 

 نصرة لألقصى والقدس
تحت شعار أوقفوا تهجير الفلسطينيين من القدس، وتقسم الحرم 
غالق المسجد األقصى، وصوال لهدمه وبناء الهيكل  الشريف، وا 
: المزعوم، وفي مظاهرة جماهيرية حاشدة في برلين، تحت شعار 

من أبناء الجالية جماهير "نعم .. من أجل األقصى والقدس" خرجت ال
في برلين مجددا الفلسطينية والمتضامنين من كافة الجنسيات 
 .للشارع، منددة بالعدوان الظالم على مدينة السالم

 

وطالب المتظاهرون الحكومة األلمانية واإلتحاد األوروبي بموقف 
واضح يدين اإلحتالل على جرائمه، وبذل المزيد من الجهد والضغط 

ة العدوانية في فلسطين، وأكد المتظاهرون على أن ما لوقف سياست
يجري في القدس من عدوان، إنما هو حلقة من مسلل اإلعتداءات 
العدوانية المستمرة على شعبنا، وحلقة أتت بعد استمرار الحرب التي 

 .استمرت ما يقارب مدة ثمانية أسابيع على أهلنا في قطاع غزة
 

ورفع المشاركون في المسيرة األعالم الفلسطينية، واليافطات باللغتين 
العربية واأللمانية المنددة باإلحتالل اإلسرائيلي، والمستنكرة للصمت 

 الدولي على ما يجري في األراضي الفلسطينية وخاصة القدس.

 شـؤون جـالـيـات
 

  2014 ديسمبر....  45العدد 
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 أمريكا : بتواطئ من جهاز األمن األسرائيلي

 إعتقال األسيرة المحررة رسمية عودة وإدانتها
 

 

 جـالـيـاتشـؤون 
 

المناضلة  أوائل نوفمبر المنصرم،في تطور يكشف عورة العدالة األميركية الزائفة ُاعتقلت 
في ألصدار حكم بحقها رسمية عودة وتم إيداعها السجن تمهيدا واألسرة المحررة الفلسطينية 

شهر آذار القادم بعد أن أدانتها محكمة فيدرالية أميركية بتهمة التحايل على قانون الجنسية 
عالمية لتجريمها ا  تهام لها ومن حمالت قانونية و وذلك بعد نحو عام من توجيه اإل ، األميركية 

ألسرائيلي "شين بييت" وجهاز األمن الداخلي ااألمريكي عبر تنسيق مباشر بين االدعاء العام 
أعلنت المحكمة أنها إستخدمت نحو مائة منها حيث زود اإلدعاء العام بآالف الوثائق، الذي 

  .عرضت على المحلفين
  

عتقالها داخل السجون إنحو عام بتهمة إخفاء معلومات عن عتقلت قبل أوكانت رسمية قد 
ونية نفذتها وكالة األمن اإلسرائيلية وضمن معلومات جمعت عنها خالل حملة غير قان

الفيدرالي األميركية "اف. بي. اي" ضد ثالثة وعشرين ناشطا سياسيا فلسطينيا مناهضين 
 .ال زالت مفتوحة هممتناعهم عن الذهاب للتحقيق لكن ملفاتإوفشلت الحملة بسبب ، إلسرائيل 

 

، فإن اللجنة  سنان شقديحد. ووفقًا لتصريحات عضو حملة الدفاع عن رسمية عودة الدكتور 
المشكلة للدفاع عن رسمية قد كشفت باكرا عن االختراق الصهيوني للعدالة األميركية حين 
نجحت باإلطاحة بالقاضي األول المكلف بمحاكمة رسمية بعد أن حصلت على وثائق تؤكد انه 

ائيلي تبرع بمبالغ ماليه لجيش األحتالل األسرائيلي فيما جاء دخول جهاز األمن الداخلي األسر 
عبر تزويد الوثائق والمستشارين القانونيين ليؤكد ان العدالة األميركية مخترقة صهيونيا بما ال 

 يدع مجاال للشك.
 

، قالت حملة الدفاع عن رسمية انها عملت وصل اليوم لدائرة شؤون المغتربينوفي بيان لها 
مي الباطل وانه منذ البداية ألكثر من عام مع أنصارها وفريقها القانوني ألسقاط االدعاء الحكو 

 .حد رموز حركة التحرر الفلسطينيةألهجرة لم تكن سوى ذريعة لمهاجمة فأن تهمة ا
 

 

أكثر من مائة بروفيسورة 

أميركية يطالبن أوباما بإسقاط 

 التهم ضد رسمية عودة

درسن في الجامعات وجهت نحو مائة بروفيسورة يُ 
األميركية وناشاطات مجتمعيات في الواليات المتحدة 
رسالة مفتوحة للرئيس األميركي باراك اوباما ، 

التي رفعتها الحكومة طالبنه فيها بأسقاط القضية 
الفدرالية ضد األسيرة الفلسطينية المحررة رسمية 

بتهم ظاهرها قانوني وباطنها  حوكمتعودة التي 
 عنها.مدفوع سياسيا وفقا لما أكدته لجنة الدفاع 

 

وأشارت رسالة البروفيسورات األميركيات الموجهة 
ت له عودة من تعذيب بدني الى اوباما ما تعرض

عتقالها أدت إلى إبان أجنسي  عتداءا  وعقلي و 
اثرها لعشر سنوات على إلكراه واعتقلت اعترافات بإ

 .في سجن إسرائيلي قبل اإلفراج عنها
 

في الواليات  ستقرتإن عودة أوقالت الرسالة 
المتحدة وأصبحت المدير المساعد للشبكة العربية 
األمريكية وخدمت المجتمع والتنظيم االجتماعي 
وأسست اللجنة العربية للمرأة التي تعمل على تعزيز 
القيادة بين النساء المهاجرات العربية وتثقيفهن حول 
أنظمة القمع التي تؤثر على حياة المرأة العربية بما 

ئة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية يؤمن بي
إيجابية وآمنة للمرأة العربية في مجتمعاتها. وقد 

جائزة التحالف الثقافي  0240منحت عودة في عام 
في شيكاغو تقديرا لدورها في تكريس "أكثر من 

 ."أربعين عاما من حياتها لتمكين المرأة العربية
 

شيكاغو : وقفة تضامنية أمام المحكمة الفيدرالية للمطالبة 

 باإلفراج عن األسيرة المحررة رسمية عودة

 
شارك المئات من النشطاء والمتضامنين من مختلف الجنسيات وأبناء الجالية الفلسطينية في 

حتجاجاً  على قرار محكمة فيدرالية أمريكية بإدانة  وقفة تضامنية في مدينة شيكاغو إستنكارًا وا 
عتقال األسيرة الفلسطينية المحررة رسمية عودة، حيث تجمع المشاركون رغم البرد القارص  وا 

رفع النشطاء األعالم الفلسطينية وصور و  .أمام المحكمة الفيدرالية وهتفوا بحرية عودة
 .زية تطالب باإلفراج عنها فوراً المناضلة الفلسطينية رسمية عودة ويافطات باللغة اإلنجلي
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16\12\1949 

رئيس الوزراء الصهيوني بن غوريون القدس  إعالن
 1950/1/1من  ابتداءعاصمة لدولة "إسرائيل" 

 

 االنتداب البريطاني ساعات من انتهاء وقبل ثمان ،1948  وماي الرابع عشر  في
على فلسطين، سارعت الحركة الصهيونية إلعالن قيام دولة " إسرائيل " فوق ارض 
فلسطين التاريخية، وتم إعالن الدولة دون تحديد حدودها، أو عاصمتها، وبعد عام 

أعلن أول رئيس وزراء  1949وفي السادس عشر من ديسمبر كانون األول عام 
ي،  أن مدينة القدس ستصبح صهيوني دافيد بن غوريون أمام الكنيست الصهيون

العاصمة األبدية لدولة " إسرائيل " ابتداًء من بداية السنة القادمة وتحديدا في 
أن القدس اليهودية هي جزء عضوي وغير “، وأضاف بن غوريون1950/1/1

 .لكيانهمالقلب الذاتي وأنها  ،الصهيونيةمنفصل عن تاريخ وديانة وروح 
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08\12\1987 

 االنتفاضة األولى ) انتفاضة الحجارة (ندالع إ
 

انتفاضة الحجارة، سّميت بهذا االسم ألن الحجارة  أو الفلسطينية األولىاالنتفاضة 
بأطفال  من رماة الحجارة أطفال فلسطينُعرف و كانت األداة الرئيسية فيها، 

 كرية اإلسرائيلية المدججة بالموت.تحديهم وشجاعتهم أمام اآللة العسب الحجارة
ومنظمة التحرير  الفلسطينية القيادة الوطنية الموحدة استمر تنظيم االنتفاضة من قبل

، وكان 1987  لاألو كاون /ديسمبر 8 بدأت االنتفاضة يوم فيما بعد. الفلسطينية
، ثّم انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخّيمات فلسطين، قطاع غزة ، فيجباليا ذلك في

بدهس مجموعة  صهيونييعود سبب الشرارة األولى لالنتفاضة لقيام سائق شاحنة و 
، الذي يفصل قطاع غزة عن بقية «إريز»من العّمال الفلسطينّيين على حاجز 

 .1948عام منذ  يةفلسطينالاألراضي 
 

08\12\1949 

الوكالة الدولية  المتحدة تنشئالجمعية العامة لألمم 
 ) االونروا ( إلغاثة الالجئين الفلسطينيين وتشغيلهم

على أثر التهجير الذي قامت به العصابات الصهيونية المتطرفة الهاجانا واالرغون، 
، ولجوءهم 1948وطرد السكان الفلسطينيين األصليين من ديارهم وأراضيهم عام 

بعض الدول العربية المجاورة  والى 1967إلى المدن الفلسطينية المجاورة عام 
األمم لفلسطين هربا من القتل واإلجرام الذي مارسته تلك العصابات، تداعت 

وبموجب قرار الجمعية العامة رقم  1949 كانون أول /ديسمبر 8 في المتحدة
وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في  لتأسيس 302

إيجاد حل عادل  الشرق األدنى )األونروا( لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، لغاية
 للقضية الفلسطينية. 

 

 لـكـي ال نــنــســى

 ديسمبر \أحـداث مـن الـذاكـرة الـفـلسطيـنـية فـي شـهـر كانون األول 
 

09\12\1917 

 القدسمدينة دخول القوات البريطانية إلى 
نظرا ألهمية فلسطين الدينية ولما لها من موقع جغرافي مميز تربط فيه القارة 

باألفريقية باإلضافة ألطاللها على البحر المتوسط ووجود موانئ كبيرة فيها  األسيوية
الحقول العراقية، قامت بريطانيا باحتالل فلسطين، لتصدير النفط من  حيفا مثل

 بئر ثم ،القوات العثمانية ، بعد معارك معمصر في بادئ األمر عبر غزة ودخلت مدينة
 4947دخلت القدس في التاسع من ديسمبر كانون األول عام  ، إلى أنويافا السبع

رسميا على فلسطين في  االنتداب البريطاني وأعلن بقيادة الجنرال اللنبي.
 ، وضمت له منطقة شرق األردن )1948  والذي استمر لغاية مايو 1921 مايو

 .وعد بلفور االنتداب أو ئبمبادلكنها لم ُتشمل 
ثار الشعب الفلسطيني ضد كل من اإلنجليز وموجات المهاجرين اليهود، وقامت عدة 

ضراب عام  ثورات كبرى أهمها  والذي استمر ثالث سنوات متتالية.   1936ثورة وا 
، والذي كان 1948 مايو 14 دولة إسرائيل في بإعالنانتهى االنتداب البريطاني 

 .قبلها يهيئ لوالدة هذا الكيان على أرض فلسطين طيلة سنوات االنتداب وما
 

13\12\1988 

خطة "السالم" يعلن  عرفاتالزعيم الراحل ياسر
  أمام األمم المتحدة في جنيفالفلسطينية في خطابه 

قامت الجمعية العامة وفي خطوة غير مسبوقة بنقل اجتماعاتها إلى مقرها اآلخر في 
عرفات، بعد رفض الواليات المتحدة منحه تأشيرة ياسر لالستماع إلى كلمة  جنيف 

 .دخول إلى نيويورك حيث كان يعتزم مخاطبة الجمعية العامة لألمم المتحدة
وزير خارجية في  50دولة عضو في األمم المتحدة بينهم  159 ممثلواجتمع حيث 

جنيف واستمعوا إلى ياسر عرفت لنحو ساعة ونصف عن مبادئ خطة السالم 
 .الفلسطينية والمؤتمر الدولي للسالم في الشرق األوسط

واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارين األول حول التسوية السلمية للقضية 
، ن هما إسرائيل والواليات المتحدةصوتا مقابل صوتي 138طينية بأغلبية الفلس

إعالن االستقالل الفلسطيني،وغيرت تسمية منظمة التحرير الفلسطينية  والثاني يقر
 .في هيئاتها إلى فلسطين

 

11\12\1948 

( الداعي إلى 194قرار األمم المتحدة رقم ) صدور
 عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم

ونشوب مشكلة الالجئين الفلسطينيين الذين هجرهم  181بعد قرار التقسيم 
وشردهم إجرام العصابات الصهيونية وبتغطية من قوات االنتداب البريطاني انذاك، 

معالجة قضية الالجئين ل ،الذي تبنتهم التقسيب هاتوجهت األمم المتحدة بعد قرار 
، وكذلك حاولت بريطانيا القوى العظمى أنذاك والمتسبب الرئيس بهذه الفلسطينيين

القضية جراء وعد بلفور الذي مكن اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وجراء 
تسهيلها ومساعدتها العصابات الصهيونية على تهجير السكان الفلسطينيين 

 .الحالل اليهود المهاجرين بدال منهماالصليين 
اقتراح الكونت  لتبني في الجمعية العامة لألمم المتحدةفسارع الوفد البريطاني 
 1948/12/11الجمعية العامة في تاريخ  ، فأصدرت"برنادوت بشأن "الالجئين

بالعودة، ح والذي يقضي بأن الجمعية العامة تقرر " وجوب السما 194قرارها رقم 
وقت ممكن، لالجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسالم مع  في أقرب

جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى 
 .بيوتهم ، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر
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http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 ديسمبر \من كانون األول  ثامنال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعةديسمبر الجاري، تحل الذكرى  \من كانون األول  ثامنفي ال
 تفجرت( التي  انتفاضة الحجارةوالعشرين الندالع االنتفاضة الكبرى ) 

، ضد االحتالل اإلسرائيلي الفلسطينيةمخيمات القرى و المدن و الفي 
 وسياساته العنصرية بحق أبناء شعبنا.

 

كانت مدينة جباليا في قطاع  1987في الثامن من كانون األول سنة ف
، ويعود ذلك بسبب النتفاضةل غزة المحتل، على موعٍد مع الشرارة األولى

قيام سائق شاحنة صهيوني بتعمد دهس مجموعة من العامل 
الفلسطينيين على حاجز  إيرز االحتاللي الشهير والذي يفصل قطاع غزة 

، فكان نتيجة الدهس 1948عن بقية األراضي الفلسطينية منذ العام 
 المتعمد سقوط العديد من العمال الفلسطينيين بين شهيد وجريح.

 

شرارة الجريمة البشعة حتى كانت تلك وقت طويل على  لم يمضِ 
الثورة الشعبية كافة المناطق الفلسطينية لتعم لاالنتفاضة تنتقل سريعا 

ليتابع العالم وعبر شاشات  الضفة والقطاع،مدن وقرى ومخيمات العارمة 
 اإلجرام ويشاهدمشاهد العصيان الشعبي الفلسطيني السلمي،  التلفاز

األطفال الفلسطينيين المتسلحين بالحجارة أمام اآللة الصهيوني بحّق 
  .العسكرية اإلسرائيلية المدججة بكل وسائل القتل واإلرهاب  والتدمير

 

تصاعدت وتيرة االنتفاضة الشعبية، وفي كل يوم يبتدع شعبنا بأطفاله 
وشبابه ونساءه، أساليب جديدة، ونهجا نضاليا جديدا قوامه الحجر 

المقالع، إلى جانب اإلضرابات التجارية الشاملة، واالعتصام والتظاهرات و 
اليومية، لمجابهة القمع والبطش الصهيوني وسياسة تكسير العظام التي 

 .أقرها رئيس وزراء االحتالل آنذاك إسحاق رابين

التلفزة العالمية، وصورة طفل شاشات  بثتهاُصعق العالم من المشاهد التي  
ل بيده حجرا يواجه به دبابة صهيونية ما زالت حاضرة في فلسطيني يحم

 لتجسد في بساطتها، وحشية جيش اإلحتالل اإلسرائيلي.األذهان، 
 

حيث تميزت حقبة تلك االنتفاضة المباركة بشعبيتها وسلمية أدواتها أمام 
هالة البطش العسكرية اإلسرائيلية، وأثبت شعبنا أن إمعان االحتالل في 

وجرائمه، ال تزيده إال إصرارا وتمسكا بحقوقه المشروعة التي كفلتها إرهابه 
 له الشرعية الدولية.

 

لقد جاءت االنتفاضة الفلسطينية الكبرى لتعيد الزخم الشعبي لمسيرة 
عادة االعتبار  النضال التي يخوضها شعبنا ضد االحتالل اإلسرائيلي، وا 

ل التي تعرضت لها وما لقضيتنا العادلة بعد محاوالت التهميش والتجاه
 ر الدولي. ازالت من قبل القوى االمبريالية المهيمنة على القر 

 

نجحت االنتفاضة الفلسطينية الكبرى في إرباك االحتالل اإلسرائيلي، 
ووضع حد إلدارته المدنية في الضفة الغربية قطاع غزة، تلك اإلدارة 

االستيالء على العنصرية التي أمعنت في إرهاب شعبنا وتقييد حريته و 
 أرضه، ومحاربته في أكله وشربه.

 

النتفاضة المباركة بتوحد ال يغيب النجاح األبرز لتلك ا، وفي المقابل 
لقيادة الوطنية الموّحدة لالنتفاضة، لتحامه صفا واحدا من خالل االشعب وا  

 الفصائل والتنظيماتالقوى و كافة توّزعت على التي تشكلت و 
الوطنية وسائر مكونات شعبنا، في الوطن وفي والشخصيات  الفلسطينية،

 مخيمات اللجوء والشتات المنتشرة في أقطار العالم.
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ما أنتجته  واعتزازربع قرن على اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى، إال أن شعبنا ما زال يستذكر بفخر أكثر من رغم مرور 
، خلف أطفال فلسطين الذين فاجئوا العالم بشجاعتهم وتحديهم وأطيافهالشعب بكل مكوناته  إلتحامتلك الهبة الجماهيرية من 

 العسكرية المدججة بالموت واإلرهاب الصهيوني.  لآللة ،بصدور عارية وحجارة أيديهم
المبدأ واألسلوب، توحد الشعب الفلسطيني وكل أطياف العمل النضالي، خلف قيادة وطنية موحدة لالنتفاضة، رغم إختالف الفكر و 
 إال أنهم أجمعوا على هدف واحد، مواجهة االحتالل ودحره عن أرضنا وشعبنا، ونيل الحرية والعودة واالستقالل.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 194لمحة تاريخية عن القرار 
 

 

 عـلـى صـدوره عـامـاً  66

 لم االمانة ـستـت الٌ ـيـأج

 ق ـحـن الـنازل عـتـوال ت

ديارهم إلى األممي بوجوب عودة الالجئين الفلسطينيين القرار  صدر، 1948 عام في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون أول ***
العودة إلى بيوتهم،  ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم1948عام  الصهيونيةعصابات الحتلتها إأراضيهم التي و 

 .وعن كل مفقود أو مصاب بضرر
المنظمات  ، لكنه بقّي حتى يومنا هذا، حبرأ على ورق، ككل القرارات التي إتخذتها 194وستين عاما، صدر القرار  ستةقبل  ***

دولية، الدولية والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، لم ترى النور للتطبيق، لغياب اإلرادة الدولية المتمثلة بالدول المتنفذة في تلك المنظمات ال
 د.إلنحيازها الفاضح إلى جانب دولة اإلحتالل اإلسرائيلي، وتغاضيها عن الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا منذ أكثر من ستة عقو 

 
 

  يدعو القرار إلى عودة الالجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود
، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، 1948بهذا: عند توقف القتال عام 

، وأخيرًا واألردن لبنان ثم 1949في شباط/فبراير  مصر أواًل مع
عودة الالجئين من هذا التاريخ  إسرائيل ومنعبنفس العام،  سورية مع

تعويض  إلى يومنا هذا يعتبر خرقًا مستمرًا للقانون الدولي يترتب عليه
الالجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في 

 .دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة
  35بـ  186تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 

  :كاآلتي 8متناع ا  ضده و  15صوتًا مع القرار مقابل 
األرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا،  : مع القرار

الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، 
هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، 

ام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سي
 .المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األميركية، أوروغواي، فنزويال

أفغانستان، بلوروسيا )روسيا البيضاء(، كوبا، تشيكوسلوفاكيا،   :ضد القرار
مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، 

 .لسوفييتي، اليمن، يوغسالفياأوكرانيا، االتحاد ا
  ".المكسيك شيلي، كوستاريكا، غواتيماال، الهند، إيران،تبوليفيا، بورما،  : عمتناإ
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 194الــقــرار 

 

   أكثر بنود القرار أهمية، و  نداً ب 15من  194قرار اليتكون:  
: حماية األماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين  البند السابع -

 .الفلسطينيين إليها
 .القدسعلى  األمم المتحدة : نزع السالح وسيطرة الثامنالبند  -
 .: حرية الوصول إلى مدينة القدس البند التاسع -
 .لالجئين حق العودة : البند الحادي عشر -

 

  إنشاء  ":  1948/12/11الصادر بتاريخ  194نص قرار رقم
لجنة توفيق تابعة لألمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام 
دولي دائم وتقرير حق الالجئين في العودة إلى ديارهم في 
سبيل تعديل األوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السالم في 

 ".فلسطين في المستقبل
 

   يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من
القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من 
الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية، والخيار هنا يعود إلى 
صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو 

ذا منع من العودة بالقوة،   .فهذا يعتبر عماًل عدوانياً يمنعه، وا 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9
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نشرت جريدة لوسوار البلجيكية مؤخرًا خبرا هامًا ، مفاده أن بلجيكا ستعلن بشكل رسمي عن اعترافها بدولة فلسطين ، وبذلك 
   .تكون الدولة الثانية بعد مملكة السويد التي تخطو هذه الخطوة الهامة

 

 متى وكيف سيتم ذلك ؟
بلجيكا  حيث قال السيد ديدييه رانديرس ما يلي :، الجواب نجده في جواب وزير خارجية بلجيكا على سؤال أحد الصحفيين منذ 

موافقة على االعتراف بدولة فلسطين في إطار حل الدولتين ، وهي ستعلن ذلك الحقا بدون أن يحدد التاريخ ، الخطوة 
 يد ، أي أن اإلعتراف هو من قبل الدولة البلجيكية.البلجيكية ستكون مشابهة لما قامت به السو 

 

في نفس الوقت أكد الوزير البلجيكي أن أحزاب  بعد ذلك ستطلب الحكومة البلجيكية من البرلمان للتصويت على قرارها ،
كما أن هناك أحزاب تطالب كذلك  األغلبية البرلمانية متوافقة على هذه الخطوة وبالتالي هناك أغلبية برلمانية لموافقة البرلمان.

باالعتراف بالدولة الفلسطينية ، وهي خارج أحزاب األغلبية البرلمانية مثل الحزب اإلشتراكي وأحزاب البيئة باإلضافة لممثلي 
 حزب العمل البلجيكي.

 

د األوروبي سبق لها أن أخيرا يجب التذكير وهذا ما نوه له وزير الخارجية البلجيكي ، أن هناك ثمانية دول أعضاء باإلتحا
رومانيا ، مالطا ، قبرص ، ويضاف  جمهورية تشيكيا ، سلوفينيا ، هنغاريا ، بولونيا ، بلغاريا ، : إعترفت بدولة فلسطين وهي

إعالن  السويد ، األمر الذي يجعلها تسعة دول أوروبية أعضاء في اإلتحاد األوروبي تعترف بفلسطين كدولة ، وعند  إليها 
 البلجيكي يكون العدد قد وصل إلى عشرة دول. اإلعتراف

 

سبانيا ، فهذه خطوات غير ملزمة لحكومات هذه  أما ما جرى على مستوى بعض البرلمانات األوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وا 
 الدول ، دون التقليل من األهمية الرمزية لما تم من تصويت إيجابي لصالح اإلعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

ربحها نهائيا كأحد  أن معركة االعتراف بدولة فلسطين هي معركة مفتوحة ، وما زال أمامنا الكثير حتى يتم اإلعالن عن  أعتقد
 معارك نضال شعبنا الهامة.

 

 بقلم : حمدان الضميري                                            
 جالية الفلسطينية في بلجيكا المنسق 

 

 

                                                                                        

بلجيكا  حول إعتراف

 بدولة فلسطين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BDS : A Grassroots effort to end apartheid 
and force compliance with the law 

 

 

                                                                                                                   

Imagine it: I have wronged another; the law is clear on the 

matter; the court of law was clear and unequivocal in bringing 

down its judgement, however the enforcement of the judgement, 

sanctions against my behaviour or any type of reparations, 

restitution or restoration of the injured for my wrong are up to 

negotiation. A set of negotiations which have no particularised 

end date. 

 

This is the current state of events vis-á-vis Israel and Palestine. 

The law is clear. United Nations Security Council resolutions 242 

and 338 provide that the continued presence of Israel in East 

Jerusalem, the West Bank and Gaza constitutes occupation (of 

Palestinian lands). The Wall built on these Palestinian lands 

violates international law as it cannot be justified by military 

necessity (per the 2004 advisory opinion of the International 

Court of Justice). Yet the Wall remains intact and Israeli military 

forces and civilians (as settlers) remain present in East Jerusalem, 

the West Bank and Gaza. 

 

As senior members of both major political parties have said, more 

so often in the space of the last year,this current state of events 

will be resolved as part of any settlement or negotiations between 

the Palestinians and Israelis. This stance is not new. This is the 

line that has been regurgitated ad nauseam by respective national 

leaders (notably European, American and Israeli alike) for well 

over forty years. However, as the current state of events make it 

ever apparent, not much has come by way of a 'negotiated 

outcome'. However what is to be expected? When the law is clear, 

there really is not much room for negotiation. 

 

Rather than forty odd years of 'negotiation' what we have seen is 

the unlawful entrenchment of Israeli control of universally 

recognised Palestinian land. The system of laws that have come 

with this entrenchment have put in place a caste system, a system 

of discrimination, a system of segregation, a system of apartheid. 

All which are again against the law which the promise of 

negotiation should not be entertained so as to escape the realities 

of the law. No system of law can allow for such an outcome.  

 

However this is the current state of events with respect to Israel. 

When the system of discrimination that exists in Israeli is denoted 

as apartheid voices are quick to jump and condemn such an 

utterance. Member for Fremantle Melissa Parke (ALP) tabled a 

petition in parliament a fortnight ago which called for Australia 

to join the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement as 

a means to ending apartheid in Israel. As could be expected she 

was quickly rebuked by members of her own party. 

 

BDS was launched by a coalition of 171 Palestinian non-

government organisations in 2005. It was launched in light of the 

forty odd years of non-compliance with the law and the failure of 

national leaders to move beyond resort to promises of 'negotiated' 

outcomes. In each case, failing again to explain how the process of 

negotiation or outcomes mirrored with the law. BDS seeks to do 

nothing more than move away from the promise of 'negotiated' 

outcomes (which do not appear to be materialising anytime soon) 

to compliance with the law. Moreover it seeks to place the power 

and responsibility in the hands of the public, consumers, artists, 

academics- all of us. Rather than rely on national leaders, which 

for the most part have failed us on this issue. 
 

 

 

However much of the criticism that is directed at BDS fails to 

engage with these observations. Ms Parke's action saw her 

described as being 'ill-informed', 'simplistic' and 'inflammatory' 

and BDS as nothing but 'anti-Semitism'. This for urging 

compliance with the law? However neither the criticism directed 

at such an attempt to force compliance with the law nor the 

means of bringing about such compliance are new. 

 

Boycotts, sanctions and divestments were very much part of the 

global response to apartheid in South Africa. Similarly such 

moves were criticised. Critics at the time urged negotiations and 

engagement with South Africa rather than isolation.US 

President Reagan preferred his policy of 'constructive 

engagement'. The same criticisms are forthcoming in the debate 

on Israel and BDS today. However there was only so long that 

the world is prepared to entertain such indifference to the law.  

 

In the case of South Africa, the world only turned to boycotts, 

sanctions and divestments as a last resort. Looking back, I do 

not think people would now wish that we had not taken that 

step. 

 

Another major criticism directed at BDS and Ms Parke is that 

Israel is not South Africa- in other words the allegations of 

apartheid Israel cannot be substantiated and thus the purpose 

of BDS is rendered obsolete. In the first instance it is important 

to realise, as noted earlier, BDS is about bringing about 

compliance with the law that Israel has violated. Nevertheless 

the situation on the ground speaks much to the description that 

apartheid exists in Israel. One simply has to travel to Palestine 

and Israel to see the reality. Buses in Jerusalem referred to as 

the 'Arab buses' because only Palestinian travels on them.  

 

Building laws in Israel that whilst language neutral, make 

construction of new homes in East Jerusalem for Palestinians 

near impossible. Moreover there is the 'permanent residency' 

status of Palestinians that live in Jerusalem. It is a status that is 

particular to Palestinians, and despite being denoted as 

'permanent' can be revoked at the whim of the Israeli Interior 

Minister. Once revoked, a Palestinian no longer has the right to 

live or work in Jerusalem. 

 

After forty odd years of failed negotiations, it seems pretty 

obvious that we must move beyond negotiations as a means to 

securing compliance with the law. 

 

By : Raffaele Piccolo / holds a Bachelor of Laws and 

Bachelor of International Studies from the University 

of Adelaide.  
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http://english.pnn.ps/index.php/opinion/8594-bds-a-grassroots-effort-to-end-apartheid-and-force-compliance-with-the-law
http://english.pnn.ps/index.php/opinion/8594-bds-a-grassroots-effort-to-end-apartheid-and-force-compliance-with-the-law


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les députés français reconnaissent l’État 

de Palestine : positif… mais pas suffisant 

 

 
L’Assemblée nationale a adopté mardi 2 décembre une résolution en faveur de la reconnaissance de l’Etat palestinien. 

Elle "invite le gouvernement à reconnaître l’Etat de Palestine". Pour Pascal Boniface, directeur de l’Iris, il est indispen-

sable que le gouvernement et François Hollande suivent cette voie. Explications. 

 

La reconnaissance par les députés français ce mardi 2 décembre de l’État palestinien par 339 voix contre 151 peut être considérée 

comme une victoire pour ceux qui estiment que la paix au Proche-Orient passe par la solution dite des "deux États". 

Je parle ici de ceux qui sont sincèrement attachés à la paix et non de ceux qui, tout en s’en disant partisan sur le papier, ne 

condamnent ni l’extension des colonies ni la répression palestinienne et font la chasse en France à ceux qui osent critiquer le gouver-

nement israélien. 

 

La balle est dans le camp de François Hollande 

La balle est désormais dans le camp du président de la République. Celui-ci affirme vouloir prendre son temps. "Ce que nous sou-

haitons c’est être efficace, brandir cette possibilité comme une menace à moyen terme", aurait confié un diplomate que l’on peut sup-

poser être proche de François Hollande [1]. 

Mais qu’est-ce que cela veut dire prendre son temps, 47 ans après le vote de la résolution 242 demandant à Israël de se retirer des 

territoires occupés et 21 ans après la signature des accords d’Oslo ? 

Il y a déjà 135 pays membres de l’ONU sur 193 qui ont reconnu l’État de Palestine. La France souhaite-elle être parmi les derniers 

pays à le faire ? 

Est-ce conforme à sa tradition diplomatique depuis la création de la Ve République ? On était habitués à voir la France pionnière et 

non suiviste, volontariste et non attentiste. 

 

Les pressions internationales sont indispensables 

Il est pour le moins curieux que la France, qui a toujours été à la pointe du combat pour la reconnaissance des droits des Palestiniens, 

conforme à son attachement au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui n’a jamais eu peur de prendre une position en flèche 

y compris par rapport à ses partenaires occidentaux sur ce point, pour en retirer un immense prestige dans l’ensemble de ce qu’on 

appelait hier le tiers-monde et aujourd’hui le Sud et/ou les pays émergents, adopte aujourd’hui une position frileuse. 

Surtout à une époque historique où la montée en puissance des pays non occidentaux et le développement de l’accès à l’information 

rendent cette cause universellement connue et fédératrice au sein de l’opinion publique mondiale. 

L’argument est de ne pas vouloir interférer dans des négociations bilatérales. Mais qui ne se rend compte qu’elles ne débouchent sur 

rien en l’absence de pressions internationales ? C’est justement en reconnaissant l’État de Palestine et en faisant pression sur le gou-

vernement israélien que l’on peut parvenir à faire bouger les lignes et non pas en regardant l’eau couler sous les ponts. 

Les récents développements politiques en Israël avec la perspective d’un gouvernement encore plus à droite – pour ne pas dire encore 

plus à l’extrême droite – que l’actuel, le départ du centre de la coalition au pouvoir, ne peuvent conduire à un optimisme excessif 

quant à une paix négociée, si on laisse Israël et les Palestiniens se débrouiller seuls. 

 

Ne pas céder au chantage 

Dans la campagne électorale, François Hollande avait pris position pour la reconnaissance de l’État palestinien. Il se démarquait 

ainsi de Nicolas Sarkozy. Il semble être désormais sur une position guère éloignée de celle de son prédécesseur. Se déclarer officiel-

lement pour la paix mais ne pas être actif sur le dossier. 

Comment expliquer cela ? L’une des raisons est probablement la peur des campagnes lancées à partir d’Israël ou des États-Unis et 

relayées en France sur l’antisémitisme viscéral qui sévirait dans notre pays. Mais faut-il céder au chantage ? 

L’autre semble être de ménager le Crif et les institutions communautaires juives qui ont ardemment fait campagne contre le vote. 

On a vu beaucoup de commentaires attribuant le revirement du PS sur la question (il y a 10 ans en effet, seule une minorité de parle-

mentaires auraient voté en faveur de la résolution ; seule une infime poignée à ce mardi voté contre) au fait de vouloir reconquérir 

l’électorat des quartiers sous-entendus arabes et musulmans. 

La guerre de Gaza a été un tournant. Il y a une génération Gaza, des jeunes de tous horizons confondus qui ont été révulsés par 

l’image de bombardement de populations civiles soumises de surcroît un blocus. Le mouvement est même intergénérationnel, 

c’est une majorité de Français qui est sur cette ligne. 

On ne voit pas ce qu’il y avait d’anormal à les écouter surtout si cela est conforme à notre intérêt national et à notre rayonnement 

international. Ce sont ceux qui font un choix inverse qui les sacrifient pour des calculs de politique intérieure. 

Ce qui est curieux, c’est que ceux qui mettent en avant cet argument relaient en fait la campagne du Crif et estiment qu’ils se met-

traient politiquement en danger s’ils se querellaient avec cette organisation. S’il y a bien une motivation de politique intérieure, elle 

a conduit à voter contre cette résolution et non pas en sa faveur. 
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Par : Pascal Boniface  

Le Plus du Nouvel Observateur, jeudi 4 décembre 2014 

http://www.france-palestine.org/Les-deputes-francais-reconnaissent#nb1
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Dans-le-monde-135-pays-reconnaissent-la-Palestine-2014-12-02-1273418
http://www.liberation.fr/politiques/2012/01/26/les-60-engagements-de-hollande_791303
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/etat-palestinien-lellouche-accuse-le-ps-de-vouloir-reconquerir-le-vote-musulman-361106.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/etat-palestinien-lellouche-accuse-le-ps-de-vouloir-reconquerir-le-vote-musulman-361106.html
http://www.humanite.fr/etat-palestinien-les-deputes-ont-rendez-vous-avec-lhistoire-558910#sthash.Ik3Ld0CE.dpbs
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