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ة ، رئيس اللجنة الوطنيالفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريركلمة 
ة يف أعمال الدورة العادي الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، علي زيدان أبو زهري،

احلقوق االجتماعية  يقول فيها إن"األلكسو"، اإلفتراضي لـ  للمؤتمر العام 25 الـ
 يلياإلسرائ بشع انتهاك من االحتاللفلسطين تتعرض ألوالتعليمية والثقافية يف 
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ف، رئيس اللجنة الوطنية .ت.شاركت دولة فلسطين ممثلة بعضو اللجنة التنفيدية لـ م

 25علي زيدان أبو زهري، يف أعمال الدورة العادية الـ .د.الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ
للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "األلكسو"، والذي عقد افتراضيا بمشاركة 

 .دوّاس دوّاس عضو اجمللس التنفيذي للمنظمة عن دولة فلسطين .أمين عام اللجنة الوطنية د
، رئيس الدورة السابقة للمؤتمر العام ZOOM ل برنامجوحضر االجتماع الذي عقد من خال

حممد األمين التوم وزير التربية والتعليم السوداين، ورئيس الدورة احلالية عبد الرحمن عبديل  .د.أ
رئيس اللجنة الوطنية الصومالية، باإلضافة لرؤساء اللجان الوطنية وزراء التربية والثقافة يف 

 -ولد أعمر مدير عام املنظمة، والسفيرة هيفاء أبو غزالة أمين عام مساعدحممد  .د.الدول األعضاء، وأ
األمانة العامة جلامعة الدول العربية، ومن اللجنة الوطنية الفلسطينية شاركت مديرة دائرة األلكسو 

 .آيات منى ودعاء سالمة من مكتب األمين العام
ية ملعايل املدير العام للمنظمة وكافة أبو زهري التح .د .ويف كلمته أمام املؤتمر العام وجه أ

اإلدارات العاملة، على فاعليتهم وسرعة استجابتهم للتحديات التي تتعرض لها الدول العربية ال 
سيما يف جماالت عمل املنظمة يف مثل هذه املرحلة العصيبة، األمر الذي يتطلب منا جميعا التعاون 

 دافاأله حتقيق خدمة يف والنجاح التقدم من مزيد ونح األلكسو العربية ملنظمتنا والتكاتف دعما
 .أجلها من وجدت التي

أبو زهري أبرز التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ال سيما يف ظل  .د.واستعرض أ
تفشي جائحة كورونا يف دول العامل بما فيها فلسطين، وجتلياتها على جممل احلياة الفلسطينية 
وخاصة يف قطاع الثقافة والتعليم، يف وقت الذي تواجه مؤسسات دولة فلسطين حصاراً سياسياً 

له مثيل، يف إطار املعركة السياسية املصيرية التي يخوضها شعبنا وقيادته ومالياً مل يسبق 
السياسية وعلى رأسها األخ الرئيس حممود عباس يف مواجهة كل املشاريع واخلطوات الهادفة 
لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها ما يسمى "بصفقة القرن"، و"خطة الضم" اإلسرائيلية التي 

ى من األراضي الفلسطينية احملتلة، للقضاء على احللم والهدف الفلسطيني الذي تهدف البتالع ما تبق
 .أصبح حمل إجماع عاملي بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس
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أبو زهري: "قدر الشعب الفلسطيني أن يواجه الوباء املستجد "كورونا" وأن ال  .د.وأضاف أ
واملستمر وهو االحتالل املتواصل لألراضي الفلسطينية، وسياساته نغفل االنتباه عن الوباء القديم 

العنصرية املتنكرة لكل احلقوق الفلسطينية املشروعة، فال تزال املقدرات الثقافية واحلضارية 
لشعبنا يف دائرة االستهداف اإلسرائيلي، مستغالً انشغال العامل بالوباء املستجد ملزيد من 

احلقوق الثقافية والتربوية والتعليمية يف فلسطين والقدس تتعرض  االنقضاض عليها، وال تزال
 ."ألبشع انتهاك للقانون الدويل اإلنساين وكافة الشرائع الدولية وأمام العامل أجمع

ودعا أيضا ملزيد من الدعم والتكثيف للمشاريع والبرامج الثقافية والتربوية والتعليمية، 
طيني يف هذه املرحلة هو أحوج ما يكون للسند، واحلضن نحو فلسطين والقدس ألن الشعب الفلس

العربي الدافئ الذي يمنحه القوة والدفع ملواصلة نضاله وكفاحه املشروع وبما يعزز صموده على 
 .أرضه ويف وطنه الذي ال بديل عنه فلسطين

ين ردأبو زهري جهود كافة الوفود العربية يف منظمة "اليونسكو" السيما الوفد األ .د.وثمن أ
الشقيق لدعمهم ومساندتهم وتبنيهم للحقوق الفلسطينية يف تثبيت قرارات تخص دولة فلسطين 
واملؤسسات التعليمية والثقافية يف القدس الشريف خالل اجتماع اجمللس التنفيذي للمنظمة يف 

عنا م املنعقدة يف باريس، مضيفا: "فإننا دائماَ نرنوا نحو أمتنا العربية يف أن تكون 209دورته 
دائماً، عونا ومسانداً للحقوق الشرعية العادلة للشعب الفلسطيني، داعين ملواصلة التحرك لدى 
خمتلف املنظمات الدولية بما فيها املنظمات الدولية املتخصصة يف اجملاالت واحلقول، التي تعمل 

د ائيلية ضملزيد من استصدار القرارات من مؤسساتها الدستورية التي تفضح االنتهاكات اإلسر
 ."الشعب الفلسطيني

 الشركاء، مع بالتعاون الوطنية اللجنة بها تقوم التي اجلهود أيضا زهري أبو واستعرض
أن تكون فلسطين حاضرة وفاعلة بكل ما تتقدم به املنظمات الدولية  على نعمل نزال ال أننا وأوضح

 أنشطة وبرامج وحرص اللجنةاخملتصصة )اليونسكو، اإليسيسكو( ومنظمتنا العربية األلكسو، من 
الوطنية الفلسطينية على استقطاب وتوطين أفضل املمارسات يف التعاطي والتعامل مع التداعيات 

 .اخملتلفة للجائحة
يذكر أن اجمللس التنفيذي ملنظمة األلكسو كان قد صادق يف اجتماعاته املنعقدة قبل أيام 

التأكيد على ضرورة دعم املشروعات والبرامج  على عدة قرارات لصالح فلسطين والقدس، ومن أهمها
التي تهدف حلماية الطابع العربي واإلسالمي ملدينة القدس يف ضوء ما تتعرض له من خماطر 
التهويد، والتأكيد على ما جاء من قرارات للمجلس يف دوراته املتتالية بشأن القدس واألوضاع 

إلدارة العامة الستمرار تقديم الدعم املايل والفني الثقافية والتربوية والعلمية يف فلسطين، ودعوة ا
 .للمشروعات واألنشطة لصالح فلسطين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفلسطينية

فيما ناقشت أعمال االجتماعات تقرير املدير العام للمنظمة للبرامج واملشاريع للعام 
-2021املاضي وتقرير رئيس اجمللس التنفيذي، باإلضافة إلقرار املوازنة والبرنامج لعامي 

، واملوازنات املتخصصة للمؤسسات التابعة للمنظمة وأماكن عقد األنشطة، باإلضافة للعديد 2022
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رات املالية واإلدارية للمنظمة وخاصة تعيين مدير إلدارة التربية ومدير إلدارة العلوم من القرا
 .وتفويض اجمللس التنفيذي بتعيين مدير ملعهد اخملطوطات العربية بالقاهرة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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