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تٌسٌر خالد  :رٌما خلف تلمن غوتٌرٌس درسا فً أهمٌة وضرورة
احترام المٌم االنسانٌة السامٌة
دعا تٌسٌر خالد عضو اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ورئٌس دائرة شؤون المغتربٌن ،الموى
والهٌئات والشخصٌات الوطنٌة ومنظمات المجتمع المدنً الفلسطٌنً والجالٌات الفلسطٌنٌة والعربٌة والموى
الدولٌة الصدٌمة على امتداد لارات العالم الخمس الى أوسع حملة تضامن مع السٌدة رٌما خلف األمٌنة التنفٌذٌة
للجنة األمم المتحدة االلتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا "االسكوا" والتً لدمت استمالتها من منصبها ،بعد
لرار األمٌن العام لألمم المتحدة "انطونٌو غوتٌرٌس " سحب تمرٌر أصدرته اللجنة لبل أٌام للٌلة ٌ ،دٌن دولة
االحتالل اإلسرائٌلً على خلفٌة ممارساتها العنصرٌة  ،والى اوسع حملة شجب وإدانة لمولف األمٌن العام
لألمم المتحدة  ،الذي ٌتواطأ مع االدارة االمٌركٌة وحكومة اسرائٌل فً تمدٌم الحماٌة السٌاسٌة والدٌبلوماسٌة
لدولة اسرائٌل وٌتجاوز بتصرفاته وموالفه حدود صالحٌاته ومسؤولٌاته .
ووجه التحٌة للسٌدة خلف وما جاء على لسانها فً المؤتمر الصحفً  ،الذي عمدته فً العاصمة اللبنانٌة
بٌروتٌ ،وم أمس الجمعة  ،بأن لرار استمالتها جاء بصفتها إنسانا سوٌا ،تؤمن بالمٌم اإلنسانٌة السامٌة ،
والتً أسست علٌها منظمة األمم المتحدة ،وتؤمن أن التمٌٌز ضد أي إنسان على أساس الدٌن أو اللون أو
العرق أمر غٌر ممبول وال ٌمكن أن ٌكون ممبوال بفعل سلطان الموة ،وأن لول الحك فً وجه جائر لٌس حما
فحسب وإنما واجب  ،موجهة بذلن صفعة لوٌة لمولف أنطونٌو غوتٌرٌس  ،الذي فضل االستجابة للضغوط
التً مورست علٌه من كل من حكومة اسرائٌل واالدارة االمٌركٌة لسحب التمرٌر  ،الذي تجمع اوساط سٌاسٌة
وحمولٌة اسرائٌلٌة بالذات وأوساط سٌاسٌة وحمولٌة دولٌة عدٌدة  .بأنه ٌعكس حمٌمة لائمة بأن اسرائٌل تبنً
نظاما بائسا من الفصل العنصري فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة بعدوان حزٌران  7691وفً مناطك 7691
وأعاد تٌسٌر خالد الى الذاكرة المرٌبة والحٌة مولف االمٌن العام لألمم المتحدة أنطونٌو غوتٌرٌس من لرارات
منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثمافة (الٌونسكو) نهاٌة كانون الثانً الماضً  ،التً اعتبرت المسجد
األلصى والحرم المدسً الشرٌف تراثا إسالمٌا خالصا ال عاللة للٌهود به  ،واعتراضه على تلن المرارات
بمولف جاء مخالفا لجمٌع األعراف المانونٌة والدبلوماسٌة واإلنسانٌة ،وشكل تجاوزا لدوره كأمٌن عام من
واجبه احترام لرارات الهٌئات والمنظمات الدولٌة التابعة لألمم المتحدة وطالبه التولف عن تنصٌب نفسه مروجا
ألساطٌر العرافٌن ومدافعا عنها للتغطٌة على سٌاسة التهوٌد وهدم المنازل والتطهٌر العرلً الصامت  ،التً
تمارسها اسرائٌل ضد المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً المدس الشرلٌة المحتلة .
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