
فلسطين قضية حق وعدالة 
اّتساع حركة التضامن الدويل مع فلسطني، 

وانتقالها خطوة ملموسة لربط السياسات 
لالحتالل  ال��������ع��������ن��������ص��������ري��������ة  ال��������ك��������ول��������ون��������ي��������ال��������ي��������ة 
الفلسطيني  ال����ش����ع����ب  ض������د  االس������رائ������ي������ي 
ب���امل���ع���رك���ة ال���ت���ق���دم���ي���ة ال���ك���ون���ي���ة للشعوب 
امل����ن����اه����ض����ة ل���ل���ع���ن���ص���ري���ة وال�����ك�����راه�����ي�����ة ومن 

أجل الحرية والعدالة وحق الشعوب يف 
تقرير مصريها، ُيشّكل نقلة نوعية لصالح 

القضية الفلسطينية، ولكنه يستدعي جهًدا 
استثنائًيا وأدوات جديدة قادرة عىل تحويل 
مخزون وطاقة التضامن الهائلة للشعوب 
ل�����دول�����ه�����ا يف معركة  إىل س�����ي�����اس�����ات رس����م����ي����ة 

مواجهة وتفكيك الطابع العنصري لدولة االحتالل، تمهيًدا لتحرير العدالة يف هذه 
ال��ب��الد وت��م��ك��ني شعبنا الفلسطيني م��ن ت��ق��ري��ر م��ص��ريه، س���واء يف دول���ة واح����دة دون 
تمييز من أي نوع بني جميع مواطنيها، أو من خالل تسوية تضمن ممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي أق��ّرت��ه��ا ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ب��ال��ع��ودة واالستقالل 
د الطريق نحو حل تاريخي  الوطني يف دولة مستقلة عىل كامل حدود عام 1967، ُتمهِّ

ديموقراطي غري عنصري للصراع.
ورغم تصاعد األزمة االقتصادية الكونية، وتداعيات انتشار وباء كوڤيد، بما يف 
ذل��ك اّت��س��اع نطاق ظاهريت الفقر وال��غ��الء التي تعاين منهما املجتمعات والشعوب 
ال���ف���ق���رية وال���غ���ن���ي���ة، وإن ب���ن���س���ٍب م���ت���ف���اوت���ة، إال أن م����ؤش����ر اس����ت����م����رار ح����ال����ة التعاطف 
وال���ت���ض���ام���ن ال��������دويل ب���ق���ي ث���اب���ًت���ا وي����ت����ق����دم، ب����ل وي���ص���اح���ب���ه ت����ن����اٍم م���ل���م���وس يف مناهضة 
سياسات االحتالل االسرائيي ضد الشعب الفلسطيني لدى أوساط الرأي العام يف 
دول صناعة القرار الدويل، سّيما يف الواليات املتحدة وبريطانيا وباقي دول أوروبا 
الغربية، التي تعترب أن اسرائيل تشكل عنصًرا أساسًيا لعدم االس��ت��ق��رار اإلقليمي 

والدويل، بل وتتنامى املطالبات بفرض عقوبات عليها.
ه��ذه ال��ظ��اه��رة املتنامية، وال��ت��ي بلغت ذروت��ه��ا خ��الل ال��ح��رب األخ���رية ض��د شعبنا 
يف قطاع غ��زة، وما كّرسته من ص��ورة القتل والتدمري الوحيش ال��ذي ارتكبه جيش 
االح���ت���الل ض���د امل��دن��ي��ني وامل����راف����ق امل��دن��ي��ة وال��س��ك��ن��ي��ة، وان���ك���ش���اف ال��ط��ب��ي��ع��ة العنصرية 
ل����الح����ت����الل، س���ي���م���ا يف م����واج����ه����ات ال�����ق�����دس وم������ح������اوالت ال���ت���ط���ه���ري ال����ع����رق����ي يف الشيخ 
ج�����راح؛ ه���ذه امل��ت��غ��ريات ب��ات��ت ت��ق��ل��ق ح��ك��وم��ة االح���ت���الل، وت���ه���دد اس��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا التي 
ت��ع��م��ل ب���ص���ورة م��ك��ث��ف��ة ل��ت��ق��وي��ض ال��ح��ق��وق ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وت��ه��م��ي��ش مكانة 
قضيتنا الوطنية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل. وقد استثمرت اسرائيل موازنات 
مليارية ملعالجة ه��ذه التحوالت، مستفيدة ألق��ى ح��ٍد من تفكك الحالة العربية 

واالنقسامات الفلسطينية.
املعضلة التي نعاين منها تتمثل يف انشغال النظام السيايس الفلسطيني املنقسم 
عىل نفسه، يف صراع محموم عىل التمثيل عىل حساب الحقوق الوطنية والجهد 
املطلوب ملحاصرة املخططات االسرائيلية، التي تسعى لتدجني تلك القوى املهيمنة 
عىل الحالة الفلسطينية واحتوائها، ولتحقيق اخراقات اسراتيجية عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل من خالل تكريس االنقسام وتوسيع نطاق اتفاقيات التطبيع مع 

الدول العربية، التي تجري عىل قدٍم وساق.
إن الصراع الدويل عىل إعادة رسم خريطة املنطقة، يف ظل هذا االنشغال الخطري 
ملكونات النظام السيايس الفلسطيني، ستكون له آثار وخيمة عىل مستقبل القضية 
الفلسطينية، والتي يجري محاولة التخلص من أثقالها يف ضمري الشعوب العربية، 

وقيم الحرية والعدالة لدى شعوب العالم قاطبة.
إن استمرار مناشدة القوى املهيمنة عىل املشهد العام يف فلسطني، والتي ال تكرث 
إطالًقا لوجع الناس وتطلعاتها الوطنية، واملخاطر التي تهدد مستقبل القضية، لم 
تعد تجدي نفًعا. ويبدو أنها ليست سوى مضيعة ملزيد من الجهد والوقت. لقد آن 
أوان نفض غبار ثقافة الهزيمة والفئوية الزبائنية اإلقصائية التي تعشعش يف أوساط 
تلك القوى عىل ضفتّي االنقسام، والعودة لجذور القضية الوطنية وبوصلة الصراع، 
وللقوى االجتماعية التي لها مصلحة حقيقية يف تغيري الواقع الراهن والخالص التام 

من االحتالل، واالنطالق بها نحو إعادة تأسيس الوطنية الجامعة.
ق��د تبدو ه��ذه املهمة وكأنها مستحيلة، سيما يف ظ��ل فشل امل��ح��اوالت السابقة 
التي ظّلت تدور يف دائرة النخبوية االنتقائية والفرز املصطنع، متجاهلًة مدى اتساع 
التيار الوطني الديمقراطي العريض ومصلحة األغلبية الساحقة التي تحتاج للتغيري، 
ومستعدة لالنخراط املنّظم لتحقيقه. فالتحدي الحقيقي والتاريخي هو كيف يمكن 
بناء األمل بالقدرة عىل إعادة بناء الحركة الوطنية كجبهة عريضة لإلنقاذ الوطني 
ال����ق����ادرة ع���ىل ال���ن���ه���وض ب���ال���ط���اق���ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ض���د االح����ت����الل وم���ش���اري���ع���ه التصفوية، 
واستثمار التحوالت الجارية يف الرأي العام الدويل لرسيخ فلسطني مجدًدا يف قلب 

الخارطة الجديدة التي يجري محاولة إعادة رسمها للمنطقة.
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الثانية

بلديات إيرلندية ترفع علم فلسطين 
دب���ل���ن-وف���ا-رف���ع���ت ع�����دد م����ن ال���ب���ل���دي���ات اإلي���رل���ن���دي���ة )ف���ي���ن���غ���ال، ودن ل������ريي، وغالواي، 
ووَترفورد(، امس، علم فلسطني، ملناسبة اليوم العاملي للتضامن مع شعبنا، بحضور 
س��ف��رية دول���ة فلسطني ل���دى اي��رل��ن��دا ج��ي��الن وه��ب��ة، ورؤس����اء ال��ب��ل��دي��ات.وال��ت��ق��ت وه��ب��ه مع 
رؤساء بلديات العاصمة دبلن، وفينغال، ودن لريي، ورئيس التضامن، عضو املجلس 
البلدي يف مدينة ووترفورد.وقالت: "أظهر الشعب اإليرلندي دعمه وتضامنه مع شعبنا 
من خالل فعاليات مختلفة، سواء برفع العلم أو استقبال أبناء الجالية أو من خالل 
الوقفات التضامنية".وأضافت أن الفعاليات التي تضمنت رفع علم فلسطني عىل مباين 
البلديات يعكس تضامن الشعب اإليرلندي القوي مع حقوق شعبنا.كما التقت السفرية 
وهبة، مع أعضاء املجلس البلدي ملدينة دبلن من خالل االتصال املريئ، معربة عن شكرها 
للشعب اإليرلندي لتضامنه مع شعبنا وعدالة قضيته، وأكدت أن التضامن الدويل يف 
هذا اليوم إنما يعرب عن رفض شعوب العالم الضطهاد شعبنا، ودعمه حق تقرير املصري، 
فيما عرب ممثلو كافة األحزاب اإليرلندية عن تضامنهم العميق مع شعبنا.وشاركت مدينة 
وَترفورد، التي تنتظر املراحل األخرية من توقيع اتفاق التوأمة مع مدينة رام الله، يف غرس 
شجرة زيتون تضامنا مع شعبنا، بحضور املجلس البلدي وأبناء جاليتنا يف املدينة.بدوره، 
عرب رئيس الجالية الفلسطينية بسام نصر عن شكره وتقديره للشعب اإليرلندي، داعيا 
إياه واملجتمع الدويل إىل مواصلة الدعم والتضامن مع شعبنا ضد الظلم واالضطهاد، 

واتخاذ خطوات عملية إلنهاء االحتالل اإلسرائيي الجاثم عىل أرضنا.

تفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات 
اشتية يلتقي فعاليات نابلس ويطلعها على الوضعين السياسي والمالي

مصرع مواطن في حادث 
سير ذاتي جنوب نابلس

ن��اب��ل��س-ل��ق��ي م���واط���ن م��ص��رع��ه، مساء 
ام������س، يف ح������ادث س����ري ذايت وق�����ع جنوب 
ن����اب����ل����س.وأوض����ح ال���ن���اط���ق اإلع�����الم�����ي باسم 
ال���ش���رط���ة ال��ع��ق��ي��د ل����ؤي ارزي�����ق�����ات، يف بيان 
ع����م����ل����ي����ات ش�����رط�����ة محافظة  أن  ص����ح����ف����ي، 
ن��اب��ل��س ت��ل��ق��ت ب���الغ���ا ح����ول ان���ق���الب مركبة 
ذات������ي������ا، ف���ت���ح���رك���ت ق�������وة م�����ن م�����رك�����ز شرطة 
عوريف ومن خرباء حوادث السري وطواقم 
اإلسعاف إىل املكان، وقد تم نقل املصاب 
نابلس  م�������دي�������ن�������ة  م�����س�����ت�����ش�����ف�����ي�����ات  أح�������������د  إىل 
ووصفت إصابته بالحرجة، ليعلن األطباء 
ع��ن وف��ات��ه الح��ق��ا.وأض��اف ارزي��ق��ات أن��ه تم 
إبالغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق يف 
ال��ح��ادث م��ن قبل ش��رط��ة امل����رور، للوقوف 

عىل أسبابه.

الرئيس:لن نقبل ببقاء االحتالل ألرضنا وشعبنا الى االبد  
المؤتمر الدولي العلمي "التحرر الذاتي للفلسطينيين...       

إنتاج المعرفة " يوصي بدعم القدس وتعزيز التعاون   
بين المقاومة الشعبية ولجان التضامن الدولية  

القضية الفلسطينية 
في خطر وتحتاج إلى من ينقذها   

مرور عام على رحيل المناضل          
الوطني حكم بلعاوي

رام الله-استذكرت اللجنة املركزية لحركة "فتح"، عضوها االسبق املناضل 
الكبري حكم بلعاوي، ملناسبة مرور عام عىل رحيله.وقالت مركزية "فتح" يف بيان 
لها،امس، "نستذكر واحدا من أبرز القيادات الوطنية الفذة، التي منحت قضية 
فلسطني وشعبها كل ما تملك من جهد وعطاء وتفاٍن يف سبيل رفعة الوطن 
وأهله، إال أن عزاءنا تلك السرية العطرة واملسرية املشرفة التي تركها يف عقولنا 
ووج��دان��ن��ا أه��ال وأص��دق��اء وم��ح��ب��ني".وت��ويف املناضل بلعاوي يف 28 تشرين الثاين 
من العام 2020 عن عمر ناهز 82 عاما.وكان الراحل سكرترًيا ملجلس األمن القومي 
الفلسطيني ب��ني عامي 1994 و1996، وانتخب عضوا يف املجلس التشريعي عن 
محافظة طولكرم عام 1996، وشغل منصب األمني العام ملجلس الوزراء برتبة 
وزير يف الفرة ما بني 4/30-2003/10/7، ووزيرا للداخلية يف الفرة ما بني 2003/11/12 

وحتى 2005/2/24، 2003، وتقلد العديد من املناصب القيادية.

المنسق اإلسرائيلي:   توضيح بخصوص الدعاية االنتخابية للقوائم المرشحة
الولوج لداخل الخط األخضر 

ممنوع لغير المطعمين
ت���ل اب���ي���ب- أع��ل��ن��ت س��ل��ط��ات االح����ت����الل أنه 
اع������ت������ب������ارا م�������ن ال�������ث�������الث�������اء، ل�������ن ي����س����م����ح بدخول 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني ل����داخ����ل ال����خ����ط األخ�����ض�����ر، من 
معابر الضفة وقطاع غزة لألشخاص الذين 
ال����ع����الم����ة الخضراء  ت���ع���ل���ي���م���ات  ي���س���ت���وف���ون  ال 
ب��اس��ت��ث��ن��اء ال���ح���االت اإلن��س��ان��ي��ة، ن���ظ���ًرا الرتفاع 
ح�����االت اإلص����اب����ة ب���ف���اي���روس ك����ورون����ا، وتجنًبا 
الن������ت������ش������ار امل������ت������ح������ور ال�������ج�������دي�������د.ووف�������ق م�������ا نشره 
“امل��������������ن��������������ّس��������������ق” اإلس���������������رائ���������������ي���������������ي، ي��������م��������ك��������ن دخ��������������ول 
الفلسطينيني الذين تلقوا الجرعة الثالثة أو 
أي جرعة تطعيم خالل األشهر الستة املاضية 
أو ت��ل��ق��وا ج��رع��ة واح�����دة وت��ع��اف��وا م���ن كورونا 

خالل األشهر الستة املاضية.

5 وفيات و506 إصابات 
بالوباء في إسرائيل

اب��ي��ب-أع��ل��ن��ت وزارة الصحة  ت���ل 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة،ام���س، ع����ن تسجيل 
إصابات  و506  وف���������������اة،  ح�������������االت   5
ج�����دي�����دة ب�����ف�����ريوس ك������ورون������ا، خالل 
آخر 24 ساعة، بعد فحص 79,328 
الوزارة،  عينات مخربية.وبحسب 
ال�����راك�����م�����ي للمصابني  ال������ع������دد  ف�������إن 
بينهم 7,652  م��ن  ب��ل��غ 1,342,498 
122 حالة  م����ن����ه����ا  ن�����ش�����ط�����ة،  ح�����������االت 
خ������ط������رية، م����ن����ه����م 82 ح�����ال�����ة حرجة 
التنفس  ب�����أج�����ه�����زة  م�����وص�����ول�����ني  و70 
االصطناعي.وبلغ عدد الوفيات يف 
اس��رائ��ي��ل م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ج��ائ��ح��ة واىل 
اليوم، بسبب االصابة بالفريوس، 

8189 حالة.

صحة غزة تقرر تسيير وحدات متنقلة للتطعيم 

3 وفيات و386 إصابة بكورونا في االراضي الفلسطينية
محافظات-أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، امس، تسجيل 3 حاالت وفاة، 
و386 إص��اب��ة ج��دي��دة ب���"ك��ورون��ا"، و219 حالة تعاف خ��الل ال����24 ساعة األخرية.وأوضحت 
الكيلة يف التقرير اليومي حول الحالة الوبائية يف فلسطني، أنه تم تسجيل 3 حاالت وفاة 
يف رام ال��ل��ه، والخليل، ون��اب��ل��س.وأش��ارت إىل أن اإلص��اب��ات ال��ج��دي��دة سجلت ع��ىل النحو 
التايل: "طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنني 28، رام الله والبرية 43، أريحا 

واألغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، وقطاع غزة 138".
وأضافت الكيلة أن حاالت التعايف الجديدة توزعت حسب التايل:"طوباس 4، الخليل 
4، بيت لحم 14، جنني 2، رام الله وال��ب��رية 27، أريحا واألغ���وار 2، نابلس 14، طولكرم 
4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 144".وقالت: إن نسبة التعايف من فريوس 
ك���ورون���ا يف فلسطني ب��ل��غ��ت 98.4% ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة اإلص���اب���ات ال��ن��ش��ط��ة 0.6% ونسبة 

الوفيات 1% من مجمل اإلصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إىل وجود 42 مصابا يف غرف العناية املكثفة، فيما يعالج يف مراكز 
وأقسام كورونا يف املستشفيات يف الضفة 79 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس 
االصطناعي.ويف غزة،قررت خلية األزمة يف وزارة الصحة، استنفار كافة الفرق امليدانية 
وتسيري وحدات متنقلة للتطعيم داخل كافة األحياء السكنية يف ظل املخاوف من انتشار 
املتحور الجديد "أوم��ي��ك��رون".وع��ق��دت الخلية برئاسة وكيل ال����وزارة يوسف أب��و الريش، 

اجتماعًا لها لبحث تطورات الحالة الوبائية يف أعقاب االنتشار للمتحور الجديد.

بقلم: جمال زقوت

بقلم: هاين املصري

دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها )40/32ب( 
ال����ص����ادر يف ال���ع���ام 1977 إىل االح���ت���ف���ال ي����وم 11/29 م���ن ك���ل عام 
ب����ال����ي����وم ال���������دويل ل���ل���ت���ض���ام���ن م�����ع ال���ش���ع���ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، تذكرًيا 
ب��امل��س��ؤول��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة واألخ���الق���ي���ة ت���ج���اه ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية 
ومعاناة الشعب الفلسطيني، والحث عىل نصرته وفًقا لقرارات 
ال��ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة. وي���ذك���ر أن���ه يف ن��ف��س ال���ي���وم م���ن ال���ع���ام 1947 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار التقسيم 181.
يف س���ي���اق إح���ي���اء ه����ذه ال����ذك����رى، س����أح����اول ع����رض أي����ن تقف 

القضية الفلسطينية وإىل أين تتجه؟
بادئ ذي بدء، ال بد من اإلشارة إىل أن القضية الفلسطينية 
ال ت���زال حية رغ��م م���رور أك��ر م��ن م��ائ��ة ع��ام ع��ىل ن��ش��وء م��ا بات 
يعرف بالقضية الفلسطينية، وما تعرضت له خالل تلك املدة 
من مؤامرات مستمرة شاركت فيها الحركة الصهيونية العاملية 
ودول استعمارية، أبرزها بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية، 

والرجعية العربية.
وت�����ع�����رض ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي خ����الل����ه����ا إىل ح��������روب إبادة 
وت����ش����ري����د وم�����ذاب�����ح م����روع����ة وت���ط���ه���ري ع����رق����ي، وت����دم����ري منهجي، 
وعمليات القتالعه من جذوره، وهدم البيوت، وطمس حقوقه 
وهويته الوطنية، ما أدى إىل ارتقاء مئات اآلالف من الشهداء 
والجرحى وامل��ع��اق��ني، وإىل اعتقال مليون م��واط��ن، فضاًل عن 
اإلع��دام��ات تنفيًذا ألوام���ر املحاكم العسكرية، أو اإلع���دام بدم 

بارد، ويف أحيان كثرية أمام الكامريات.
ه�����ن�����اك أس������ب������اب ك�����ث�����رية ل����ب����ق����اء ال����ق����ض����ي����ة ح����ي����ة رغ��������م األه����������وال 
ال���ت���ي ت���ع���رض���ت ل���ه���ا، ول���ك���ن ال���س���ب���ب األول واأله�������م أن الشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ت���م���س���ك ب��ق��ض��ي��ت��ه وح���ق���وق���ه ورواي������ت������ه التاريخية، 
وق�������اوم م����ن أج���ل���ه���ا، م���ف���ج���ًرا ال����ث����ورة وراء ال�����ث�����ورة، واالنتفاضة 
وراء االن���ت���ف���اض���ة، وال����ه����ب����ات وامل�����وج�����ات االن���ت���ف���اض���ي���ة املتالحقة: 
م�����رة م����ن أج�����ل ال����دف����اع ع����ن األرض، وم������رة دف����اًع����ا ع����ن األسرى 
وت����ض����ام����ًن����ا م����ع����ه����م، وم����������رات دف������اًع������ا ع�����ن ال�����ق�����دس واملقدسات، 
خصوًصا املسجد األقى، ومرات دفاًعا عن الحقوق والنفس 
يف مواجهة ال��ع��دوان العسكري أو إلسقاط امل��ؤام��رات التي لم 

تتوقف يوًما.
صحيح أن الشعب الفلسطيني لم ينتصر ولم يحرر بالده 
املحتلة، وحتى لم ينجز استقالله الوطني عىل جزء من وطنه، 
رغم تضحياته الجسيمة وبطوالته العظيمة، ولكن من دون 
مقاومته امل��س��ت��م��رة، وم��ا ألحقته م��ن خسائر م��ادي��ة ومعنوية 
بالحركة الصهيونية وأداة تجسيدها إسرائيل وجعلها بحاجة 
إىل الشرعية التي لن تتحقق من دون اعراف الضحية بالجالد 
وال��ت��وق��ف ع��ن امل��ق��اوم��ة، وم���ا أث���ارت���ه م��ن ت��أي��ي��د ودع����م وتضامن 
ع���رب���ي وإس����الم����ي وإن����س����اين أم����م����ي، الن����دث����رت ق��ض��ي��ت��ه م���ن���ذ زمن 
بعيد، واستكملت الحركة الصهيونية تحقيق أهدافها بتهجري 
من تبقى من الفلسطينيني يف وطنهم، وبإقامة دولة يهودية 

نقية عىل "أرض امليعاد" بوجود أقل عدد من الفلسطينيني.
وك�������م�������ا ن�����������رى ف�����������إن ع�����������دد ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني يف ف����ل����س����ط����ني رغم 
مخططات التهجري والفصل العنصري التي لم تتوقف ال يزال 
مساوًيا، إن لم يزد قلياًل عن عدد اليهود يف أرض فلسطني .

وم���ن أج���ل ال��ت��خ��ل��ص م���ن ه���ذه ال��ق��ن��ب��ل��ة ال��دي��م��غ��راف��ي��ة، وإىل 
حني توفر فرصة للتهجري، قسم االحتالل األرض الفلسطينية 

إىل مناطق عدة:
· س��م��ي��ت امل��ن��ط��ق��ة األوىل إس����رائ����ي����ل، وه�����ي ق���ام���ت ع����ىل %78 
م����ن م���س���اح���ة ف��ل��س��ط��ني ال����ت����ي ي��ح��ك��م��ه��ا ن����ظ����ام ق����ان����وين وسيايس 
م����ن����ح ال����ج����ن����س����ي����ة ألص������ح������اب ال������ب������الد األص������ل������ي������ني، ول����ك����ن����ه تعامل 
معهم كمواطنني من درج��ة ثانية، كما ترسخ ذل��ك دستورًيا 
ب����إق����رار ق����ان����ون أس������اس ي��س��م��ى "ق����ان����ون ال���ق���وم���ي���ة" ال���ع���ن���ص���ري يف 

العام 2018.
· فرض نظام خاص للقدس، إذ يحصل املقيمون فيها عىل 
إق���ام���ة دائ���م���ة م��ع��رض��ة ل��ل��س��ح��ب يف ح����االت ع���دي���دة، ح��ت��ى بات 
امل����ق����ديس يف وض������ع ي���ج���د ن���ف���س���ه ال ح����اص����ل ف���ي���ه ع����ىل الجنسية 
امل���ح���ت���ل���ة العام  ب���ن���ف���س وض����ع����ي����ة األرض  اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة، وال ه�����و 

.1967
· ف��ص��ل ق���ط���اع غ����زة ع���ن ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ت��ن��ف��ي��ًذا ل��خ��ط��ة فك 
االرتباط يف العام 2005، التي أصبح بعدها القطاع محتاًل بشكل 

غري مباشر عرب الحصار والعدوان.
· تقسيم الضفة الغربية إىل مناطق )أ( و)ب( و)ج(، حيث 
ك��ل��ه��ا خ��اض��ع��ة ل��ل��س��ي��ادة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ول��ك��ن��ه��ا مصنفة إىل ثالث 
مناطق: مناطق )أ( تخضع مدنًيا وأمنًيا للسلطة الفلسطينية 
م���ع ح���ق ق����وات االح���ت���الل ب�����دًءا م���ن ال���ع���ام 2002 ب��دخ��ول��ه��ا يف أي 
وقت الغتيال أو اعتقال من تريد؛ ومناطق )ب( تخضع مدنًيا 
ل��ل��س��ل��ط��ة وأم����ن����ًي����ا ل����الح����ت����الل؛ وم����ن����اط����ق )ج( ال����ت����ي ت���ش���ك���ل أكر 
م���ن 60% م���ن م��س��اح��ة ال��ض��ف��ة وت��خ��ض��ع ل��ل��س��ي��ط��رة االحتاللية 

املدنية واألمنية.
وم���ا ج��ع��ل ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية ح��ي��ة - إض��اف��ة إىل صمود 
الشعب الفلسطيني ومقاومته واس��ت��ع��داده الستمرار الدفاع 
عنها واملقاومة من أجلها - البعد العربي للقضية الفلسطينية 
املستمد من الروابط القومية عىل اختالفها، ومن أن املشروع 
الصهيوين ام��ت��داد مل��ش��روع استعماري ع��امل��ي يستهدف املنطقة 
ال���ع���رب���ي���ة ب���رم���ت���ه���ا، وال���ب���ع���دي���ن اإلس����الم����ي وامل���س���ي���ح���ي واإلنساين 
التحرري للقضية بوصفها قضية عادلة متفوقة أخالقًيا، ما 

جعلها محل دعم وتأييد ال نظري له عرب التاريخ.
وكون القضية الفلسطينية ال تزال حية لم يعصم املدافعني 
عنها من الهزائم واألخطاء، بل لقد كان الشعب الفلسطيني 
بصورة دائمة أعظم من قيادته، ويستحق قيادة أفضل منها، 
وه��������ذا م�����ا ح�������ال دون ت���ح���ق���ي���ق إن�������ج�������ازات وان������ت������ص������ارات بمستوى 
ال��ت��ض��ح��ي��ات وال����ب����ط����والت، وم����ا س���اه���م يف ج��ع��ل ح���رك���ة التحرر 

الوطني آخر وأطول حركة تحرر.
إن بقاء القضية حية يجب أال يحجب أنها تمر اآلن بمنعطف 
خطري جًدا يهددها بالتصفية لفرة قادمة تطول أو تقصر حسب 
املتغريات التي يمكن أن تحدث، وأهمها األداء الفلسطيني، 
وهل يتغري بمستوى التحديات واملخاطر أم ال، ألن املآل النهايئ 

لفلسطينية  ا ل����ل����ق����ض����ي����ة 
م�������������������������������ع�������������������������������روف، وه������������������و 

ه���������زي���������م���������ة امل�����������ش�����������روع 
االس������������������ت������������������ع������������������م������������������اري 
االس����������������������ت����������������������ي����������������������ط����������������������اين 
مهما  ال�����ع�����ن�����ص�����ري 

ط��������ال ال�������زم�������ن، عىل 
غ�����������������رار االس��������ت��������ع��������م��������ار يف 

مناطق  م����������������ن  ال�������������ع�������������دي�������������د 
املنطقة  ويف  ل������������م  ل������������ع������������ا ا
ال��ع��رب��ي��ة، ال���ت���ي تعرضت 

ل���ل���ع���دي���د م����ن ال�����غ�����زوات وب���ق���ي���ت ورح�������ل االس���ت���ع���م���ار ي���ج���ر أذيال 
الخيبة رغ���م م���رور س��ن��وات ط��وي��ل��ة، ال���ذي ك���ان أط���ول م��ن عمر 

اإلسرائيي.
ويمكن أن ُيهزم االستعمار الصهيوين االستيطاين بعد عشر 
أو ع��ش��ري��ن أو خ��م��س��ني س��ن��ة، وه����ذا ي��ت��وق��ف ع���ىل ك��ي��ف��ي��ة وعي 
وتصرف املتضررين منه من الفلسطينيني والعرب واملسلمني 
واألحرار وغريهم يف العالم كله، وليس يف ضوء حسابات غيبية 
تؤدي غالًبا إىل التواكل، وبشكل أقل إىل التهور. فوعد اآلخرة 
مذكور يف القرآن، واملسلمون واثقون من حتمية حدوثه، ولكن 
موعده ال يعلمه إال الله، وال يجب ألحد أن يحدد موعًدا له 
مثل تحديد عام 2022 لتحققه نتيجة حسابات عددية منسوبة 

إىل القرآن الكريم، ما يؤد إذا لم تتحقق إىل خيبة أمل.
القضية يف خطر شديد، فهناك صفقة عصر جديدة يجري 
تنفيذها بشكل أذىك من سابقتها، وجراء التدهور املستمر يف 
الوضع العربي الحاضن األكرب للقضية الفلسطينية، بدًءا من 
توقيع معاهدة السالم املنفردة عىل الجبهة املصرية، ومروًرا 
بمعاهدة وادي عربية، وانهيار التضامن العربي وضرب وتدمري 
ع����دد م���ن أه����م امل����راك����ز ال��ح��ض��ري��ة ال��ع��رب��ي��ة، وإدخ�������ال ال���ع���رب يف 
ال��ع��دي��د م���ن ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة وب��ي��ن��ه��م وب����ني آخ���ري���ن يف حروب 
داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة م��ا أن تنتهي واح����دة ف��ت��ب��دأ األخ����رى، وليس 

انتهاء بمعاهدات "أبراهام".
وال����ق����ض����ي����ة يف خ����ط����ر ش�����دي�����د، ت�����ح�����دي�����ًدا م����ن����ذ ت���ه���م���ي���ش���ه���ا، أثر 
التخي عن املشروع الوطني بتوقيع اتفاق أوسلو ال��ذي يكفي 
أنه أعطت فيه الضحية للجالد الشرعية من دون أن تحصل 
ع��ىل ال��ح��د األدىن م��ن حقوقها، وت��زاي��د الخطر بعد ات��ض��اح أن 
ما تسمى "عملية ال��س��الم" عملية من دون س��الم، التي أدت 
إىل التغطية عىل ما يقوم به االحتالل من تغيري الحقائق عىل 
األرض ل��ي��غ��دو ال���ح���ل اإلس���رائ���ي���ي ال��ت��وس��ع��ي ه���و ال���ح���ل الوحيد 

املطروح واملمكن عملًيا.
وتفاقم الوضع أكر بعد وقوع االنقسام، الذي كسر ظهر 
ال��ق��ض��ي��ة وأدى إىل ط��غ��ي��ان ال���ص���راع ب���ني ال��س��ل��ط��ت��ني املتنازعتني 
والواقعتني تحت احتاللني أحدهما مباشر واآلخر غري مباشر 
عىل أي يشء آخر، حتى بتنا يف وضع نرى فيه سلطة أصبحت 
ت���ن���س���ق أم����ن����ًي����ا م����ع االح�����ت�����الل م����ن أج������ل ب���ق���ائ���ه���ا ول����ي����س م����ن أجل 
إن��ه��اء االح���ت���الل واالس��ت��ق��الل ب��دول��ة فلسطني ع��ىل ح����دود 67، 
وس���ل���ط���ة أخ�������رى ت���ع���ط���ي األول������وي������ة ل���ب���ق���ائ���ه���ا ع����ىل أي يشء آخر، 
وت���زداد الخشية من انزالقها روي���ًدا روي���ًدا نحو تطبيق معادلة 
اقتصاد مقابل أم��ن، وم��ا سيؤدي إليه ذل��ك من تحييد قطاع 
غ�����زة وف���ص���ل���ه ع����ن ال���ق���ض���ي���ة، وت����ح����دي����ًدا ع����ن ال���ض���ف���ة امل���م���زق���ة إىل 
أش��الء وم��ع��ازل، التي ب��ات يقيم فيها نحو 913 أل��ف مستعمر 
م��س��ت��وط��ن، وال��ح��ب��ل ع���ىل ال���ج���رار وس���ط س��ع��ي ح��ث��ي��ث ومكثف 

الستكمال تهويد القدس وأسرلتها.
امل��خ��رج ال ي��ك��ون ب��إط��الق ال��ش��ع��ارات ع��ن التمسك بالتحرير 
ال����ع����م����ال يف إسرائيل،  ب����رف����ض ع����م����ل  امل����ف����ت����وح����ة وال  وامل�����ق�����اوم�����ة 
خ��ص��وًص��ا إذا ل��م ي��ك��ن ه��ن��اك ب��دي��ل ل��ت��أم��ني لقمة ع��ي��ش��ه��م، وال 
رف�����ض إع����م����ار غ������زة، وال ب���ات���ب���اع س���ي���اس���ة م���ت���خ���اذل���ة استسالمية 
تزين قبول أي يشء بحجة استحالة تحقيق األهداف الوطنية 
أو مغامرة تقفز عن الواقع تحت شعار كل يشء أو ال يشء، 
ف��ك��ل��ت��اه��م��ا ت�����ؤدي�����ان إىل ن���ف���س ال���ن���ت���ي���ج���ة رغ������م اخ����ت����الف الظروف 

والنوايا.
ويكمن املخرج يف الشروع يف حوار وطني شامل يستهدف 
التوصل إىل رؤية شاملة متوازنة تبدأ باالعراف بالواقع كما هو 
بصعوباته واملخاطر املحدقة به والفرص املتاحة، وإعادة تعريف 
امل����ش����روع ال���وط���ن���ي وال��ت��م��س��ك ب����ه، وإع����ط����اء األول����وي����ة الستعادة 
الوحدة والشراكة الكاملة والتعددية وتحديد األهداف القريبة 
واملتوسطة والبعيدة، ووضع اإلسراتيجيات الكفيلة بتحقيقها 
ع���ىل ق���اع���دة ت��ح��ق��ي��ق أق���ى م���ا ي��م��ك��ن ت��ح��ق��ي��ق��ه يف ك���ل مرحلة، 
من خالل رؤية الرابط ما بني القضايا الوطنية والديمقراطية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة االق����ت����ص����ادي����ة وم������ا ي����ج����ري يف ف���ل���س���ط���ني واإلقليم 
والعالم كله، ومن خالل التعامل مع الواقع بهدف تغيريه، 
وليس الخضوع له وال إنكاره، وتخيل واقع يرى البعض فيه 
أن ال بديل عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه والقبول بأي يشء لعدم 
وجود بديل، وهذا يعكس اليأس والشعور بالهزيمة وفقدان 
الثقة بالذات، بينما يرى البعض اآلخر أن إسرائيل إىل زوال يف 
العام القادم واألعوام القادمة ويصبح متواكاًل إىل أن ينهض 
امل�����ارد ال��ع��رب��ي أو اإلس���الم���ي أو األم���م���ي أو م���ت���ه���وًرا ب��ح��ي��ث يلقي 

بنفسه إىل التهلكة.
ال����ن����ص����ر م����م����ك����ن، وم����م����ك����ن ج�����������ًدا، ألن ن�����ق�����اط ال����ض����ع����ف لدى 
دول�����ة االح����ت����الل ك���ث���رية، خ���ص���وًص���ا يف ظ���ل امل���ت���غ���ريات اإلقليمية 
والدولية، فالعالم القديم أح��ادي القطبية ينهار وأخ��ذ عالم 
ج���دي���د م���ت���ع���دد األق�����ط�����اب ي���ط���ل ب�����رأس�����ه، وم���م���ك���ن ه���زي���م���ة دولة 
االحتالل رغم عناصر قوتها وتفوقها، ولكن هذا يحتاج إىل توفر 
ال��ط��رف الفلسطيني ال��ق��ادر ع��ىل الضغط ع��ىل عناصر الضعف 
وتحييد عناصر القوة، ومن دون ذلك ال يمكن االنتصار عليه، 
وإىل ح��ني ح��ص��ول ذل��ك ال ب��د م��ن اع��ت��م��اد إسراتيجية تحافظ 
ع��ىل القضية حية وج���ذوة املقاومة مشتعلة، واملحافظة عىل 
م��ق��وم��ات ال��ص��م��ود واس���ت���م���رار ال���ت���واج���د ال��ب��ش��ري الفلسطيني، 

وتقليل األضرار والخسائر.

رام الله-مراسل"ے"الخاص-تحت رعاية الرئيس محمود 
ع���ب���اس، ع���ق���دت ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة وال��ح��م��ل��ة األكاديمية 
الدولية املناهضة لالحتالل اإلسرائيي واألبارتهايد، بالتعاون مع 
ه��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة ال���ج���دار واالس���ت���ي���ط���ان،ام���س،أع���م���ال امل��ؤت��م��ر الدويل 
العلمي امل��ح��ك��م امل��وس��وم ب������ "ال��ت��ح��رر ال����ذايت للفلسطينيني... إنتاج 

املعرفة املقاومة" يف الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن.
للقضية  امل�������ن�������اص�������ري�������ن  األك�������ادي�������م�������ي�������ني  امل������ؤت������م������ر،ت������ك������ري������م  وت�����������م يف 
الفلسطينية بمنحهم جائزة  الرئيس عباس لدعم الدبلوماسية 
األكاديمية املناصرة للحقوق الفلسطينية ل� )33( أكاديمياً مناصراً 

فلسطينياً وعربياً وأجنبياً.
ب����ث����ه����ا تلفزيون  امل������ؤت������م������ر  وق������������ال ع�������ب�������اس، يف ك����ل����م����ة م����ت����ل����ف����زة يف 
فلسطني، إن "شعبنا الفلسطيني يمتلك من اإلمكانات واملعرفة 
وال���ع���ل���م وال���ث���ق���اف���ة وال���ح���ض���ارة م���ا م��ك��ن��ه م���ن االن���ت���ش���ار وال���ن���ج���اح يف 

كل العالم".
وش����دد ال��رئ��ي��س ع���ىل دع����م ج��م��ي��ع م����ب����ادرات امل���ق���اوم���ة الشعبية 
ال��س��ل��م��ي��ة يف ال���ق���رى وامل�����دن وامل��خ��ي��م��ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ال��ت��ي تحقق 
ن�����ج�����اح�����ات م����ت����واص����ل����ة ع������ىل ط�����ري�����ق ال�����ت�����ص�����دي مل�����ش�����اري�����ع االستيطان 

والتهجري.
وجدد الرئيس رفضه املطلق الستمرار االحتالل اإلسرائيي ألرض 
دول��ة فلسطني، وللتمييز العنصري والتطهري العرقي ضد أبناء 
شعبنا، وتغيري الوضع التاريخي للمسجد األقى، ومنع املصلني 
من الوصول إىل كنيسة القيامة، وطرد الفلسطينيني من أحياء 

القدس، وتصنيف )6( منظمات مدنية فلسطينية ب�"اإلرهاب".
وأك����������د ال�����رئ�����ي�����س أن "اس������ت������م������رار دول����������ة االح�������ت�������الل ب����ت����ق����وي����ض حل 
الدولتني وف��رض واق��ع األبارتهايد، سيجعلنا مضطرين للذهاب 
ل��خ��ي��ارات أخ���رى إذا ل��م ي��راج��ع االح���ت���الل ع��ن م��م��ارس��ات��ه، واتخاذ 
قرارات حاسمة سنبحثها يف املجلس املركزي القادم الذي سينعقد 

مطلع العام املقبل".
وعىل الصعيد الداخي، شدد الرئيس، عىل االلتزام "بوحدة 
أرضنا وشعبنا وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع القوى 
امل���ش���ارك���ة ف��ي��ه��ا ب��ال��ش��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة، وال��ع��م��ل ع���ىل ت��ك��ري��س أسس 
الديمقراطية عرب إجراء االنتخابات العامة يف األرايض الفلسطينية 

كافة، بما فيها مدينة القدس".
وطالب الرئيس،املجتمع الدويل بالضغط عىل حكومة االحتالل 
ل����الل����ت����زام ب����االت����ف����اق����ات امل����وق����ع����ة، وال����س����م����اح ب�����إج�����راء االن����ت����خ����اب����ات يف 

القدس الشرقية كما جرت يف االنتخابات السابقة.
التحرير  مل����ن����ظ����م����ة  ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي�����ة  ال�����ل�����ج�����ن�����ة  ع�����ض�����و  اك����������د  إىل ذل�������������ك، 
الفلسطينية د. ع���ي أب���و زه�����ري، رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة للثقافة 
والربية والتعليم، عىل أهمية هذا املؤتمر، خاصة يف هذا الوقت 
ال���ع���ص���ي���ب ال���������ذي ي�����ع�����اين ف����ي����ه أب������ن������اء ش���ع���ب���ن���ا م������ن ع�����������دوان االحتالل 
واالنتهاكات املستمرة يف املناطق كافة، خصوصاً القدس، مشددا 
ع�����ىل أن "إن������ت������اج امل����ع����رف����ة امل����ق����اوم����ة ه�����ي أب��������رز امل������ع������ارك ال����ت����ي تخاض 
م��ع االح���ت���الل ل��ص��د رواي���ت���ه امل��ب��ن��ي��ة ع��ىل أس��اط��ري وم���زاع���م متناقضة 

وباطلة".
 بدوره، قال الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار 
ب����امل����ق����ام األول،  ال����ت����ح����رر ذايت  ي����ؤك����د أن  امل����ؤت����م����ر  واالس�����ت�����ي�����ط�����ان، إن 
"فشعبنا قرر الوصول إىل الحرية، ويعمل وفق ذلك. مشرياً إىل 
أهمية التعاون بني القطاعات الشعبية واألكاديمية لتعزيز الفكر 

املقاوم يف مواجهة االستيطان.
ولفت إىل أن "ن��م��اذج املقاومة الشعبية أثبتت ج��دواه��ا مرات 
ع���دة يف ال��ت��ص��دي لسياسة ال��ت��ه��وي��د االح��ت��الل��ي��ة، وت��ج��ىل ذل���ك إبان 
محاولة االحتالل فرض البوابات يف القدس، ومخطط هدم الشيخ 
ج�����راح، وامل��خ��ط��ط��ات االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف ج��ب��ل ص��ب��ي��ح ب��ب��ي��ت��ا، والخان 
األح��م��ر وم��ن��ط��ق��ة E1 وم��س��اف��ر ي��ط��ا." وت��اب��ع:"ف��االح��ت��الل م��ن��ذ )53( 
عاماً ورغم كل إجراءاته لم ينجح يف السيطرة عىل أكر من )150( 
عقاراً من أصل )3000( يملكها شعبنا يف القدس الشريف، وكذلك 
الحال يف ش��ارع الشهداء بمدينة الخليل، فرغم إغ��الق االحتالل 
للشارع من عقدين وتضرر التجار هناك، غري أنهم ثبتوا ولم يبع 

أحد محله التجاري".
من جانبه، قال أ. د. يونس عمرو رئيس "القدس املفتوحة"، 
األمني العام للمؤتمر: "نقف اليوم عىل ثغرة عمل وجهد دؤوب 

من قبل أناس حريصني عىل شعبنا وقضايانا، فكانت وحدة عمل 
بني شركاء لنصل لنتاج علمي يعرض اليوم، فهو مؤتمر علمي 
يساند التضامن الدويل األكاديمي مع الشعب الفلسطيني، ويقدم 
ب��ح��وث��اً علمية ت��ق��وم ع��ىل ف��ك��ر شعبنا وم��ف��ك��ري��ن��ا وب��اح��ث��ي��ن��ا، بحوثاً 
ت���ص���ب يف م���ص���ب امل���ع���رف���ة امل���ق���اوم���ة ال���ت���ي ت���ف���ي إىل ال���ت���ح���رر الذايت 

لشعبنا الفلسطيني".
وأضاف:"املؤتمر يهدف بأوراقه العلمية املحكمة إىل وضع اليد 
عىل املشاكل التي تواجه مواقف التحرر الذايت وتفسريها، ومقاربة 
فهمها ووضع الحلول لها، لنسهم بمؤازرة شعبنا ومساعدته يف 
التغلب عليها، ونقود حمالت املقاومة الشعبية السلمية وصواًل 

للتحرر الذايت، طال الزمان أو قصر".
وشكر عمرو،الرئيس محمود عباس ع��ىل دعمه لهذا املؤتمر 
ورع�����اي�����ت�����ه ل������ه وح�����دي�����ث�����ه ف�����ي�����ه، وع�������ىل ت����ق����دي����م ج������ائ������زة ب����اس����م����ه لدعم 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة األك��ادي��م��ي��ة امل��ن��اص��رة ل��ل��ح��ق��وق الفلسطينية ل��� )33( 
أك����ادي����م����ي����اً م����ن����اص����راً ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��اً وع����رب����ي����اً وأج����ن����ب����ي����اً. وش����ك����ر الباحثني 

واللجنة التحضريية والعلمية للمؤتمر.
وقال د. رمزي عودة رئيس اللجنة التحضريية للمؤتمر واألمني 
ال��ع��ام للحملة األك��ادي��م��ي��ة ال��دول��ي��ة مل��ن��اه��ض��ة االح���ت���الل اإلسرائيي 
واألب���ارت���ه���اي���د: "ي��س��ه��م أك��ادي��م��ي��و ال��ع��ال��م وم��ف��ك��روه يف تنظيم هذا 
املؤتمر وإب��راز دور املعرفة املقاومة، بالركيز عىل تجارب املقاومة 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ف���ل���س���ط���ني وال����ع����ال����م أج����م����ع م�����ن أج������ل دح������ر املشروع 

االستيطاين".
كلمات لسفراء يف دولة فلسطني

م��������ن ج������ان������ب������ه، ق����������ال س�����ف�����ري دول������������ة ال������ص������ني ل����������دى ف����ل����س����ط����ني قوه 
وي:"يسعدين أن أشارك يف فعاليات املؤتمر بمناسبة اليوم العاملي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلبراز أن القضية الفلسطينية 
هي لب قضايا الشرق األوسط". وتابع: "الصني تدعو لحل عادل 
ل��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ع���اون ال��س��ل��م��ي ب���م���ا ي��ت��ف��ق مع 
املصالح املشركة الفلسطينية اإلسرائيلية، ويلتزم بالهدف الطويل 
املتمثل يف االستقرار اإلقليمي، ويلبي التطلعات املشركة للدول 

والشعوب املحبة للسالم واملدافعة عن العدالة".
من جهته، قال القائم بأعمال السفري ملمثلية جنوب إفريقيا 
يف ف��ل��س��ط��ني ل��ي��س��ي��ب��ا م���ات���ش���اب���ا: "ن���ح���ن س���ع���ي���دون ب���امل���ش���ارك���ة بهذا 
امل���ؤت���م���ر، ون���دع���م امل���ق���اوم���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ف��ل��س��ط��ني، ون���رف���ض نظام 
الفصل العنصري الذي يمارسه االحتالل اإلسرائيي، وسيسقط 

كما سقط يف بلدنا جنوب إفريقيا".
وقال السفري روبرتو موراليس، سفري جمهورية نيكاراغوا لدى 
دول�����ة ف��ل��س��ط��ني: "ن���ؤي���د ح���ق���وق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف املقاومة 
الشعبية السلمية للوصول إىل الحرية واالستقالل، ونرسل لكم 

تحيات شعبنا يف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني".
وأض��������اف أن "اح���������رام ال����ق����ان����ون ال��������دويل وال�������ق�������رارات ال����دول����ي����ة هو 
األساس للسالم العاملي. ونيكاراكوا تدعو لاللتزام بالقانون الدويل 

وتحقيق السالم، والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطني".
جلسات املؤتمر 

ويعقد املؤتمر ع��ىل م��دى ي��وم��ني: األول اختتم أعماله امس، 
أما الثاين فسيعقد يف 15-5-2022 تزامناً مع ذكرى النكبة األليمة 

الرابعة والسبعني. 
وكان توىل عرافة االحتفال د. هشام دويكات وهبة بربار. وتخلل 
اليوم األول عرض فيلم حول املقاومة الشعبية، من إنتاج فضائية 
ال���ق���دس ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، وع����رض رس���ائ���ل ت��ض��ام��ن ع��امل��ي��ة م���ن ع���دد من 
األك��ادي��م��ي��ني املناصرين للشعب الفلسطيني وقضيته. ويف ختام 
ال��ي��وم األول، ت��م تكريم الباحثني وال��ل��ج��ان التحضريية والعلمية 

والفنية للمؤتمر.
توصيات املؤتمر

ودع��ا امل��ش��ارك��ون يف املؤتمر املؤسسات الشعبية والرسمية إىل 
امل��ش��ارك��ة يف امل��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة يف أم��اك��ن وج���وده���ا ليصبح واقعاً 
ونهجاً عاماً للشعب الفلسطيني، مما يسهم يف صموده ليصبح 

واقعاً عىل األرض.
ك��م��ا دع����ا امل���ش���ارك���ون امل���ؤس���س���ات ال��ج��ام��ع��ي��ة إىل دراس������ة نماذج 
املقاومة الشعبية اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً، وإبراز نقاط القوة 

والضعف فيها.

االنتخابات  ل���ج���ن���ة  ال�����ل�����ه-م�����راس�����ل"ے"ال�����خ�����اص-رص�����دت  رام 
املركزية، عددا من الشكاوى التي تتعلق باملطبوعات الدعائية التي 
تظهر فيها صور مرشحني مع إخفاء صور، وأسماء املرشحات، 

أو استبدالها بأشكال رمزية.
وأوض���ح���ت ال��ل��ج��ن��ة، يف ب���ي���ان ص���ح���ف���ي،ام���س، أن���ه���ا ت��ت��اب��ع هذه 
امل�����س�����أل�����ة ض����م����ن ال�����ج�����ه�����ود ال�����ت�����ي ت�����ق�����وم ب����ه����ا مل�����راق�����ب�����ة ال�������ت�������زام القوائم 
االن���ت���خ���اب���ي���ة، وامل����رش����ح����ني ب���ض���واب���ط وأح�����ك�����ام ال����دع����اي����ة االنتخابية، 
والتي تتيح ألي قائمة انتخابية اإلعالن عن نفسها، ومرشحيها، 
وبرامجها بالطريقة التي تراها مناسبة، طاملا هي ملتزمة بأحكام 
ال�����ق�����ان�����ون.وأش�����ارت إىل أن�����ه ع����ىل ال����رغ����م م����ن أن ق����ان����ون االنتخابات 
يخلو من أي نص ُيلزم القوائم بنشر صور املرشحات يف حمالتها 
ال���دع���ائ���ي���ة، أو يف م��ن��ش��ورات��ه��ا ع���ىل وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االجتماعي، 
اال أن اللجنة ت��رى ه��ذه امل��م��ارس��ات ع��ىل أن��ه��ا تتناقض م��ع االلتزام 
الطوعي الذي تم االتفاق عليه يف مواثيق الشرف ومدونات السلوك 
الصادرة مؤخرا، ووقع عليها كافة شركاء العملية االنتخابية من 

مؤسسات رسمية ومجتمع مدين وأحزاب سياسية وإعالميني.

وق��د خاطبت اللجنة يف رسائل رسمية جميع ممثي القوائم 
االن��ت��خ��اب��ي��ة، دع��ت��ه��م ف��ي��ه��ا إىل االل����ت����زام ب��م��ي��ث��اق ال���ش���رف ومدونات 
ال���س���ل���وك، م���ؤك���دة أن��ه��ا ل���ن ت��ق��وم ب��ن��ش��ر م����واد دع��ائ��ي��ة ع���رب اإلعالم 

الرسمي للقوائم التي ال تلتزم بمواثيق الشرف املذكورة.
وأضافت، أن إجراءات الرشح املعتمدة لدى اللجنة تتضمن 
ت���ق���دي���م ص������ورة ش��خ��ص��ي��ة ل���ك���ل م���رش���ح او م���رش���ح���ة م���رف���ق���ة باسمه 
ومعلوماته الشخصية، من ضمن املعلومات اإللزامية التي تطلبها 
اللجنة لقبول طلب الرشح لالنتخابات املحلية، وأنها تقوم بنشر 
ك��ش��ف امل��رش��ح��ني وال���ق���وائ���م م��ت��ض��م��ن��ا ن��ف��س ال���ق���در م���ن املعلومات 
ع���ن امل���رش���ح س�����واء ك����ان ذك�����را أم أن���ث���ى.ي���ذك���ر أن ل��ج��ن��ة االنتخابات 
أطلقت يف تشرين األول املايض، مدونة سلوك "مناهضة املساس 
بحقوق امل���رأة يف االنتخابات املحلية" وال��ت��ي صنفت حجب صورة 
ام������رأة م��رش��ح��ة أو اس��م��ه��ا أو ل��ق��ب��ه��ا م���ن وث���ائ���ق وي���اف���ط���ات الدعاية 
االنتخابية أو حرمانها من قبل أعضاء قائمتها أو أي شخص آخر 
من ممارسة األنشطة املتعلقة بالدعاية االنتخابية، بأنه مساس 

بالحقوق األساسية للمرأة.

ن��اب��ل��س-ال��رواد للصحافة واالع��الم-ال��ت��ق��ى رئيس الوزراء 
د. محمد اشتية، امس، فعاليات نابلس،بحضور املحافظ 
إبراهيم رمضان والوزراء، حيث اطلع عىل أهم احتياجات 
املحافظة، يف حني تفقد مدرسة اللنب الثانوية للبنات التي 

تتعرض العتداءات جيش االحتالل واملستوطنني.
ج��اء ذل��ك، ع��ىل هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء 

يف محافظة نابلس امس.
واط���ل���ع اش��ت��ي��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ع���ىل ص����ورة ال���وض���ع السيايس 
ال�����ع�����ام، وال����ج����ه����ود امل����ب����ذول����ة ع����ىل ال���ص���ع���ي���د ال��������دويل للخروج 
م������ن ح�����ال�����ة ال�����ج�����م�����ود وال��������ف��������راغ ال�����س�����ي�����ايس، ال س���ي���م���ا يف ظل 
ال��ن��ه��ج اإلس���رائ���ي���ي ال���رام���ي إىل ت��دم��ري إم��ك��ان��ي��ة إق���ام���ة الدولة 
الفلسطينية امل��س��ت��ق��ل��ة وع��اص��م��ت��ه��ا ال���ق���دس، ك��م��ا أطلعهم 
ع��ىل ال��وض��ع امل���ايل ال��ص��ع��ب، خ��اص��ة يف ظ��ل ان��ح��س��ار الدعم 

الدويل واقتطاعات إسرائيل الجائرة.
واس���ت���ع���رض رئ���ي���س ال�������وزراء ح���زم���ة امل���ش���اري���ع ال���ت���ي أقرتها 
الحكومة امس، لصالح محافظة نابلس، التي خصصتها 
لقطاعات الحكم املحي، والسياحة، والتنمية االجتماعية، 
التحتية،  وال�����ب�����ن�����ي�����ة  وال�����������زراع�����������ة،  واالت�����������ص�����������االت،  وال������ص������ح������ة، 
وال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص، وامل�������واص�������الت، وب�����ن�����اء امل�����������دارس، ودعم 
املخيمات والبلدة القديمة والجمعيات التعاونية، وبرامج 
لخلق ف��رص ع��م��ل، إض��اف��ة ملشاريع م��ي��اه وك��ه��رب��اء وقضايا 

متعلقة باألمن.
وال���ت���ق���ى رئ����ي����س ال�����������وزراء، ب���ح���ض���ور امل����ح����اف����ظ، م����ع مدراء 
امل���ؤس���س���ة األم���ن���ي���ة، ح��ي��ث اط���ل���ع ع���ىل ال���وض���ع األم���ن���ي فيها، 
وج�����ه�����ود االج������ه������زة ل���ح���ف���ظ األم���������ن واألم��������������ان، وال�����ح�����ف�����اظ عىل 

السلم األهي.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى اش��ت��ي��ة ب��ف��ص��ائ��ل ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي يف نابلس، 
م���ؤك���دا ع���ىل ض�����رورة ال��ت��ك��ات��ف وال���ت���ع���اون ب���ني ك��اف��ة مفاصل 
ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي يف ال���ح���ف���اظ ع����ىل اس����ت����ق����رار ال���ح���ال���ة األمنية 

والسلم األهي.
م���ن ج��ه��ة اخ������رى، ت��ف��ق��د رئ���ي���س ال��������وزراء ام�����س، مدرسة 
ال�����ل�����نب ال����ث����ان����وي����ة ل���ل���ب���ن���ات ال�����واق�����ع�����ة ع�����ىل ال����ط����ري����ق ال�����ع�����ام بني 
م��دي��ن��ت��ي رام ال���ل���ه ون���اب���ل���س، راف����ق����ه وزي������ر ال���رب���ي���ة والتعليم 

د.مروان عورتاين.
واس����ت����م����ع رئ����ي����س ال��������������وزراء، ل���ل���ط���ال���ب���ات وامل����ع����ل����م����ات حول 
امل����ض����اي����ق����ات ال����ت����ي ي���ت���ع���رض���ن ل����ه����ا م�����ن ق����ب����ل ج����ي����ش االحتالل 
وامل����س����ت����وط����ن����ني ال������ذي������ن ي����ن����ت����ش����رون يف امل����ن����ط����ق����ة ب����ش����ك����ل دائم 

ويعتدون عىل طلبة املدرسة.
وأك��د رئيس ال���وزراء تقديم الحكومة كل الدعم املمكن 
ل��ل��م��درس��ة وال��ق��رى املحيطة لتعزيز ص��م��ود امل��واط��ن��ني بوجه 

االستيطان.


