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بحث سبل التعاون بين جامعتي
«القدس المفتوحة» و«ماليزيا المفتوحة»

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- بحــث وفد من 

جامعــة القدس المفتوحة مــع نظيره من 

جامعــة ماليزيــا المفتوحة ســبل التعاون 

بينهمــا، في اجتمــاع افتراضــي عقد عبر 

 .(Zoom) تقنية

حضــر االجتماع من «القــدس المفتوحة» 

نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أ. 

د. سمير النجدي، ومساعد رئيس الجامعة 

لشــؤون التكنولوجيا واإلنتاج د. م. إسالم 

عمرو، ومديرا مركزي «التعليم المستمر 

م. محمــد فحــل، و»التعليــم المفتوح» م. 

حســين يونــس، ورئيس وحــدة المصادر 

التعليمية الرقمية د. محمود الحوامدة، وأ. 

لينا أبو هالل مــن دائرة العالقات الدولية. 

ومن الجامعة الماليزية حضر اللقاء كل من 

د. أحمد أزاني أوانــج المدير العام لتطوير 

األعمال وخدمات الدعم، وأ. مي يونج مديرة 

تطوير األعمال والعولمة. 

وفــي بدايــة اللقــاء، رحــب أ. د. النجــدي، 

بالحضــور مــن الجامعــة الماليزية، ونقل 

تحيات رئيــس الجامعة أ. د. يونس عمرو، 

مؤكــداً أن «جامعة القدس المفتوحة تدير 

التعليــم المفتوح في فلســطين منذ عام 

1991، ولدينــا فــي الجامعة نحو (50) ألف 

طالب وطالبة، وخرجنا حوالي (150) ألفاً. 

وفــي الجامعــة (8) كليــات، تمنــح درجتي 

البكالوريوس والماجستير، ولدينا فروع في 

الضفة وقطاع غزة». 

وقــال أ. د. النجدي: «تحولــت الجامعة إلى 

التعليــم اإللكترونــي الكامــل فــي بداية 

جائحــة كورونا، ونجحت فــي تطوير هذه 

التكنولوجيا من خالل خبراء أكفاء، ونطمح 

إلى تعزيــز التعاون في مجــال تكنولوجيا 

التعليــم مع مختلف الجامعــات في العالم. 

ولدينا شراكات مع جامعات كثيرة في أوروبا 

وأميركا وآسيا». 

وتابع قائالً: «إن الجامعة ترحب بالتعاون مع 

جامعة ماليزيا المفتوحة، ونأمل أن يسهم 

هذا االجتماع في خلق شراكة فاعلة ومميزة 

بين الجامعتين». 

من جانبه، قال د. أحمد ازاني أوانج، المدير 

العــام لتطوير األعمال وخدمات الدعم في 

جامعــة ماليزيا المفتوحــة، إنه اطلع على 

عمل جامعة القدس المفتوحة ووجد كثيراً 

من األمور المشتركة بين الجامعتين، مثل 

التعليــم المدمــج، وقال: «نعمــل في هذا 

المجال منذ عدة سنوات وقت تأسيس هذه 

الجامعة». 

وأضــاف أن «الجامعة تأسســت فــي العام 

2000 باعتبارها ســابع جامعة خاصة يتم 

تأسيسها في ماليزيا، وتقدم أكثر من (56) 

برنامجاً أكاديمياً في مجموعة واســعة من 

التخصصات، تشمل تكنولوجيا المعلومات 

االجتماعية  والعلــوم  والفنون  والهندســة 

واألعمــال والعلوم، وتضــم أكثر من (79) 

ألف طالــب وطالبة. وفيها (5) كليات، هي: 

اإلدارة واألعمــال، والعلــوم والتكنولوجيا، 

والعلوم االجتماعيــة التطبيقية، والتعليم 

واللغات، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والوسائط المتعددة». 

وتابــع القــول: «هــذا إلــى جانــب المقــر 

الرئيسي الذي يقع في جاالن تون إسماعيل 

بكوااللمبــور، ولديهــا شــبكة قويــة مــن 

المراكز التابعة لها حول العالم». 

إلــى ذلــك، تحدث د. م. إســالم عمرو، عن 

عمــل جامعة القدس المفتوحة، وقال إنها 

جامعة عامة «تعمل على مواكبة التطورات 

التــي تشــهدها فلســطين لتتغلــب على 

إجراءات االحتالل اإلســرائيلي الهادفة إلى 

ضرب التعليم في فلسطين. ولهذا أنشئت، 

واليــوم تقدم التعليم لنحــو (50) ألفاً من 

طلبة فلسطين». 

ثــم تحدث د. م. عمرو، عــن مراحل تطور 

الجامعة التكنولوجيــة، وعملها في مدينة 

القــدس، عاصمــة دولــة فلســطين التي 

تحمل اســمها، وكيف واجهت صعوبات في 

عملهــا لوجــود مقرها الرئيــس بالقدس 

عنــد انطالقتها، «وها هي اليوم تعلم في 

الضفة، وتضم حوالــي (%78) من طلبتها 

فــي الضفــة، والباقــي في قطــاع غزة». 

ثــم تحدث عــن التحديــات التــي واجهتها 

الجامعة، وقدم شرحاً عن الدرجات العلمية 

والتخصصــات التــي تمنحهــا، والخدمــات 

اإللكترونية التي تقدمها للمجتمع.

برعاية وحضور رئيس الوزراء

توقيع مذكرتي تفاهم ما بين وزارتي التربية والصحة مع برنامج الغذاء العالمي

 عورتاني: سيالمس هذا البرنامج المقاصف وسيكون هناك زراعة عضوية أيضا في المدارس

 رام اهللا- الحياة الجديدة- برعاية وحضور رئيس 

الوزراء د. محمد اشــتية، وقعــت وزارتا التربية 

والتعليــم ممثلــة بالوزير د. مــروان عورتاني، 

والصحة ممثلة بوكيلها د. وائل الشيخ، مذكرتي 

تفاهم مع برنامج األغذية العالمي لدعم النموذج 

المجتمعــي في المــدارس ودعم أنمــاط الحياة 

الصحية والتغذوية في فلسطين، امس الخميس 

في مكتب رئيس الوزراء برام اهللا.

 وقال ممثل ومدير برنامج األغذية العالمي في 

فلســطين سامر عبد الجابر: «أعبر عن امتناني 

العميق لرئيس الوزراء الهتمامه ورعايته لتوقيع 

مذكرتــي التفاهم اللتين تشــكالن لبنة أخرى 

للشراكة الحقيقية بين برنامج األغذية العالمي 

التابع لألمم المتحدة ووزارتي التربية والتعليم 

والصحة، باتجاه العمل المشترك لتعزيز الوضع 

الصحــي والتغذوي للتجمعات الســكانية األكثر 

هشاشــة فــي الضفــة وقطــاع غــزة والقدس 

الشرقية».

 وأضــاف عبد الجابر: «نجدد التزامنا بالشــراكة 

ودعم المؤسســات الحكومية في فلسطين بما 

ينســجم مــع خططنــا القطرية والتي تســتند 

للخطــط والسياســات الوطنيــة الفلســطينية، 

وفي جعبتنا مشــاريع وانشــطة عديدة نســعى 

لتنفيذها في إطار هاتين الشراكتين، فتحقيق 

األمن الغذائي في فلســطين يجــب اال يقتصر 

علــى توفيــر الغذاء الصحــي والكافــي للفئات 

المجتمعية الهشة، بل ال بد من العمل أيضا على 

إيجاد حلول طويلة األمد تعتمد توجهات وأساليب 

حديثة ومبتكرة وبمشاركة فعالة من المجتمعات 

المحليــة لتعزيز الصمود والثبــات واحداث األثر 

اإليجابي األكبر».

 مــن جانبه قــال عورتاني: «ســعداء لتوقيع 

مذكــرة التفاهــم اليــوم مــع برنامــج الغذاء 

العالمي، والتــي تندرج ضمن اهتمام الوزارة 

بمقولة العقل الســليم في الجســم السليم، 

حيث مــن المهم أن ننشــأ أبناءنا على عادات 

وسلوكيات وممارسات تغذوية سليمة وبالذات 

فــي المــدارس، وســيالمس هــذا البرنامــج 

المقاصف المدرســية، وسيكون هناك زراعة 

عضويــة أيضا في المــدارس لتكون منتجة، 

باإلضافــة الى العمل مع مؤسســات المجتمع 

المحلــي كالجمعيات النســوية وغيــره لعمل 

أغذية فلســطينية بمنتوج محلي ذات سمات 

ومعايير صحية، وســنعمل علــى تعميم هذا 

على كل مدارسنا».

وقال وكيــل وزارة الصحة وائل الشــيخ: «هذه 

المذكــرة ما بين وزارة الصحــة وبرنامج الغذاء 

العالمــي هــي اتفاقيــة بشــأن دعــم وتطوير 

النمط الحياتي الصحي التغذوي في فلسطين، 

باإلضافة الى ذلك ســتكون بالعمل المباشر ما 

بين دائرة التغذية التابعة للصحة والتي ستعمل 

على تدريب الكوادر الطبية على النمط التكميلي 

للغذاء باإلضافة الــى الرقابة والمتابعة لكل ما 

يتم االتفاق عليه بموجب هذه المذكرة».

وزير التربية يطلع على سير عمل برنامج «تبني المدارس» 
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اطلــع وزيــر التربية 

والتعليم أ.د. مروان عورتاتي، على ســير تنفيذ 

برنامــج تبني المــدارس في مديريــات التربية 

والتعليــم، والجهــود المبذولــة لتوســيع دائرة 

المشاركين والمساهمين فيه.

وخالل لقاء الوزير مع المديرين العامين للتربية 

والتعليــم، بحضــور وزيــر الزراعــة م. رياض 

العطــاري، وعــدد مــن المديريــن العامين في 

الوزارة ومنسقي البرنامج في المديريات. 

 وأكــد عورتاني أهمية مأسســة هــذا البرنامج 

وتعزيــز مرتكزاتــه في تدعيم بنيــة المدارس 

وتطويرها بشــكل شــمولي ومتكامل، مشدداً 

علــى ضرورة ترتيــب األولويات فــي التبني مع 

مراعــاة احتياجــات كل مدرســة، مثمنــاً جهود 

المجتمــع المحلي وكافة المســاهمين في دعم 

هذا البرنامج الوطني.  وأشاد العطاري بالجهود 

المبذولــة مــن قبل الــوزارة وقيادتهــا لتطوير 

التعليــم فــي كافــة المجــاالت، معلنــاً تبني 7 

مدارس في بلدة عرابة بمحافظة جنين، مشدداً 

على أهمية تكامــل األدوار مع المجتمع المحلي 

لتحقيق غايات هذا البرنامج.  وقدمت كل مديرية 

تقريرها حول اإلنجازات التي تمت خالل الفترة 

الســابقة، من حيث أعــداد المــدارس المتبناة، 

ومســاهمات المجتمــع المحلــي فــي البرنامج، 

ومناقشــة الخطوات المســتقبلية.   يشــار إلى 

أن هــذا البرنامج النوعي تم إطالقه مؤخرا في 

إطار اعتماد مجلس الوزراء له ويستهدف تعزيز 

التمويل الوطني للتعليم، وتوفير بيئة مدرسية 

آمنة ومحفزة للطلبة، حيث تم تبني ما يزيد عن 

٨٠٠ مدرسة لتغطية احتياجاتها التطويرية.  

المعتقل أبو هواش يواصل معركته لليوم الـ122 على التوالي
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- يواصــل المعتقل 

هشــام أبو هواش (40 عاما) من دورا/ الخليل، 

إضرابــه المفتوح عن الطعــام لليوم 122 على 

التوالي رفضا العتقاله اإلداري، وســط ظروف 

صحيــة خطيــرة يواجهها في ســجن «الرملة»، 

وتتفاقــم يوما بعد يوم، حيث يرفض االحتالل 

حتى اليوم نقله إلى مستشــفى مدني بشكل 

دائم، رغم ما تؤكده التقارير الطبية من خطورة 

 .وضعه الصحي

وأوضح نادي األســير في بيان لــه، أنّ االحتالل 

يواصــل تعنتــه ورفضــه باالســتجابة لمطلبه 

المتمثــل بإنهاء اعتقاله اإلداري، بهدف إيصاله 

ا،  لمرحلة صحية خطيــرة يصعب عالجها الحقً

والسياســات  األدوات  مــن  جملــة  مســتخدما 

ه، وقد مارست محاكم  التنكيلية الممنهجة بحقّ

االحتالل دورا أساسيا في إجراءات التنكيل، من 

خالل قراراتها المرهونة بقــرار جهاز مخابرات 

االحتالل (الشاباك). 

وكان آخــر هذه القــرارات المتمثــل بتثبيت أمر 

اعتقالــه اإلداري، ومدتــه 4 شــهور، علمــا أن 

التماســا قدم للمحكمــة العليا لالحتالل مجددا 

للنظر في قضيته.

واكد نادى االســير علــى أنّ ما يجري في قضية 

المعتقــل أبو هواش أمر خطيــر وممنهج، وهو 

جــزء من التحــوالت الحاصلة التــي نقرأها في 

قضية اإلضراب عن الطعام، وأثرها السلبي على 

مصير هذه التجربة. 

ومــن أبــرز هذه التحــوالت إبقــاء المضرب عن 

الطعام محتجزا في الســجن، ورفض نقله إلى 

المستشفى، ففي حالة األسير أبو هواش أصبح 

مطلــب نقله إلى المستشــفى يحتــاج إلى جهد 

إضافي خالل متابعــة القضية «قانونيا»، حيث 

كانت إدارة الســجون تقــوم بنقل المعتقل إلى 

مستشفى مدني بعد فترة محددة من اإلضراب، 

فيما أنها تفرض اليوم سياسة جديدة، أال وهي 

إبقاء المعتقل في السجن رغم وضعه الصحي 

الخطير.

يشــار إلى أنّ المعتقــل أبو هواش معتقل منذ 

ه  الـ27 تشرين األول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّ

منذ اعتقالــه ثالثة أوامر اعتقــال إداري، واحد 

بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، 

وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، 

متزوج وأب لخمسة أطفال.

يذكــر أنه وفــي إطار مــا يواجهــه المعتقلون 

اإلداريون في ســجون االحتــالل، فإنهم بصدد 

بلورة موقف جماعي لمقاطعة محاكم االحتالل، 

حيث شرع خمســة منهم في خطوة المقاطعة، 

علما أن عدد المعتقلين اإلداريين نحو 500.

بلدية االحتالل تخطر بهدم
قبة مسجد في بيت صفافا

القــدس المحتلــة- وفــا- أخطــرت بلديــة 

االحتالل في مدينة القدس المحتلة، بهدم 

قبة مسجد الرحمن في قرية بيت صفافا، 

جنوب شرق القدس، الذي رمم مؤخرا.

وقــال مختــار بيت صفافا محمــد عليان 

لـ»وفا»: المســجد المستهدف بتهديدات 

واحد  والمســتوطنين  االحتــالل  بلديــة 

من أربعة مســاجد في بيت صفافا قائم 

فــي شــارع التوحيد فــي البلــدة، عمره 

أكبــر من عمر دولــة إســرائيل، وقامت 

لجنــة المســاجد بترميمــه خــالل العام 

المنصرم، ووصلنا تهديد «شفهي» من 

بلديــة االحتالل ومن خــالل خبر أذاعته 

القناة العبرية الثانية عشرة بهدمِ القبة 

الذهبيــة للمســجد لمجرد أنهــا لم ترق 

للمســتوطنين بعــد تقديمهم شــكاوى 

بذلك ومطالبتهم بمحاسبة المسؤولين 

عن ترميم المسجد.

واصدرعليان بيانا باســم القرية قال فيه: 

«انه ســيناريو جديد ومزلــزل من البلدية 

(بلدية االحتالل) ألهالي قريتنا المحاصرة، 

ففي األمس بدأوا ببناء مستوطنة «طباليا» 

ومــن ثــم اإلعالن عــن إقامة مســتوطنة 

«تل اللوز» في الظهرة، واليوم التحريض 

والتهديد بهدم القبة الذهبية الجديدة لبيت 

من بيوت اهللا (مســجد الرحمن) ومحاسبة 

المسؤولين (عن ترميمها.»(

وأضاف البيان: «وعليه ليس أمامنا إال الدفاع 

عن مســاجدنا وأرضنا وبيوتنــا التي باتت 

مهددة من سياسة العنصرية المفرطة أما 

هذا اإلجرام الجائر والقاســي والمرفوض 

من قبل كل الشــرفاء في قريتنا وال بد لنا 

كأهالي وبلد التحرك بكل االمكانيات لردع 

األذى ال قدر اهللا».

وتقــع قريــة بيــت صفافا على مســافة 6 

كم جنوب شرق القدس المحتلة، تحيطها 

المســتوطنات من جميع الجهات، اســتولت 

ســلطات االحتالل على مئات الدونمات من 

أراضيها لصالح شــق شــوارع استيطانية، 

تقطع أوصالها، وتعزلهــا عن محيطها، ما 

جعل ســكانها يعيشــون بأشبه ما يكون بـ 

«سجن كبير».

غرزة المطرز.. ستبقى األيدي فلسطينية
 رام اهللا- وفا- يامن نوباني-  لم يهبط اليهود من الســفن 

االســتعمارية التي أقلتهم من رومانيا وروسيا، والحقا من 

بولندا وألمانيا وبلجيكا وأميركا لتتوالى بعدها هجراتهم من 

مختلــف دول العالم، وهم يــرددون أغاني جمعية، أو وهم 

موحدون بزي يدل على تراث خاص.

لم يفتتحوا بمجرد وصولهم مطاعم وجبات شعبية وحلوى، لذا 

سرقوا «الحمص» و»الفالفل» و»الكنافة» و»المفتول».

ال جذع لهم هنا أو جذر، لذا سرقوا الزيتون، ونقلوا جذوع أشجار 

معمــرة إلــى ميادين وحدائق، وســرقوا «الدحيــة» و»المطرز 

الفلسطيني».

بعــد ســرقة األرض واآلثــار ونهــب المكتبــات والممتلــكات، 

تجري ســرقة التراث بكل مكوناته الماديــة والمعنوية، الثوب 

الفلسطيني، واألغنية الشعبية، واألكالت الفلسطينية األصيلة، 

والرواية الشفوية.

آخــر محــاوالت االحتــالل طمــس معالــم الهويــة والثقافــة 

الفلســطينية، ظهــور مشــاركات في مســابقة «ملكــة جمال 

الكون 2021» في مدينة أم الرشــراش «ايالت» يرتدين الثوب 

الفلسطيني.

أمــس، أعلــن وزيــر الثقافة عاطف أبو ســيف، عــن إدراج فن 

التطريز الفلســطيني وبشكل رسمي ضمن القائمة التمثيلية 

للتراث الثقافي اإلنســاني العالمي لدى منظمة «اليونســكو»، 

خالل اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لالتفاقية الدولية لصون 

التراث الثقافي غير المادي في باريس.

شــعبيا، انطلقت عدة فعاليــات جماهيرية على األرض وأخرى 

على شكل حمالت وندوات عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث 

ارتدت مشاركات ومشاركون في عدة وقفات الزي الفلسطيني، 

كالمفتــول  التراثيــة،  المأكــوالت  وعرضــوا 

والفالفــل، ورددوا األغانــي الشــعبية، فيمــا 

أطلقت جمعيات تعنى بالمطرزات والتراث عدة 

حمالت دفاعا عن الزي الفلسطيني.

أبــو ســيف اعتبــر أن تســجيل التطريز على 

القائمــة التمثيلية للتــراث العالمــي انتصار 

للروايــة الفلســطينية القائمــة علــى حــق 

شــعبنا فــي أرضــه، وجزء مــن مهمــة أكبر 

يجب االســتمرار فيها، لصون وحماية التراث 

الفلسطيني والدفاع عنه وتمريره لألجيال.

وزارة الثقافة عملت منذ أكثر من عامين على 

تسجيل التطريز ضمن القائمة التمثيلية من 

خالل تجهيــز الملفات والمرفقــات المطلوبة 

التي تدلل على أن التطريز تراث فلســطيني 

خالــص يمارســه شــعبنا منذ آالف الســنين. 

تــح توقيــع فلســطين عــام 2011 علــى  وفَ

اتفاقيــة 2003 التــي تعنى بصــون وحماية 

التــراث الثقافــي غيــر المادي الفرصــة أمام 

فلســطين لتســجيل عناصــر تراثهــا ضمن 

القائمة التمثيلية للتراث العالمي.

وســجلت فلسطين بإدراج فن التطريز ضمن 

القائمــة التمثيلية للتراث الثقافي اإلنســاني 

العالمي لدى «اليونسكو»، موقفا تاريخيا في 

صفحات كفاحنا ونضالنا في مواجهة سياسة 

سرقة تراثنا وتاريخنا وهويتنا، العصية على 

المحو والتزوير والســطو، حيث دأب االحتالل 

على استباحة كل ما هو مقدس على أرضنا 

وتحت ترابها.

وبمســؤولية وطنيــة وإيمان بالفكــرة قامت 

وزارة الثقافــة على العمل بمهنية ومن خالل 

التعــاون مع ســدنة التراث الفلســطيني في 

الداخل وفي الشتات الذين حافظوا بكل أمانة 

ووعي وطني علــى حمايته وصونه وتوريثه 

جيالً بعد جيل كي تظل فلسطين صامدة في 

وجه سواد االحتالل فعال وقوال، وإن من عبروا 

مارقين واســتوطنوا وحاولوا بكل بطشــهم 

أن يغيــروا مــن خيــوط ثوبها ومعالــم: لونه 

الكنعاني، وشكله الذي يشبه كل فلسطيني 

على وجه هذا الكون، فظلت الذاكرة محمولة 

في وعي األجيال قصةً وروايةً وشعرا ولوحةً 

ولحنا وال يمكــن ألحد أن يغير الكلمة الفعل 

التــي صنعها الفلســطيني وصــارت خطابه 

وفعله المقدس.

من جهته، اعتبر وزير الثقافة الســابق إيهاب 

بسيســو، «أن الوقاحــة ليســت في الســطو 

على التراث فحســب، إنما في توظيف التراث 

المسروق في سياق مبتذل يعتمد على تزييف 

أصول مكونــات الهوية الوطنيــة والتاريخية 

بهدف تذويبها في ســياق هوية اســتعمارية 

مصطنعة».

وأضــاف «مثال على ذلــك ما حدث مؤخرا من 

محاولــة اســرائيلية بائســة لتوظيــف الثوب 

الفلسطيني بكل ما يحمل من دالالت التاريخ 

والهوية الفلسطينية كثوب تراثي «اسرائيلي» 

في مسابقة «ملكة جمال الكون 2021» والتي 

تســتضيفها دولــة االحتالل كنوع مــن أنواع 

الدعايــة الدبلوماســية الثقافية والتي تعتمد 

على تأثير القوة الناعمة بعيدة المدى من خالل 

استبدال مفردات التاريخ والهوية الفلسطينية 

بمفردات «اسرائيلية».

وأوضح بسيسو «أن سعي دولة االحتالل إلى 

«أسرلة» الهوية الوطنية والتاريخية للشعب 

الفلســطيني أي تذويبها في سياق اسرائيلي 

بعد فشــل مخطــط المحو الشــامل واإلبادة 

المنظمة للشعب الفلسطيني في عام 1948 

و1967 وما تال ذلك من سياســات استعمارية 

مــا زالت حتــى اليوم تظهر بكل بشــاعة في 

مختلــف مناحي الفعــل الثقافــي والمعرفي 

يجعل التحدي الثقافي في االنتصار للحقيقة 

أكثــر إلحاحــا فــي مجــاالت الفعــل واإلبداع 

الثقافي المعاصر وكذلك في صناعات الفنون 

المختلفة».

وتابــع «المســألة ليســت فــي شــكل فعــل 

القرصنــة الفــج والمتمثل في الســطو على 

الثوب الفلسطيني أو الكوفية أو حتى مكونات 

المطبخ الفلســطيني فحســب بــل في أزمة 

الهوية االستعمارية المتمثلة في سعيها الدائم 

لنفــي رموز الوجــود الفلســطيني كنوع من 

النفي الممنهج للثقافــة والتاريخ والجغرافيا 

وإعــادة مأسســة الفعل التاريخــي والثقافي 

المعاصــر ضمــن تجاهــل مقصــود للوجود 

الفلسطيني اجتماعيا وسياسيا وثقافيا».

وختم بسيســو: «إن ظهور ملكات جمال دول 

العالم بالثوب الفلســطيني ضمن مســابقة 

ملكة جمال الكون 2021 المستضافة في دولة 

االحتالل يمثل نوعا من التواطؤ والتورط في 

الجريمة االســتعمارية الثقافية ضد الشــعب 

الفلسطيني، ويتناقض تماما مع مبادئ حقوق 

االنســان التي تســعى دوما للحفاظ واحترام 

الهويات المختلفة وأشــكال التراث االنساني 

كنوع من الفعل الحضاري القائم على احترام 

التعددية والخصوصيات التاريخية والثقافية».


