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البيرة: تسليم رسالة احتجاج للحكومة الهولندية رفضا لوقفها تمويل «لجان العمل الزراعي»
رام اهللا- الحياة الجديدة- سلمت شبكة المنظمات 

األهليــة الفلســطينية، أمس، رســالة احتجاج 

للحكومــة الهولنديــة عبر ممثليتهــا في مدينة 

البيرة، رفضا لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان 

العمل الزراعي، معتبرة إياه منحازاً بشكل كبير 

إلسرائيل.

جــاء ذلك خــالل وقفــة احتجاجية نظمــت أمام 

الممثلية الهولندية، بمشــاركة عدد من ممثلي 

المؤسســات األهليــة والمجتمــع المدني، وعدد 

من المواطنين.

وقال مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد 

أبو سيف، إن قرار الحكومة الهولندية يتعارض 

مع كل القيم والمواثيق والدولية، فيما أن هولندا 

شرعت بتحقيق مكثف حول عمل االتحاد منذ 18 

شــهرا، ولم تخرج بشــيء، مؤكدا أنها مؤسسة 

مستقلة.

وأضاف: «ينســجم هــذا القرار المســتغرب مع 

تصنيف إســرائيل لمؤسسات أهلية فلسطينية 

للقيــم  تنحــاز  أن  توقعنــا  حيــث  باإلرهابيــة، 

اإلنسانية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان، 

كون هولندا يلجأ إليها الفلســطينيون لمحاسبة 

إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية في الهاي».

وأعرب أبو سيف عن خشيته من أن يمتد القرار 

الهولندي ويتوسع ويعتمده آخرون، الفتا إلى ان 

ذلك سيساعد سلطات االحتالل االسرائيلي على 

التمادي في التحريض والهجوم على مؤسسات 

المجتمع المدني الفلسطيني.

وأردف: االعتصام رســالة ليــس فقط لهولندا، 

إنما لكل من يستجيب لضغط سلطات االحتالل 

وقمعهــا، ألنه يعد شــريكا ومتواطئا معها، كما 

أن المؤسسات األهلية الفلسطينية، ومؤسسات 

لجان العمل الزراعي هي لجان أهلية فلسطينية 

تقدم الدعم لشــعبنا الفلســطيني، إضافة إلى 

أن اتهام اســرائيل لهــا بغير ذلك هي أكاذيب ال 

أدلة عليها.

وطالب أبو ســيف، الحكومة الهولندية بالتراجع 

عن قرارها، رافضا أن يكون تمويل أي مؤسسة 

أهلية فلسطينية مشروط.

يشار إلى أن سلطات االحتالل صادقت في شهر 

تشرين الثاني الماضي على تصنيف 6 مؤسسات 

أهلية فلســطينية علــى أنهــا «إرهابية» رغم 

معارضة أممية وحقوقية.

والمؤسســات أو المنظمات غير الحكومية هي: 

«الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق اإلنســان 

والحركــة العالميــة للدفــاع عــن األطفــال – 

فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، 

واتحــاد لجان المــرأة العربية، ومركز بيســان 

للبحوث واإلنماء».

مستوطنون ينفذون أعمال تجريف وتخريب 
في ساحات الحرم اإلبراهيمي الشريف

الخليل- الحياة الجديدة وســام الشــويكي- 

ســمحت ســلطات االحتالل للمستوطنين، 

بالبدء بتنفيذ حفريــات جديدة في محيط 

بالخليــل،  الشــريف  اإلبراهيمــي  الحــرم 

فــي ســياق إجراءاتهــا لتنفيــذ المشــروع 

مصعــد  بإقامــة  المتمثــل  االســتيطاني 

لألوقــاف  تابعــة  أرض  علــى  كهربائــي 

اإلسالمية.

وبوشــر منذ ســاعات مســاء أمــس األول، 

بالقيام فعلياً في أعمال الحفريات الجديدة 

بجانب برج القلعة أمام الدرج األبيض قي 

الجهة المغتصبة مــن الحرم اإلبراهيمي، 

حيــث أكــدت لجنــة اعمــار الخليــل إدخال 

مجموعــة مــن العمــال والعــدد واألدوات 

اليدويــة والكهربائية إلى المنطقة، وجرى 

اســتخراج مخلفــات العمــل مــن التــراب 

والحجارة بواسطة شاحنة خارج المنطقة.

وتأتــي هــذه األعمــال فــي ســياق جملة 

اإلجراءات التي تواصلها ســلطات االحتالل 

إلقامــة المصعد الكهربائي، في مشــروع 

استيطاني محض يضاف لجملة االعتداءات 

الممنهجة بحق الحرم اإلبراهيمي والموجه 

نحــوه للســيطرة الكاملة عليــه وتحويله 

إلى كنيــس يهودي وموقع جذب ســياحي 

تتحكم فيه ســلطات االحتــالل ولجنة من 

المستوطنين تسمي نفســها لجنة «إدارة 

مغارة المكفيال».

وأوضــح مديــر عام لجنــة االعمــار، عماد 

حمدان،  أن هذه االعتداءات تأتي بعد خمسة 

أشهر من البدء بتنفيذ حفريات انشائية في 

حديقــة الحــرم اإلبراهيمــي، وعلــى بعد 

نحــو مئة متــر إلى الجنوب الشــرقي منه، 

وهي مرحلة أولى من مراحل البدء بتنفيذ 

مشروع بناء المصعد الكهربائي على اعتبار 

أنها بداية  طريق أو مسلك خاص بالعربات 

لتصل إلى مكان انشاء المصعد أمام الحرم 

اإلبراهيمــي، حيث تجــري الحفريات على 

أنقاض بيوت ومبان كانت تشــكل حارتي 

المدرســة والقلعــة، وكلها آثــار تعود إلى 

الفترة المملوكية والعثمانية.

وأشــار حمدان إلى أنــه بالرغم أن الحرم 

اإلبراهيمي والبلدة القديمة يعتبران أحد 

المواقع التراثية العالمية المســجلة على 

الئحة التراث العالمي المحمي من الخطر 

لدى «اليونسكو»، إال أن دولة االحتالل ال 

تحترم القرارات المطالبة لها بالعدول عن 

تنفيذ هذا المشــروع  الــذي يعتبر تعدياً 

على التــراث العالمــي ككل بصفته أحد 

مكوناته.

وحذر مــن أن الحفريــات اإلنشــائية التي 

تجريها سلطات االحتالل في مدخل الحرم 

اإلبراهيمي وفي محيطه؛ إنما هي حفريات 

تدميريــة  لهــا أضرار جســيمة على اآلثار 

المملوكية والعثمانية ولها ســلبيات أخرى 

بعد إنشــائها تتعلــق بالمظهــر التاريخي 

الجمالي للحرم اإلبراهيمي حيث ســتعمل 

على تشــويهه بأبنية انشــائية حديثة، ما 

يشكل خطراً على مكانة الحرم اإلبراهيمي 

التاريخيــة والدينيــة وعلــى المكانة التي 

تبوأها على الئحة التراث العالمي، مطالباً 

بالوقــوف محليــاً ودولياً في وجــه تعديات 

االحتالل وسياســاته العدوانية والتدميرية 

والمواقــع  اإلســالمية  المقدســات  بحــق 

التراثية.

الكيلة طالبت «الصليب األحمر» بالضغط على االحتالل لإلفراج الفوري عنه

األسير أبو حميد في وضع صحي خطير
رام اهللا- الحياة الجديدة- وفا- قالت هيئة شؤون 

األســرى والمحررين، إن الوضع الصحي لألسير 

ناصــر أبــو حميــد (49 عاماً) خطير جــد، ويمنع 

االحتــالل محاميه وعائلته مــن زيارته، وهناك 

جهود متواصلة للضغط على سلطات االحتالل، 

لنقله للعالج في األردن أو مصر.

وأوضح المتحدث باســم الهيئة حســن عبد 

ربه في اتصال هاتفي مع «وفا»، أن األسير 

أبــو حميد ما زال في غيبوبة وبوضع صحي 

خطيــر للغاية وغيــر مطمئن على اإلطالق، 

وموصول بأجهزة التنفس االصطناعي، حيث 

يعاني من التهاب جرثومي حاد في الرئتين، 

مشــيرا إلى أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

تمنع المحامين وذويه من زيارته، تحت ذرائع 

وحجج واهية.

وأضــاف، أن أبو حميد خضع في شــهر تشــرين 

األول الماضي لعملية استئصال ورم سرطاني، 

فيمــا خضع قبل أســابيع لجلســتين من العالج 

الكيماوي، أال أنه تعرض قبل عدة أيام النتكاسة 

صحيــة نقل علــى أثرها للمستشــفى، محمال 

االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية كاملة عما حدث 

ويحدث له.

ودعا عبد ربه مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة 

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر، إلــى العمل 

الفــوري لتشــكيل اللجنــة الطبيــة، وأال يترك 

االحتالل متفرداً بالمعلومات الحقيقية عنه.

وكانــت هيئــة األســرى تقدمت يــوم الخميس 

الماضي بطلب لإلفراج عن األسير ناصر للجنة 

اإلفراجات المبكرة التابعة إلدارة سجون االحتالل، 

إال أنها لم تتلق بعد رداً على الطلب.

كما تقدمت بطلب آخر الستصدار تصريح زيارة 

ألحد محاميها للتوجه إلى مستشــفى «برزالي» 

واالطالع عن كثب على وضع األســير أبو حميد 

وآخر التقارير الطبية حول التطورات التي تطرأ 

على حالته الصحية.

يذكر أن األســير أبو حميد محكوم بالســجن 7 

مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمســة أشقاء 

يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون االحتالل، 

وكان االحتــالل اعتقل أربعــة منهم عام 2002 

وهم: نصر، وناصر، وشــريف، ومحمد، إضافة 

إلى شــقيقهم إســالم الذي اُعتقل عام 2018، 

ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو 

حميد، كما أن بقيــة العائلة تعرضت لالعتقال، 

وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا 

والدهــم خالل ســنوات اعتقالهــم. كما تعرض 

منــزل العائلة للهدم خمس مــرات، كان آخرها 

عام 2019.

وطالبت وزيرة الصحة مي الكيلة اللجنة الدولية 

للصليب األحمر بالضغط على سلطات االحتالل 

من أجل اإلفراج الفوري عن األسير أبو حميد.

 جــاء ذلــك خــالل اجتمــاع الكيلــة، أمــس، مــع 

رئيســة بعثة اللجنــة الدولية للصليــب األحمر 

في فلســطين، إليس دوبــوف، بحضور رئيس 

نادي األسير قدورة فارس، ووكيل هيئة شؤون 

األسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، ورئيس 

وحدة العالقات الدولية في هيئة شؤون األسرى 

والمحررين رائد أبو الحمص.

 وسلمت وزيرة الصحة رسالة عاجلة لرئيسة 

بعثة اللجنــة الدولية للصليب األحمر، قالت 

فيها «إن ممارســات االحتالل بحق األســرى 

المرضى يعد خرقا صارخا لكافة المعاهدات 

والمواثيــق الدوليــة، وإن االحتــالل يتعمــد 

اإلهمال الطبي بحق األسرى، وعدم تقديم 

العالج المناســب وتوفير الظــروف الصحية 

المناسبة لهم».

 وأكــدت الكيلــة أن وزارة الصحــة على تواصل 

دائم مع عائلة األســير ناصر أبو حميد، لالطالع 

علــى حالته الصحية، وقد تواصلت مع شــقيقه 

هاتفيا، خالل االجتمــاع، لالطالع على تطورات 

الحالة الصحية لألسير أبو حميد حسب ما أبلغهم 

األطباء.

 وأضافت: «األســير أبــو حميد يعانــي من حالة 

صحيــة حرجــة، والحكومة الفلســطينية تبذل 

كافة الجهود لإلفراج الفوري عنه بتوجيهات من 

الرئيس محمود عباس، ولن نتوانى في تقديم 

واجبنا الوطني تجاه أسرانا».

 وأطلعت رئيسة لجنة بعثة الصليب األحمر وزيرة 

الصحة على الوضع الصحي لألســير أبو حميد، 

ومتابعــة «الصليــب األحمر» لملفــه العالجي، 

والمناشــدات بضرورة مطالبة سلطات االحتالل 

باإلفراج الفوري عنه.

 وأضافت أن وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية 

المختلفة التي تعنى بملف األسرى على تواصل 

مســتمر مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 

لالطالع على كافة األوضاع المتعلقة باألســرى 

داخل سجون االحتالل، ومتابعة الوضع الصحي 

لألسرى المرضى منهم.

وأكــد فــارس أن اإلهمال الطبي الذي يمارســه 

االحتالل بحق األســرى يشكل سببا أساسيا في 

تدهور صحة المئات من األســرى، وأن سلطات 

االحتالل تمارس جريمة وحشية في التعامل مع 

األسير ناصر أبو حميد، وتعرضه لإلعدام البطيء 

بسياسة اإلهمال الطبي، وترفض اإلفراج عنه 

لمنحــه فرصة تلقــي العالج في الخــارج، رغم 

دخوله مرحلة الخطر الشديد.

 مــن ناحيته، قال أبو الحمص إن ملف األســرى 

يشكل أهمية وطنية قصوى، وأن الوضع الصحي 

لألسرى المرضى يزداد سوءا بفعل تعمد سلطات 

االحتــالل عــدم تقديم العــالج المناســب لهم، 

مشيرا إلى أن نحو 600 أسير يعانون من أمراض 

مزمنــة، نحــو 200 منهــم مصابــون بأمراض 

خطيرة ومستعصية.

إصابات بالرصاص واالختناق
 خالل مواجهات مع االحتالل شمال البيرة

رام اهللا- وفا- أصيب 5 مواطنين بالرصاص 

المعدنــي المغلــف بالمطاط، والعشــرات 

باالختناق خالل مواجهات اندلعت مع قوات 

االحتالل اإلسرائيلي على المدخل الشمالي 

لمدينة البيرة.

وأفــادت مصــادر، بــأن جيــش االحتالل 

المتمركز على حاجز «بيت إيل» العسكري 

المقام علــى أراضي المواطنين شــمال 

البيــرة أطلق الرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط، وقنابل الغاز صوب المشاركين 

في مســيرة طالبية خرجت مــن جامعة 

بيرزيــت، تنديــدا باعتقال قــوات خاصة 

إســرائيلية 5 من طلبتها وإصابة أحدهم 

بالرصــاص أمــس أمام مدخــل الجامعة 

الشمالي.

وأكــد الهــالل األحمر، إصابــة 5 مواطنين 

بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطاط، 

والعشرات باالختناق خالل المواجهات.

تكريم أ. د. يونس عمرو النتهاء مهامه

النجدي يتسلم مهامه قائماً بأعمال رئيس جامعة «القدس المفتوحة»
رام اهللا - الحياة الجديدة- تسلّم سمير النجدي 

مهامــه قائما بأعمــال رئيس جامعــة القدس 

المفتوحة من الرئيس الســابق يونس عمرو، 

امــس، بحضور رئيس مجلــس األمناء عدنان 

سمارة، ونائب رئيس المجلس رياض الخضري.

وكرمــت جامعة القــدس المفتوحــة بأطرها 

والطالبيــة  والنقابيــة  واإلداريــة  األكاديميــة 

والحركية رئيس الجامعة السابق يونس عمرو 

النتهاء مهامه، في احتفال أقيم بمبنى اإلدارة 

العامــة بحي البالــوع في مدينــة البيرة، وعبر 

نظــام الربــط التلفزيوني مع فــروع الجامعة 

بقطاع غزة.

وجرت مراســم تسلم وتسليم رئاسة الجامعة 

وحفل تكريــم بحضور: رئيس مجلس األمناء 

م. عدنان ســمارة، ونائب رئيس المجلس أ. د. 

رياض الخضــري، ورئيس الجامعــة المنتهية 

دورتــه أ. د. يونــس عمــرو، ورئيــس الجامعة 

المكلف أ. د. ســمير النجــدي، ونقيب العاملين 

أ. عــوض مســحل، ورئيس المكتــب الحركي 

المركــزي في جامعة القــدس المفتوحة د. م. 

إســالم عمرو، وفادي حمــاد ممثالً عن مجلس 

الطلبة القطري، وحشد من العاملين والطلبة.

ووجه رئيس مجلس األمناء م. عدنان ســمارة 

شــكره للرئيس محمــود عباس علــى رعايته 

ومواكبتــه لمســيرة الجامعــة منذ التأســيس 

باعتبارهــا جامعة منظمة التحريــر، كما وجه 

مجلس األمناء شــكره لألستاذ الدكتور يونس 

عمــرو، لقيادتــه الحكيمــة للجامعة لســنوات 

طويلة، تاركاً خلفه بصمة لن تمحى، إذ شهدت 

فترته نمواً وتقدماً وتطوراً في مسيرة الجامعة 

األكاديميــة والتكنولوجية والمجتمعية، إلى أن 

احتلت مكانة متقدمة على الصعيدين المحلي 

والدولي، وباتت في مصاف الجامعات العالمية، 

مؤكــداً أن تعييــن أ. د. النجــدي قائمــاً بأعمال 

رئيس جامعة القدس المفتوحة يأتي في سياق 

أنظمة الجامعة واستمراراً لرسالتها.

ووجه أ. د. رياض الخضري نائب رئيس مجلس 

األمناء، الشــكر الجزيل لألستاذ الدكتور عمرو 

علــى خدمته الجليلة للجامعــة، وعلى مواقفه 

المشــرفة التي كانت بناءة ومميزة، حيث عمل 

جنبــاً إلى جنب مــع مجلس األمنــاء في خطى 

واضحة نحــو تقدم الجامعــة ورفعتها. وتقدم 

بالتهنئة والتبريكات لألســتاذ الدكتور النجدي، 

الــذي يتســلم مهامــه قائمــاً بأعمــال رئيس 

الجامعة، والذي كان له الباع الطويل في خدمة 

الجامعة سابقاً من خالل وجوده في العديد من 

المناصب اإلدارية واإلشرافية العليا بالجامعة.

وفي كلمته باالحتفال، تمنى أ. د. عمرو، التوفيق 

والسداد لألستاذ الدكتور النجدي، مشيداً بقرار 

ســيادة الرئيس الحكيم بتعييــن نائب رئيس 

الجامعة للشؤون األكاديمية؛ تحصيناً ألنظمة 

الجامعة، وباعتباره أحد الذين ساهموا في بناء 

الجامعة ورفعتها، ودعا إلى االلتفاف حول رئيس 

الجامعة الجديد والعمل من أجل بقاء «القدس 

المفتوحة» منارة للعلم على مستوى فلسطين 

والعالم، مؤكداً على ثقته التامة بقرار الســيد 

الرئيس، شــاكراً إياه على ثقتــه الغالية طوال 

الســنوات الماضية، مجدداً العهد لسيادته بأن 

يبقى خادماً لفلســطين ومؤسساتها، ومقدماً 

شكره لمجلس األمناء.

ووجــه أ. د. النجــدي شــكره للرئيــس محمود 

عبــاس على ثقتــه الغاليــة، ولرئيس مجلس 

األمنــاء م. عدنــان ســمارة وأعضــاء مجلــس 

األمنــاء ولـ أ. د. يونس عمــرو لدعمهما، واعداً 

بــأن يكمل مســيرة البنــاء والتطور، شــاكراً أ. 

د. عمــرو على فترة قيادته للجامعة وإرســائه 

دعائم البناء المؤسســي. وأضــاف أن الجامعة 

وصلــت إلــى ما وصلــت إليه من رفعــة بقيادة 

أبنائها وعلى رأسهم أ. د. يونس عمرو، شاكراً 

لألستاذ الدكتور عمرو حرصه على هذا الصرح 

األكاديمــي، مؤكــداً أنه ســيواصل المســيرة، 

الفتاً إلى أن المرحلة القادمة ستتســم بالتميز 

األكاديمي من خالل استحداث برامج جديدة في 

الدكتوراه والماجســتير والبكالوريوس تواكب 

متطلبات العصر وتالمس احتياجات أبناء شعبنا 

في الشــتات والجاليات العربيــة، باإلضافة إلى 

األداء اإلداري الملتزم والمنضبط، وكذلك العمل 

على استقرار الجامعة المالي حتى تستمر في 

أداء رسالتها.

وتعهــد أ. د. النجــدي بالتزامــه بالشــراكة مع 

العاملين والطلبة بالعمل على تطبيق األنظمة 

والتعليمــات بجميع جزئياتها، قائالً: «ســنرفع 

شعار العطاء واالنتماء».

ونقيب العاملين في الجامعة أ. عوض مسحل، 

على التفاف أطر الجامعة المختلفة حول مرسوم 

الرئيــس محمــود عبــاس بتكليف أ. د. ســمير 

النجدي رئيساً للجامعة، كونه شخصية مقدسية 

تتمتع بمكانة أكاديمية رفيعة واكبت مســيرة 

الجامعــة منــذ البدايات، ووجه شــكره لرئيس 

الجامعة السابق أ. د. عمرو على قيادته الجامعة 

طوال السنوات الماضية، مشيراً إلى التكاملية 

بين أطر الجامعــة المختلفة للمضي قدماً في 

مسيرة البناء والتطوير.

إلى ذلك، نوه رئيس المكتب الحركي المركزي 

في الجامعة د. م. إسالم عمرو، باحترام المكتب 

الحركي لألنظمة اإلدارية داخل الجامعة، شاكراً 

رئيس الجامعة السابق على ما قدمه للمؤسسة 

من جهد أسهم في تطويرها ورفعتها، وصوالً 

بهــا إلى درجــات متميــزة على الصعــد كافة، 

متمنيــاً للرئيــس الجديد النجاح والســداد في 

إكمال مســيرة البناء والحفــاظ على «القدس 

المفتوحة» عنواناً للكل الفلسطيني باعتبارها 

منبراً أكاديمياً ورافعة مجتمعية.

وعرج د. م. عمرو، على المراحل والتحديات التي 

مرت بها الجامعة منذ تأسيسها من االنتفاضة 

األولى، وعودة القيادة إلى أرض الوطن وإنشاء 

الســلطة الوطنية، وصوالً النتفاضة األقصى، 

والدور الذي لعبته الجامعة في دعم الشــرعية 

ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، وبخاصة 

عــام 2006 إبــان االنقــالب، مشــيراً إلــى أن 

«القدس المفتوحة» ظلت المؤسســة الوحيدة 

التي تعمل في جناحي الوطن.

وتمنى فادي حمــاد، في كلمة مجلس الطلبة 

القطــري، التوفيق لرئيــس الجامعة الجديد، 

قائــالً: «إن الحركــة الطالبية تقــف جنباً إلى 

جنــب مــع اإلدارة لتطوير الجامعــة ومواصلة 

إنجازاتهــا»، موجهاً شــكره لســيادة الرئيس 

أبــو مــازن علــى رعايتــه لمســيرة «القدس 

المفتوحــة»، مؤكــداً التفاف الطلبــة ممثلين 

بمجلسهم، حول مرسومه بتعيين أ. د. النجدي 

رئيساً للجامعة، كونه أحد أبناء الجامعة الذين 

واكبوا مسيرتها وتطويرها، كما وجه شكره لـ 

أ. د. عمرو على قيادته للمؤسسة في المرحلة 

السابقة.

وفي نهاية الحفل الذي تولى عرافته أ. د. محمد 

شاهين مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة، 

كرمت أطر الجامعة المختلفة أ. د. يونس عمرو، 

تقديــراً وعرفاناً لخدماتــه الجليلة التي قدمها 

للجامعة.

وكان الرئيــس محمــود عبــاس، أصــدر قراراً 

بتعييــن أ. د. النجــدي قائمــاً بأعمــال رئيــس 

الجامعة، بعد انتهاء الدورة الرئاسية الحالية لـ 

أ. د. يونس عمرو في 2022-1-11م. وتســلم 

أ. د. النجدي مهامه رئيساً جديداً للجامعة، بعد 

أن شغل منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون 

األكاديميــة منــذ العــام 2012، ومنصب نائب 

رئيــس الجامعة للشــؤون اإلدارية فــي المدة 

2012-2001. والنجدي يحمل درجة األستاذية، 

وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء 

مــن جامعــة كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة 

األميركية في عام 1989.

«الخارجية» تدعو لتعامل جديد مع االستيطان أمام 

التعايش الدولي معه والتصعيد اإلسرائيلي غير المسبوق
الجديدة-  الحياة  اهللا-  رام 

الخارجيــة  وزارة  أدانــت 

هجمــات  بيــن،  لمغتر ا و

المســتوطنين المتصاعدة 

ضــد المواطنين وبلداتهم 

ضهــم  ر أ و هــم  ا قر و

وممتلكاتهم ومقدساتهم، 

والتــي تتم بحمايــة قوات 

االحتالل.

واعتبــرت الوزارة في بيان 

إمعــان  ذلــك  أن  أمــس، 

إسرائيلي رسمي في تغيير 

الواقع التاريخي والقانوني 

في  القائم  والديمغرافــي 

الضفــة الغربيــة المحتلة 

بما فيها القدس الشرقية، 

وفرض مزيد من التغييرات 

االســتيطانية على األرض 

سعيا منها إلجبار األطراف 

واإلقليميــة  الفلســطينية 

التعامــل  علــى  والدوليــة 

مســلم  كحقائــق  معهــا 

بهــا، وال يمكــن تجاوزهــا 

في أية ترتيبات سياســية 

مستقبلية.

وأشــارت إلــى أن النتيجــة 

اإلجــراءات  لهــذه  واحــدة 

االستعمارية  االستيطانية 

التي تتكرر يوميا وهي أن 

ســلطات االحتالل تسابق 

الزمن في حسم مستقبل 

النهائــي  الحــل  قضايــا 

التفاوضي من جانب واحد 

لخارطــة  وفقــاً  بالقــوة، 

االســتعمارية  مصالحهــا 

الممتــدة مــن النهــر الــى 

البحر.

خــر  آ عــن  ثــت  تحد و

المســتوطنين  اعتــداءات 

الدينية  المقامات  واقتحام 

صلوات  وأداء  واإلســالمية 

تلموديــة بداخلها، وإغالق 

مداخل القرى.

وحملــت الــوزارة حكومــة 

ئيلي  ا إلســر ا الحتــالل  ا

ملــة  لكا ا لية  و لمســؤ ا

والمباشــرة عــن انتهاكات 

قــوات االحتــالل وأذرعهــا 

المختلفة بما فيها منظمات 

المســتوطنين المســلحة، 

إمعان  انهــا  إلــى  مشــيرة 

في الالمباالة اإلســرائيلية 

يــة  أ ه  تجــا ســمية  لر ا

تلك  تجــاه  تظهر  مواقــف 

االنتهاكات ضد المواطنين 

الفلســطينيين العزل، في 

ظل غياب كامل ألية حالة 

ضغط إقليمي ودولي على 

اســرائيل للجــم هجمــات 

االرهابيــة  المســتوطنين 

يوفــر  مــا  وعربداتهــم، 

لسلطات االحتالل الفرصة 

الستكمال  الكافي  والوقت 

مشــروعها  حلقات  تنفيــذ 

االستيطاني  االســتعماري 

التوســعي في أرض دولة 

فلسطين بوتيرة متسارعة.

نفــس  «تكــرار  وقالــت 

والسياســات  اإلجــراءات 

االسرائيلية  االســتعمارية 

التــي تترافــق مــع حملــة 

يمارسها  ممنهجة  تضليل 

أركان االئتالف االسرائيلي 

الحاكم فــي محاولة لخلق 

حالــة تعايــش دوليــة مع 

ما تفرضه إســرائيل على 

معهــا  والتعامــل  األرض 

كحقائق ال يمكن تجاوزها 

أو القفز عنها».

ورأت الوزارة أن هذا الواقع 

حقــوق  يهــدد  الملمــوس 

 ، لفلســطيني ا شــعبنا 

وهــو واقــع ال يقــوى على 

االســتيالء  من  مزيــد  منع 

والبنــاء  األراضــي  علــى 

يستدعي  ما  االستيطاني، 

مختلفة  بنمطية  التفكيــر 

المألــوف  عــن  للخــروج 

إلجبــار المجتمــع الدولــي 

علــى تحمــل مســؤولياته 

االســتقواء  حالة  وقف  في 

االستعماري  االســتيطاني 

على فلسطين.

البكري: «األوقاف» تسعى لتطوير سياسة 

العمل في الزكاة لتوسيع قاعدة المستفيدين
رام اهللا– الحياة الجديدة- قال وزير األوقاف 

والشــؤون الدينية حاتم البكري: إن العمل 

فــي صنــدوق الزكاة الفلســطيني يســير 

بخطــى واثقــة نحــو التميز واإلبــداع في 

برامجــه وأهدافه،  والــوزارة تبذل أقصى 

جهدها لتطوير أدائه من النواحي التنفيذية 

واإلداريــة والماليــة لتصبــح لجانه حيوية 

وتكــون لديهــا القــدرة علــى التعامل مع 

المجتمع المحلي.

 جــاء ذلك خالل اســتقباله لجنــة زكاة رام 

اهللا والبيرة المركزيــة، حيث أكد أن وزارة 

األوقاف ممثلة بصندوق الزكاة الفلسطيني 

تعمــل جاهدة من أجل تحســين مســتوى 

البرامج والمشاريع المنفذة لخدمة المواطن 

الفلســطيني خاصــة فــي ظــل الظــروف 

االقتصاديــة واالجتماعيــة الســائدة فــي 

فلسطين في هذه األيام.

 وأوضح أن الخطة الموضوعة تســعى إلى 

االنتقال من الرعاية االجتماعية إلى التنمية 

المستدامة والتمكين، والتي تحقق التنمية 

الحقيقية للطبقة المحتاجة.

وأشــار البكري إلى أن الــوزارة تعمل كافة 

االتصــاالت مع مختلف الجهــات الخيرة في 

الوطــن والخارج من أجــل دعم كافة لجان 

الزكاة وتوفير احتياجاتهم.

وأكــدت اللجنة أنها ســتعمل بروح الفريق 

الواحد إلكمال المسيرة بالتعاون مع الجميع 

مــن أجــل تحقيــق الرســالة المنوطة بها 

لتطوير مشــاريع اللجنة الخيرية وتطوير 

آلية العمل بها.


