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 الهباش: القيادة ستتخذ كافة اإلجراءات لحماية مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية

مجلس كنائس رام اهللا ينظم وقفة تنديدا باعتداءات االحتالل على المقدسات ورجال الدين
رام اهللا- وفــا- أكــد قاضي قضاة فلســطين، مستشــار 
الرئيس للشــؤون الدينية والعالقات اإلســالمية محمود 
الهباش، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ كافة اإلجراءات 
الضرورية من أجل حماية مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، منوها بأن القيادة الفلســطينية وبتعليمات 
من الرئيس محمود عباس ســوف ترفع دعاوى قضائية 
لدى المحاكم الدولية ضد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
المخالفة لحقوق اإلنسان بحق دور العبادة من الكنائس 
والمساجد ورفع الحصار المفروض عليها وخاصة مساجد 
وكنائس مدينة القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين.

وخــالل وقفة نظمهــا، أمس، مجلس كنائــس رام اهللا 
أمام كنيســة األقباط في المدينة تنديدا باعتداء شرطة 
االحتالل على كهنة وشمامســة أقباط في ساحة كنيسة 
القيامة، شــدد الهباش على أن ما حدث هو جريمة حرب 
وصورة أخــرى من صور السياســة األميركية العدوانية 
تجاه القدس التي أعطت الضوء األخضر لهؤالء المجرمين 
واالرهابييــن الــذي يلبســون ثياب الجيش اإلســرائيلي 
ليفعلــوا في القدس وأهلها ومقدســاتها مــا يحلو لهم، 
مستنكرا صمت العالم المسيحي والمجتمع الدولي ونفاقه 
تجــاه دولة االحتالل التي باتت تعتبر نفســها دولة فوق 

القانون والمحاسبة.
وأكد أن شــعبنا بكافة مكوناته، وبمسلميه ومسيحييه، 
يقف صفا واحدا في وجه االحتالل دفاعا عن مقدســاته 
وحريــة العبادة التي كفلها القانون الدولي، مشــيرا إلى 
أن دولــة االحتــالل ال تفرق بين مســيحي ومســلم في 
العاصمة المقدسة حيث تواصل اعتداءاتها بشكل يومي 
ضد الحرم القدسي الشريف وضد كنيسة القيامة، وتمنع 
حرية العبادة وتفرض حصارا مطبقا على مقدساتنا في 
القدس وســائر أنحاء فلسطين ضمن مخطط مدروس 
وممنهج لتفريغ المدينة من رموزها الدينية على طريق 

تهويد المدينة.

وأضاف: كل ما يحدث من اعتداءات وانتهاكات يبرهن أن 
إســرائيل ال تؤمن بالســالم والتعايش وال تعرف إال لغة 

العنصرية.
  بدورها، قالت محافــظ محافظة رام اهللا والبيرة ليلى 
غنــام أن «االحتــالل ليس لديه أية اعتبــارات وهو وجه 
إرهابي يريد أن يقتل كل ما هو فلسطيني أو متضامن 
مع فلســطين»، مؤكدة أن الشــعب الفلســطيني يقف 
موحــدا خلــف قيادته حتى دحر االحتــالل وإقامة الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القــدس، «لنصلي جميعا في 
هذه الباحات المقدسة في القدس التي ينتهكها االحتالل 

يوميا».
من جانبه، استنكر مجلس كنائس رام اهللا «االعتداءات 

السافرة على المدينة المقدسة والتي تدل على وحشية 
االحتــالل الذي يهــدف إلى االســتيالء على المقدســات 
وانتهاكهــا وفــرض واقع جديــد فيها يســمح لالحتالل 
بالترميــم واالســتيالء والتدخل في األنظمــة المتعارف 
عليها «االســتاتيكو». وطالب المجلس في بيان شــجب 
واســتنكار للرأي العام ألقاه األرشمندريت الياس عواد، 
الرئيس الروحي لكنيسة الروم األرثوذكس في رام اهللا، 
المجتمع الدولي بالتدخل السريع والضغط على االحتالل 
لحماية مقدســاتنا المســيحية واالســالمية فــي مدينة 
القدس. وأكد المجلس أن شــعبنا بمسلميه ومسيحييه 
ســيظل مدافعا عن مقدســاته ومدينة القدس عاصمة 
دولتنا الفلسطينية، بصمودنا ووحدتنا حتى دحر االحتالل 

وتحقيق كافة أمانينا بالحرية واالستقالل.
وشــارك في الوقفة رجال دين مســيحيين ومســلمين، 
ورئيس بلدية رام اهللا موســى حديد وحشد من أهالي 

المدينة.
وقال األب جمال خضر، راعي كنيســة العائلة المقدسة 
لالتيــن فــي رام اهللا، «إننا لن نســمح أن تســتمر هذه 
االعتداءات بحق مقدســاتنا االســالمية والمسيحية في 
القدس وبحــق رجال الدين، ونرفض اســتخدام العنف 

ضد أي مكان مقدس».
وأضاف األب خضر في حديث لـ»وفا» أن االحتالل يواصل 
ترويج دعاية أن المسيحيين يعيشون بسالم وأمن تحت 
ســلطته، وفي الواقع أن المســيحيين في فلسطين لن 
ينعموا بأي سالم وأمن إال بزوال االحتالل، وبالتالي فإن 
دحر االحتالل وتحقيق الســالم المبني على العدالة هو 

الضمان للوجود المسيحي في هذه البالد.
بــدوره، قــال القاضي الشــيخ ناصر القــرم في حديث 
لــ»وفا» إن هذه الوقفة تؤكد وحدة شــعبنا الفلسطيني 
في وجه كافة المؤامرات ورفضنا لكافة إجراءات االحتالل 
التعسفية بحق المقدسات المسيحية واإلسالمية ورجال 
الدين، مســتنكرا اعتــداء االحتالل األخيــر على الكهنة 
األقبــاط فــي ســاحة كنيســة القيامة. وكانت شــرطة 
االحتــالل اإلســرائيلي فــي القدس المحتلة قــد اعتدت 
صباح يوم األربعاء الماضي على اعتصام سلمي لكهنة 
وشمامسة أقباط في ساحة كنيسة القيامة احتجاجا على 
انتهاكات الشــرطة بحق دير الســلطان التابع للكنيسة 
القبطية. وقامت شرطة االحتالل بضرب واهانة واعتقال 
عدد من الكهنة المشــاركين في االعتصام، ما أدى إلى 
إصابة عدد منهم. وال يزال األب آرسانيوس األورشليمي، 
راعي كنيســة األقباط فــي رام اهللا، يخضع للعالج في 
المستشفى جراء إصابته بنزيف داخلي ومضاعفات بعد 

االعتداء عليه من شرطة االحتالل.

 دبور يبحث مع قيادي في الحزب 
التقدمي االشتراكي األوضاع بالمخيمات

الجديدة-  الحيــاة  بيروت- 
فلسطين  دولة  سفير  بحث 
لــدى الجمهوريــة اللبنانية 
أشــرف دبور امس الجمعة، 
مــع عضــو مجلــس قيــادة 
الحزب التقدمي االشتراكي 
بهاء أبو كــروم، موفدا من 
رئيس الحزب وليد جنبالط، 
المخيمــات  فــي  األوضــاع 

الفلسطينية في لبنان.
قضيــة  الطرفــان  وبحــث 
المخيمات  واســتقرار  أمــن 

متابعة  وعلى  الفلسطينية 
االتصاالت السياسية مع كل 
المعالجة  أجل  من  األطراف 
الجديــة والنهائية لألوضاع 
في ظل االستهداف الممنهج 
لفلســطينية  ا للقضيــة 
بشــكل  الالجئين  ولقضية 

عام.
عــدم  كــروم  أبــو  وأكــد 
استغالل األحداث للتحريض 
علــى الوجود الفلســطيني 
فــي لبنان، مؤكــداً ضرورة 

الفلسطيني  الموقف  وحدة 
مــن  يحــاك  مــا  لمواجهــة 
ع  و لمشــر ا ضــد  مــر  تآ
الوطنــي وحقــوق الشــعب 

الفلسطيني.
وأطلــع دبــور ضيفــه على 
األراضــي  فــي  األوضــاع 
الفلســطينية المحتلــة في 
ظــل اســتمرار االعتــداءات 
أبنــاء  علــى  االســرائيلية 
شعبنا ومقدساته اإلسالمية 

والمسيحية.

 عشرات االصابات خالل مواجهات مع االحتالل في بلعين ونعلين
رام اهللا- وفا- أصيب عشــرات المواطنين، 
بينهــم متضامنون أجانب، باالختناق خالل 
قمــع قوات االحتالل مســيرة قريــة بلعين 
األســبوعية الســلمية، التي انطلقت عقب 
صالة ظهر امس الجمعة، من وسط القرية 

باتجاه جدار الفصل العنصري.
وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في 
المسيرة، ما أدى إلصابة العشرات باالختناق.
وشارك في المسيرة التي دعت اليها اللجنة 
الشــعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في 
بلعيــن، أهالــي القرية، ونشــطاء ســالم 
إســرائيليين ووفد فرنســي، ومتضامنون 

أجانب، تنديدا بما تسمى «صفقة القرن»، 
وقــرار هدم وترحيــل قرية الخــان األحمر 

شرق القدس المحتلة.
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وجابوا 
شــوارع القرية مرددين الهتافــات الداعية 
للوحدة الوطنية، ومقاومة االحتالل، وإطالق 
ســراح جميع األســرى واألســيرات، وعودة 
جميع الالجئين الى ديارهم وأراضيهم التي 

هجروا منها.
وفــي نعليــن أصيب عــدد مــن المواطنين 
امــس الجمعة، بحــاالت اختناق جــراء قمع 
قوات االحتالل لمســيرة القرية األسبوعية 
الســلمية، المناهضة لالســتيطان والجدار 

العنصري. وذكرت مصادر محلية ان  جنود 
االحتــالل أطلقــوا قنابــل الصــوت والغــاز 
المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، 
مــا أدى إلــى إصابة عدد منهــم باالختناق، 

عولجوا ميدانيا.
وكانــت المســيرة قد انطلقــت عقب صالة 
امــس الجمعة، من وســط نعليــن، (دعما 
للمجلس المركزي الفلســطيني، وتضامنا 
مع عائالت ضحايا الحافلة االردنية المنكوبة 
التي جرفتها الســيول قــرب البحر الميت)، 
ورفع خاللها المشاركون العلم الفلسطيني، 
ورددوا الهتافات المنددة باالحتالل والداعية 

الى تصعيد المقاومة الشعبية.

 عريقات يدين تمديد اعتقال خالدة جرار غير القانوني ويدعو إلى اإلفراج الفوري عنها
رام اهللا- وفا- أدان أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
امس الجمعة بشــدة قرار ســلطات االحتالل 
تمديد االعتقال اإلداري للنائبة المناضلة خالدة 
جرار ألربعة أشهر للمرة الثالثة على التوالي، 

بمخالفة صارخة للقانون الدولي.
وأكــد، في بيان أصــدره، أن جريمة االعتقال 
اإلداري ال تتعــدى كونهــا سياســة واحدة من 
منظومة قمعية وعنصرية تمييزية ممنهجة 
وواسعة النطاق ومتواصلة، تنتهجها إسرائيل 

لتركيع أبناء شعبنا وسلب إرادتهم.
وقــال: «إن احتجــاز أبناء شــعبنا وإطالة أمد 
اعتقالهــم يشــكل مخالفة صارخــة لقواعد 
القانــون الدولي والقانون االنســاني الدولي 
وقانــون حقوق االنســان، فقد قضــت جرار 

20 شــهراً في سجون االحتالل وفقاً التهامات 
ســرية مزعومــة دون ســقف زمنــي محــدد 
العتقالهــا، وذلك في محاولة لكســر إرادتها، 
وترهيــب قيــادات وأبنــاء شــعبنا باالعتقال 
والتمديــد». مؤكــداً أن تمديــد االعتقال غير 
القانوني لجرار لن يثنيها وزمالؤها وزميالتها 
عــن مواصلــة نضالهــا ودفاعها عــن حقوق 
شعبها غير القابلة للتصرف، ولن تمنعنا من 
مواصلة مســاعينا السياسية والقانونية في 
سبيل العدالة وتوفير الحماية الدولية العاجلة 

وصوالً إلى إنهاء االحتالل.
وأضــاف: «إن قضية األســرى تشــكل ركيزة 
أساسية ألي حل سياســي شامل ودائم، وأن 
ملفاً كامل الفصول حول األسرى ومعاناتهم 
المســتمرة واالنتهــاكات بحقهــم حاضر في 

المحكمــة الجنائية الدولية، وجميــع الهيئات 
الدوليــة وســنواصل جهودنا من أجــل إدانة 
االحتــالل وعزله، ومحاســبة مجرمي الحرب 
اإلسرائيليين وجرهم إلى العدالة واالنتصاف 

لحقوق شعبنا وأسرانا».
وطالب عريقات إســرائيل، الســلطة القائمة 
باالحتــالل، باإلفراج الفوري عــن جرار وعن 
جميع األسيرات واألســرى الفلسطينيين في 
ســجون االحتــالل دون قيــد أو شــرط، وأعاد 
التجديد على مطالبته المجتمع الدولي والدول 
األطــراف فــي اتفاقيــات جنيــف والمقررين 
الخاصين لألمم المتحدة بالتحقيق في جرائم 
إســرائيل المرتكبــة ضد األســرى، بالتدخل 
العاجل ووقف السياســات التعسفية ضدهم 

فوراً.

 فتح: مسربو األراضي عمالء
 وخونة للدين واألرض

ة  لحيــا ا هللا-  ا م  ا ر
الجديدة- شددت حركة 
فتــح على أن مســربي 
لإلسرائيليين  األراضي 
أو  مباشــرة  بطريقــة 
غير مباشرة هم عمالء 
وخونــة للدين واألرض 
والشعب ولدماء الشهداء 
البواســل،  وألســرانا 
وستالحقهم لعنة القدر 
يــن  منبوذ ا  ليصبحــو
تطاردهــم  حقيريــن 
مكان  كل  في  خيانتهم 
حتــى يصلــوا لمرحلــة 

المــوت  فيهــا  يتمنــون 
خالصا من خيانتهم وال 

يجدونه.
المجلس  عضــو  وقــال 
فتــح  لحركــة  الثــوري 
والمتحدث باسمها أسامه 
تصريح  في  القواسمي 
صحفي إن القابض على 
أرضــه ودينــه وأخالقه 
كالقابــض على الجمر، 
وطوبــى للفلســطيني 
الــذي يرفــض إغراءات 
ويشتري  الدنيئة  الدنيا 
العزة والكرامة والكبرياء 

وحجارة القدس، ويركل 
مالييــن  كل  بقدميــه 
كرامته  ويشتري  الدنيا 
وأرضه ودينه وسمعته.

ســمي  لقوا ا لــب  وطا
العائــالت كافة بالبراءة 
العمــالء  أولئــك  مــن 
المــأل،  علــى  الخونــة 
الذين باعوا ضمائرهم 
نفســهم  أل ا  ضــو ر و
ديوثيــن  يكونــوا  أن 
وأن يقفــوا الــى جانب 
اإلســرائيلي  االحتــالل 

ضد شعبهم. 

 «القدس المفتوحة» تنضم إلى شبكة السياحة التابعة التحاد الجامعات المتوسطية
رام اهللا- وفــا- انضمــت 
جامعة القدس المفتوحة 
رسميا إلى شبكة السياحة 
ســطية  متو لحــوض  ا
التابعــة التحاد الجامعات 
لتــي  ا و  ، لمتوســطية ا
تهدف إلى تعزيز التعاون 
الجامعات  بيــن  البحثــي 
األعضاء وإقامة شراكات 
في  مشــتركة  ومشاريع 

مجال السياحة.
جاء ذلــك بناًء على طلب 
تقدم به مكتب مســاعد 
رئيس الجامعة لشــؤون 

العالقات العامة والدولية 
واإلعــالم، بالتعــاون مع 
اإلداريــة  العلــوم  كليــة 
واالقتصادية في الجامعة، 
واختيرت على إثره جامعة 
القدس المفتوحة لتمثيل 
الشبكة،  في  فلســطين 
إلــى جانب جامعة النجاح 

الوطنية.
س  لقــد ا » يمثّــل  و
المفتوحة» في الشــبكة 
مســاعد رئيس الجامعة 
لشــؤون العالقات العامة 
والدوليــة واإلعالم د. م. 

عمــاد الهودلــي، وعميد 
اإلداريــة  العلــوم  كليــة 
 . د  . أ يــة  د القتصا ا و
حيث  فــارة،  أبو  يوســف 
تأســيس  الجامعة  تنوي 
ة  ر ا د لــإل تخصــص 

السياحية.
السياحة  شــبكة  وتهدف 
الحوض متوســطية إلى 
دعم الجامعات في تعميم 
األساســية  ءات  لكفــا ا
لســياحة،  با لمتعلقــة  ا
وأبحاث  دراســات  وإجراء 
قــادرة على دعــم صناع 

تطويــر  فــي  ر  لقــرا ا
المجــال الســياحي وفق 
معاييــر علميــة فعالــة، 
كما تســعى إلــى تعزيز 
الوعي بأهمية الســياحة 
وتأثيرهــا على األراضي 
والبيئــة  واالقتصــادات 
عيــة  الجتما ا ة  لحيــا ا و
ماهرة  كــوادر  وتخريــج 

في هذا المجال.
الجامعات  اتحاد  أن  يذكر 
 (UNIMED) المتوسطية
أكاديميــة  رابطــة  هــو 
تأسست عام 1991م في 

العاصمة اإليطالية روما، 
جامعــة   (112) وتضــم 
مــن (23) دولــة، ويضم 
ثماني شبكات فرعية من 
السياحة  شــبكة  ضمنها 
متوســطية،  لحــوض  ا
ويســعى لتطوير البحث 
والتعليــم فــي المنطقة 
 ، ســطية متو و ر و أل ا
وتمكيــن التعــاون بيــن 
الجامعــات األعضــاء في 
مثــل  متعــددة  مجــاالت 
النقل والتعليم والسياحة 

واالقتصاد وغيرها.

جانب من الوقفة.                           (وفا)


