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رام هللا - دنيا الوطن

أكدت جامعة القادس المفتوحة بأطرها اإلدارية والنقابية والطالبية والحركية أن أحزاب عصرنا الحديث لن تنال من عزيمة شعبنا وتطلعاته نحو الحرية واالستقالل.

وشددت الجامعة في بيان صحفي لها اليوم االثنين، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، على ضرورة دعم قيادة شعبنا برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإسناده في

وعاصمتها القدس الشريف إنما هو واجب وطني.

وأكد البيان أن التضحيات التي قدمها شعبنا عبر سنوات طويلة من النضال الشرعي وقدم خاللها آالف الشهداء والجرحى واألسرى، واكتوت فئات شعبنا كافة بنار االحتالل وطغ

وأكدت الجامعة أنها تقف موقفًا ثابتًا راسخًا مع أطياف شعبنا وقيادتنا السياسية التي تمد يدها للسالم العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية ال على قاعدة صفقات تجارية

وكانت األطر اإلدارية والنقابية والحركية والطالبية في الجامعة تداعت أمس إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة مشاركة الجامعة في الفعاليات الوطنية والشعبية المنددة بصفقة

وفيما يلي نص البيان

بيان هام صادر عن جامعة القدس المفتوحة

بسم هللا الرحمن الرحيم

"الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكيُل" صدق هللا العظيم

في الوقت الذي ظنت فيه أحزاب عصرنا الحديث أنها ستنال من أهل الحق بتشديد حصارها على أهل المدينة الطيبين، يبرز رجال من أبناء شعبنا عاهدوا هللا أال يحيدوا قيد أنم

إن أسرة جامعة القدس المفتوحة، التي احتضنت أبناء الشهداء والجرحى واألسرى، واستلهمت من قيادة شعبنا العظيم الصبر والثبات وترسيخ الحقوق الثابتة التي ال تقبل القس

أوالً: إن دعم قيادة شعبنا برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وإسناده في تحركاته الدبلوماسية الهادفة إلى التصدي للمؤامرة، إنما هو واجب وطني وفريضة شرعية
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ثانيًا: إن التضحيات التي قدمها شعبنا عبر سنوات طويلة من النضال الشرعي وقدم خاللها آالف الشهداء والجرحى واألسرى، واكتوت فئات شعبنا كافة بنار االحتالل وطغيانه،

ثالثًا: تؤكد الجامعة، وهي جامعة الكل الفلسطيني، وأطرها كافة، بأنها تقف موقفًا ثابتًا راسخًا مع أطياف شعبنا وقيادتنا السياسية التي تمد يدها للسالم العادل القائم على قرارا

رابعًا: لن تألو أطر الجامعة المختلفة جهدًا للمشاركة الفاعلة والمستمرة في النشاطات والفعاليات الرافضة لصفعة العصر التي ال تساوي الحبر الذي كتبت به، فدماء أبناء شعبنا أع

خامسًا: تعلن الجامعة بكل مكوناتها في شطري الوطن عن ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية واقعًا على األرض، واالصطفاف خلف قيادتنا الشرعية برئاسة سيادة الرئيس أبو مازن

 سادسًا: تؤكد الجامعة وأطرها أن من سيكتب السطر األخير من الحكاية هو شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا، الذين سيرفعون علم فلسطين فوق مساجد القدس وكنائس المد

أخبار ذات صلة
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