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«القدس المفتوحة» تشارك في مؤتمر 
دولي بتركيا حول القضية الفلسطينية

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- شــاركت جامعة 
القــدس المفتوحة فــي المؤتمر الدولي الذي 
جاء بعنوان «تركيا والقضية الفلســطينية»، 
أمــس، وانعقد في رحــاب جامعة نجم الدين 

أربكان في قونية-تركيا. 
ومثل الجامعة في المؤتمر أ. د. عبد الرحمن 
محمــد مغربــي، الذي ترأس إحدى جلســات 
المؤتمر وقدم بحثًا بعنوان: «موقف الجهاز 
اإلداري في متصرفيــة القدس من الهجرة 
ــبـــيــل  اليهودية واالستيطان في فلسطين قُ
االنقــالب علــى الســلطان العثمانــي عبــد 
الحميــد الثاني (محمد آصف بك) قائم مقام 
يافــا أُنموذجــا»، وأ. د. نعمــان عمــرو الذي 
تــرأس إحدى جلســات المؤتمر وقــدم بحثًا 
بعنوان: «اليهود في مدينة الخليل بين العهد 
العثماني وعهد االحتالل اإلسرائيلي (دراسة 

مقارنة)».
وشــاركت فــي المؤتمــر العلمــي (16) دولة، 
وبلغ عدد المشــاركين الذيــن تقدموا بأبحاث 
ا، تم تقســيمهم على  علميــة (160) مشــاركً
(30) جلســة، وحضره العديد من الشخصيات 

الرسمية التركية والفلسطينية، وعلى رأسهم 
ممثل رئيــس الجمهورية التركية رجب طيب 
أردوغان، ورئيس جامعة نجم الدين أربكان، 
ورئيس بلدية قونية، وســفير فلسطين في 
تركيــا، ورئيس بلدية الخليل، وقنصل تركيا 
العام في القدس، وممثل عن جامعة القدس 
المفتوحة االستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد 

مغربي، واألستاذ الدكتور نعمان عمرو.
ويأتــي المؤتمر في إطــار تعزيز التعاون بين 
جامعة نجــم الدين أربــكان وجامعة القدس 
المفتوحة مستقبالً بما يخدم المسيرة العلمية 
في فلسطين، وبما يخدم القضية الفلسطينية 
التي تأخذ أهمية خاصة في السياسة الخارجية 

للحكومة التركية.
وأشار رئيس جامعة نجم الدين أربكان األستاذ 
الدكتور مظفر شكر إلى أهمية الدور الدولي 
واإلقليمي الذي تلعبه تركيا في دعم القضية 
الفلسطينية، وبما يدعم قيم األخوة والتعاون 
بين الشعبين الشقيقين التركي والفلسطيني 
وإسهاماتهما التاريخية في البناء الحضاري في 

منطقة الشرق األوسط. 

رام اهللا- الحياة الجديدة- وفا- وجهت حركة التحرير الوطني 
الفلســطيني فتح، إقليم روســيا االتحادية، رسائل احتجاجيه 
إلى جميع األحزاب الروسية الممثلة بالبرلمان، ووزارة الخارجية 
الروسية، وممثل األمم المتحدة في روسيا، باإلضافة لوسائل 

اإلعالم في موسكو، بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشئوم.
وشــرحت فتح، في رســائلها، عن وعد بلفور وما حل بالشعب 
الفلسطيني من مآسي وأحزان نتيجته، ودعت فتح إقليم روسيا 
االتحادية يشــاركها الجاليــات العربية في روســيا، إلى وقفه 

احتجاجية أمام سفارة بريطانيا يوم 2 من نوفمبر .
وفي ذات السياق، اعلنت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة 
التحرير عن برنامج فعاليات احياء مئوية وعد بلفور. جاء ذلك 
خالل مؤتمــر الصحفي عقد في الدائرة بحضور عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير وممثل القوى والفصائل الوطنية 
واصل ابو يوسف ومستشارة االعالم والتواصل في وحدة دعم 
شؤون المفاوضات سمر عوض اهللا وحسن فرج من لجنة العمل 

المركزي الحياء ذكرى وعد بلفور.
وقال ابو يوســف، «المطلوب من بريطانيــا بدالً من االحتفال 
بمئوية وعد بلفور، االعتذار من الشــعب الفلسطيني وتقديم 
التعويضات لالجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى وجود تحركات 

فلسطينية ودولية لمقاضاة إسرائيل على وعد بلفور.
وأكدت عوض اهللا ان الهدف من اللقاء بوســائل االعالم يأتي 
من باب الشراكة والمسؤولية الوطنية في ايصال رسالة الشعب 
الفلسطيني الى العالم وخاصة بريطانيا من خالل العمل على 
تحفيز وتحشيد مشاركة ابناء شعينا في الفعاليات الجماهيرية 
واالعالمية وحلق زخم شــعبي واعالمي الحيــاء هذه الذكرى 

المشؤومة.
وأوضحــت أن مجموعة العمل من أجل احيــاء الذكرى قامت 
بإعــداد مواد اعالمية من شــأنها مســاعدة وســائل االعالم 
باالنطــالق بحمالتهم الخاصة، وتم توزيعها على الصحافة 
المحلية والعربية واالجنبية ونشــرت على المواقع الرسمية 
بما في ذلك الرســائل الموحدة والهاشــتاغ الرئيسي وورقة 
سؤال وجواب وفيديو بعنوان Britain: Make it right وغيرها 
من المواد المساعدة. وتجدر االشارة انه تم توزيع 250 الف 
نشــرة حول وعد بلفور وزعت على الجامعات، وتم بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم االنتهاء من كتابة 100 الف رسالة 
مــن طــالب المدارس فــي جميع أنحــاء الوطن الى رئيســة 
الوزراء البريطانية احتجاجاً على تنظيم االحتفالية وتذكيرا 
بمسؤولية بريطانيا عن الظلم التاريخي الذي الحقته بشعبنا.

واكــد فــرج على انه تم اعــداد برنامجا مكثفــا للفعاليات في 
فلسطين والداخل الفلسطيني وبريطانيا والعديد من العواصم 

العربية واالوروبية، للتذكير بمسؤولية بريطانيا عن النكبة.
فــي ســياق آخر، وجه عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح، 
المفوض العام للعالقات العربية والصين الشعبية عباس زكي 
، نداء لألحزاب الوطنية والقوى السياسية التقدمية في الوطن 
العربي لمناســبة الذكرى المئوية لوعد بلفور، مطالباً باعتبار 
يوم الثاني من تشرين الثاني المقبل يوم غضب عربي في كل 
العواصم والمدن العربية، لفضح الموقف البريطاني والتشهير 
بــه من خالل إصدار البيانات ورســائل الشــجب واالســتنكار، 
والخروج بمســيرات جماهيرية تنديدا واســتنكارا بوعد بلفور 

المشؤوم.
وأوضــح زكــي أن ذلــك من أجل إجبــار بريطانيــا على تحمل 
مسؤولياتها األخالقية والسياسية واإلنسانية والقانونية لتبعات 
وعدها الظالم، ومطالبتها بتصحيح هذا الظلم التاريخي الذي 
أدى إلى اقتالع شــعبنا الفلسطيني وتشريده واحتــالل أرض 

وطنه، من خــالل اعتذارهـا الصريح على ما ارتكبته من جرم 
يرتقي لدرجة جرائم الحرب الكبرى التي ترتكب بحق السكان 
األصليين، والشــعوب المظلومة التي تناضل من اجل الحرية 

والعدالة.
ووجــه زكي تحية تقديــر واحترام إلــى البريطانيين الذين 
بــادروا برفــض ما فعلته حكومتهم، ســواء من ســار على 
األقدام وصوال إلى فلســطين، أو اآلالف الذين وقعوا وثيقة 
تاريخية تطالب بريطانيا باالعتذار عن تصريحها المشؤوم، 
كما وجه تحية تقدير خاصة للمؤرخ البريطاني الكبير أرنولد 
توينبي الذي عبر عن شعوره بالخجل والندم الشديدين على 
ازدواجية المعايير األخالقية التي حكمت سلوك حكومة بالده 
تجاه فلســطين وشــعبها في ذلك الوقت، وحيا زعيم حزب 
العمــال البريطاني «جيرمي كوربين» الذي عبر عن رفضه 
المشــاركة في حفل العشــاء، الذي ســيقام يــوم الخميس 
المقبل بحضور نتنياهو ورئيسة وزراء بريطانيا في لندن، 
إلحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، ووجه التحية 

للحمالت الشــعبية في الوطن العربي والعالم التي تتحرك 
رفضا لما ســتقوم به الحكومة البريطانية لالحتفاء بمرور 
مئة عام على وعد بلفور، متحدية بذلك العدالة الدولية وحق 
الشــعب الفلسطيني بتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة 

فوق ترابه الوطني.
وأكــدت حركــة فتــح إقليــم بلجيــكا ولوكســمبورغ، وتحالف 
المنظمات والمؤسســات الفلســطينية في بلجيكا، في بيانين 
منفصليــن عنهمــا، أمس، ان وعــد بلفور يمثــل عدوانا على 
الشــعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في ارضه والتي كفلها 

القانون الدولي، وجريمة بحق االنسانية ال تسقط بالتقادم.
الى ذلك، قالت حركة فتح اقليم بلجيكا- لكسمبورغ في بيانها، 
إن بريطانيــا تؤســس لعزلها دوليا نتيجة عــدم اعتذارها عن 
وعد بلفور المشــؤوم، وأدانت بشــدة تصريحات رئيسة وزراء 
بريطانيا، تيريزا ماي، التي أعلنت فيها «فخر» بريطانيا بقيام 
دولــة الكيان اإلســرائيلي المحتل، وتصميمهــا على االحتفال 

بمئوية وعد بلفور المشؤوم.
ودعــت الجبهة الديمقراطية شــعبنا الى أوســع مشــاركة في 
جميع الفعاليات الوطنية التي ستقام في هذه المناسبة، لرفع 
الصوت الفلسطيني عاليا رفضا لهذا الوعد ونتائجه التي ال زالت 
متواصلة، وتمســكا بحقوق شعبنا الوطنية، ورفضا للسياسة 
البريطانية السابقة والحالية والتمسك بمطلب إعتذار بريطانيا 

عن هذه الجريمة التي اقترفتها بحق شعبنا.
وقالــت جبهــة التحرير العربية في بيان لهــا «إن حكومة تريز 
ترى في دولة إســرائيل نموذجاً مثيــالً لها, وهي طبق األصل 
عــن الحكومــة التي أوجدتها، فــال يمكن لبريطانيــا أن تقدم 
نموذجاً مختلفاً عن حقيقتها االستعمارية والعدوانية التوسعية 
العنصريــة لذلــك فان المواجهــة في ذكرى الوعد المشــؤوم 
ضرورة أن تشــمل كافة الشــعوب التي عانت من االســتعمار 

البريطاني العنصري. 
وأصدر المؤتمر الوطني الشــعبي للقدس بياناً جاء فيه «نحن 
واثقون بقدرة شــعبنا على اإلســتمرار في المقاومة من أجل 
محــو آثار هذه الجريمة البشــعة، وإلحاق الهزيمة بالمشــروع 
الصهيوني في فلسطين مهما طال الزمن، مضيفاً بأن الكيان 
اإلســرائيلي سيظل كياناً غير شرعياً وباطل وزائف، وقناعتنا 
راســخة بأن مسألة وجوده ســتنتهي بإقتالعه من جذوره، ما 
يتطلب دعم الدور النضالي، وتعزيز صمود شــعبنا المظلوم، 

وتسخير كل طاقاتنا ووحدتنا لمواجهة هذا اإلحتالل». 

ندوة في غزة بعنوان: «مائة عام على وعد بلفور»
غزة- وفا- دعا، مشاركون في ندوة بغزة أمس، بعد 
مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم الحكومة 
البريطانية الى التراجع عن «جريمتها» بحق شعبنا، 
وأن تتحمــل مســؤولياتها السياســية واألخالقيــة 
عن الظلــم الذي أوقعته بالفلســطينيين وتعترف 

بحقوقهم التاريخية.
وحــث المشــاركون في النــدوة التــي التأمت تحت 
عنــوان: «مائة عام على وعد بلفور» أبناء الشــعب 
الفلســطيني فــي كافــة أماكــن تواجده إلــى نبذ 
الفرقــة واالنقســام، وتوحيــد الجهــود الوطنيــة 
الفلسطينية الرسمية والشعبية، مع جهود أصدقاء 
شــعبنا وحلفائه الســتثمار مئوية وعــد بلفور في 
إطالق حملة شــاملة، تفضي إلى اعتراف بريطانيا 
بمسؤوليتها السياسية واألخالقية عما حل بالشعب 

الفلسطيني.
وطالب المشاركون، في الندوة التي عقدت في كلية 
مجتمع غزة للدراســات السياحية والتطبيقية تلبية 
لدعوة صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي 
بتنظيم فعاليات بهذه الذكرى المشؤومة، بريطانيا 
من خالل هذه الحملة إلى التكفير عن خطيئتها من 
خالل االعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، 
بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وقيام الدولة 

الفلسطينية كاملة السيادة.
وقــال د. محمد ســلمان شــعث النائــب األكاديمي 
بالكلية إن وعد بلفور هو المسمى الذي يطلق على 
الرســالة التي توجه بها وزير الخارجية البريطاني 
آرثــر جميس بلفور في الثاني من تشــرين الثاني 
عام 1917 إلى اللورد روتشيلد قبل شهرٍ واحد من 
احتالل بريطانيا لفلسطين، مشيرا فيها إلى التأييد 
الكامل الذي أبدته الحكومة البريطانية إلنشاء وطنٍ 

قومي لليهود في فلسطين.
 وأشار الى أن «وعد بلفور هو وعد من ال يملك لمن 
ال يســتحق»، في إشــارة إلى أنّ بلفــور اإلنجليزي 
أعطى فلســطين التــي ال يملكهــا وال يملك الحق 

في التصرف بها لشــعبٍ ال يســتحق أن يمتلكها أو 
أن يتواجد بها.

من جهتــه، قال طــالل أبو ظريفة عضــو المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, إن 
وعد بلفور يشكل مخالفة ألحكام وقواعد القانون 
الدولي، فقواعــد القانون الدولي تؤكد أن إجراءات 
االنتــداب كانت خرقا لميثاق عصبة األمم المتحدة، 
وان وعد بلفور ال يمثل أي سند قانوني يعتمد عليه، 
فقــد صدر عمن ال يملك وأعطى لمن ال يســتحق، 
فبريطانيــا لم تكن لها والية على فلســطين حين 
اصدر الوعد وال للحركة الصهيونية في فلســطين 
أي حــق قانوني وأخالقي، وبريطانيا لم تراع صك 
االنتداب على فلســطين بالذات نص المادة 22 من 
ميثاق عصبــة األمم المتحدة، لذا وعد بلفور صدر 
في عام 1917 في وقت لم تكن لبريطانيا أية صلة 
قانونية بفلسطين وان االنتداب حصل بعد صدور 
الوعد، والن قانون االحتالل العسكري ال يجيز لدولة 
االحتالل التصرف بــاألرض المحتلة، وبالتالي فإن 
وعد بلفور باطل لعدم شــرعية موضوعه وتنعدم 
فيه األهلية القانونية وليس له أية قيمة قانونية.

وذكر أن وعد بلفور حرف التاريخ عن مساره وطرح 
الفكــرة الصهيونية الهامشــية كخيــار واقعي في 
السياسة العالمية، واســتمرارية ذلك تجسدت في 
اإلصابة الثانية حيث قامت الجمعية العمومية لألمم 
المتحدة بعد ذلك بثالثين عاما في تشــرين األول 
1947 بتأييد إقامة دولة يهودية.واعتبر أبو ظريفة 
أن اإلشارة إلى وعد بلفور في نص وثيقة االستقالل 
المعلنة مع قيام دولة إســرائيل، دليل فصيح على 
أهمية هذا الوعد بالنســبة لليهــود، حيث نقرأ في 
هذه الوثيقة: «االنبعاث القومي في بلد اعترف به 
وعد بلفور...».واســتعرض د. يوســف عمر أســتاذ 
التاريخ الحديث في جامعة األقصى بغزة، الخلفيات 
التاريخية والسياسية لوعد بلفور 2 نوفمبر 2017، 
موضحا أن فلســطين لم تكن في يــوم من األيام 

بعيدة عن الفكر االستعماري البريطاني، خصوصا 
بعد أن أصبحت بريطانيا الدولة االستعمارية األولى 
في العالم زاد اهتمام بريطانيا بفلســطين ومصر 
بعد احتــالل بريطانيا للهند وإقامتها مســتعمرات 
كبيرة فيها وفي دول شــرق وجنوب شــرق آســيا، 
وأصبحت هذه المستعمرات بمثابة العصب األساسي 
والعمود الفقري لالقتصاد البريطاني. خصوصا أن 
طرق المواصالت بين بريطانيا ومســتعمراتها في 
الهند وجنوب شــرق آســيا كانت تمر عبر فلسطين 
ومصر.وتابــع بالقــول لم يكــن موقــف بريطانيا 
من فلســطين قد تبلور في ذلــك الوقت، ألن هذه 
المنطقة التي تسيطر عليها الدولة العثمانية كانت 
آمنة، وال يوجد هناك من يعكر صفو األمن في هذه 
المنطقة، ما قد ينعكس سلبا على بريطانيا وطرق 
مواصالتها إلى الهند فقد كانت الحملة الفرنســية 
على مصر 1798-1801م، والحملة الفرنسية على 
فلســطين عام 1799م، والتي انتهت بفشلها على 
أبــواب عكا، قد نبــه بريطانيا جيدا إلى أهمية هذه 
المنطقة الهامة واالســتراتيجية، خصوصا أن هذه 
الطريق تم تهديدها ألول مرة من قبل فرنسا التي 
كانت أكبر منافس سياسي واستعماري واقتصادي 
لبريطانيــا، وذلك من خالل قطع طرق المواصالت 
بين بريطانيا ومستعمراتها في الشرق وخصوصا 
الهند. كانــت هزيمة الدولة العثمانية مرات عديدة 
أمــام جيوش محمــد علي باشــا حاكــم مصر من 
عام 1831-1840م، قد أثبــت أن الدولة العثمانية 
دولــة ضعيفة وعاجزة عــن الصمود أمام أحد أتباع 
فرنسا سابقا وهو محمد علي باشا، والذي استطاع 
الســيطرة على كل بالد الشــام خالل فترة وجيزة.

وذكر أن بريطانيا كانت تعلم جيدا أن فرنسا تقف 
وتدعم محمد علي عســكريا وسياسيا، ما يعني أن 
تقدم ونجاح وانتصار وازدياد نفوذ محمد علي فإن 
ذلك يعني نجاح وانتصار وازدياد النفوذ الفرنسي، 

وهو األمر الذي ال ولن تقبله بريطانيا.

مفوضية األسرى تثمن تصريحات كوربن وتدعو لمالحقة رئيسة وزراء بريطانيا قانونيا
غزة- الحياة الجديدة- ثمن نشأت الوحيدي الناطق 
باسم مفوضية األسرى والشهداء والجرحى بالهيئة 
القياديــة العليا لحركة فتــح في قطاع غزة وممثل 
حركــة فتح فــي لجنــة األســرى للقــوى الوطنية 
واإلســالمية تصريحــات جيرمــي كوربــن رئيس 
حــزب العمــال البريطاني التــي أدان فيها االحتالل 
ودعا فيها لرفع الظلم التاريخي عن شــعبنا رافضا 
المشــاركة في االحتفالية التي دعت إليها رئيســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمرور 100 عام على 
وعد بلفور المشؤوم والمقرر إقامتها يوم الخميس 

القادم 2 نوفمبر 2017 .
وأفاد الوحيــدي إن جيرمي برنارد كيربن وهو من 

مواليــد 26 / 5 / 1949 يعتبــر رئيســا ألكبر أحزاب 
المعارضــة البريطانيــة وهــو عضو فــي البرلمان 
البريطاني عن دائرة إسلنغتون في شمال بريطانيا 
وكان قد تعهد قبل ســنوات باإلعتذار عن مشاركة 
بــالده في الحرب علــى العراق ما يدعو الســتثمار 
هذه األصوات المتضامنة مع القضية الفلسطينية 
فلســطينا وعربيا .وأكد أن تصريحــات تيريزا ماي 
رئيسة الوزراء البريطانية حول احتفاالت بريطانيا 
بمــرور 100 عام على وعد بلفور المشــؤوم في 2 
نوفمبــر 1917 ودعــوة بريطانيــا لرئيس حكومة 
االحتــالل اإلســرائيلي للمشــاركة فــي اإلحتفالية 
المنــوي إقامتهــا فــي 2 نوفمبــر 2017 بالعاصمة 

البريطانيــة لنــدن ال تخــدم حقــوق اإلنســان في 
الحرية وال تخدم حق الشــعوب المحتلة في تقرير 
المصير وإنمــا تؤكد على تكريس ودعم بريطانيا 
لإلحتالل اإلســرائيلي لألراضي الفلسطينية .وقال 
إن تصريحــات تيريزا ماي عــار في جبين الحكومة 
البريطانية داعيا السيد جيرمي كوربن وكافة النواب 
البريطانيين المتضامنين مع القضية الفلسطينية 
والشــعب البريطانــي للضغــط علــى حكومتهــم 
وإلزامها باإلعتذار علنيا للشــعب الفلسطيني على 
غرار االعتذار اإليطالــي لليبيا وعلى غرار الموقف 
الشجاع للجنرال الفرنسي شارل ديجول الذي اتخذه 
في العام 1958 إبان االستعمار الفرنسي للجزائر .

ندوة سياسية في الفارعة حول مئوية وعد بلفور
طوباس- وفا- شارك طلبة مدارس، ومسؤولون 
وممثلون عن المؤسسات الحكومية واألهلية، 
في ندوة سياسية بعنوان «مئة عام من الظلم 
بحق شــعبنا»، عقدتها مدرسة ذكور الفارعة 
الثانوية، بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي.

وحضر الندوة القائم بأعمال محافظ طوباس 
أحمد األسعد، ومفوض حرس الرئيس العميد 
نمر العايدي، وأمين ســر حركــة فتح، محمود 
صوافطــة، ومديــر مديرية التربيــة والتعليم 
ســائد قبها، ومدير التوجيه السياســي محمد 
العابــد، ورئيــس اللجنة الشــعبية في مخيم 
الفارعة عبــد المنعم مهــداوي، وممثل دائرة 
شــؤون الالجئين ياســر أبــو كشــك، والهيئة 
التدريسية في مدرســة ذكور مخيم الفارعة، 
األســتاذ معاوية خضر، والدكتــور فادي عالن 
وممثلون عن المؤسسات الحكومية واألهلية، 
وطالب.وقال األسعد: «إن الشعب الفلسطيني 
قادر على التعامل مع كل التحديات وفي كافة 
المراحل، وما مر على الشعب الفلسطيني من 
نكبات سببها وعد بلفور المشؤوم، الذي خلف 
قدرا كبيرا من المعاناة والجرائم بحق شــعبنا 
األعزل».وطالب بالضغط على بريطانيا بكل 

السبل من اجل االعتذار السياسي وليس المادي 
للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذا المطلب 
هــو حــق مشــروع ويجــب مالحقــة بريطانيا 
ومحاسبتها على ما اقترفته.وأكد العايدي، أننا 
اآلن بحاجة إلى تــوازن قوى جديد، حتى نأخذ 
حقنــا بالكامل، نتيجة عدم اكتــراث الحكومة 
والمعاهــدات  القوانيــن  لكافــة  اإلســرائيلية 
الدولية.وأشــار األسعد إلى أن الحل الوحيد هو 
الثبات في األرض ومقاومة االحتالل ومقاومة 
أفــكار الهجــرة عــن الوطن، ألن هذه الســبل 
تمكن المحتل من طردنا عن وطننا.ودعا أمين 
سر حركة فتح في طوباس، كافة المؤسسات 
والفعاليات والمواطنين في المحافظة لاللتفاف 
حول الحكومة الفلسطينية والخروج بالفعاليات 
التي نظمها اإلقليم لالحتجاج على وعد بلفور 
المشؤوم.وشدد قبها على ضرورة رفع الوعي 
الوطني والتاريخي عند طلبة المدارس، ألنهم 
هــم األجــدر واألوفــى لحمل الراية واإلرســاء 
بالشــعب إلى بر الحرية ودحر االحتالل.وأشار 
أبو كشك إلى أن وعد بلفور أتى نتيجة لمصالح 
عالمية، وأنعش الهجرات اليهودية التي توافدت 

على فلسطين منذ القرن التاسع عشر .

خالل لقاء نظمته نقابة الصحفيين بغزة

مطالبة الحكومة البريطانية باالعتذار عن وعد بلفور المشؤوم
غزة- الحياة الجديدة- ثمن مشــاركون في لقاء حول وعد 
بلفــور واإلعــالم الفلســطيني الخطوات التــي يقوم بها 
الرئيس محمود عباس والدبلوماسية الفلسطينية للضغط 
علــى الحكومــة البريطانيــة، لالعتــذار عــن جريمة وعد 
بلفور المشؤوم، مطالبين بضرورة مساندة الدبلوماسية 
الفلسطينية في هذه الخطوات، من خالل تشكيل جماعات 
ضغط توضح الكارثة، التي تسبب بها وعد بلفور المشؤوم.
وطالب المشاركون بتشكيل لجنة فلسطينية تضم نخبة 

من الكتــاب واإلعالميين والحقوقيين، لمخاطبة وســائل 
اإلعالم األجنبية وتســليط الضوء علــى تداعيات وتبعات 
وعــد بلفــور الكارثية على شــعبنا. جاء ذلك خــالل اللقاء 
الحواري، الــذي نظمته نقابة الصحفيين الفلســطينيين 
في مقرها بمدينة غــزة، أمس الثالثاء، بحضور عدد من 
االعالميين والكتاب.وأكد نائب نقيب الصحفيين د. تحسين 
االسطل ضرورة المشاركة في كافة الفعاليات والنشاطات 
التي تنظم بهذه المناسبة، والبحث في خطوات ونشاطات 

اضافية لتســليط الضوء على هذه الجريمة وخاصة على 
الصعيد االعالمي.وشــدد االسطل على مساندة الخطوات 
التي يقوم بها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية 
في الضغــط على الحكومة البريطانية لالعتذار عن هذه 
الجريمة وليس االحتفال بها.وطالب المشاركون بضرورة 
تناول موضوع وعد بلفور في وسائل اإلعالم الفلسطينية، 
واإلعالم الجديد، بشكل متواصل على مدار العام من خالل 

فعاليات وبرامج وتحقيقات وأفالم وثائقية.

غضب فلسطيني واسع من احتفال بريطانيا بمئوية «بلفور» المشؤوم

اجتماع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير.


