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 الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من نظيره الصيني
رام اهللا- وفــا- تلقى الرئيس محمود عباس، 
برقيــة شــكر جوابيــة من الرئيــس الصيني 
شــي جين بينغ، ردا على تهنئــة الرئيس له، 
النتخابــه أمينا عاما للجنــة المركزية للحزب 
الشــيوعي الصيني. وقــال الرئيس الصيني 
في برقية الشــكر: «يتبادل الشعبان الصيني 
والفلســطيني التفهــم والدقــة والدعم على 
الدوام، ويبقيان صديقين عزيزين وشريكين 

مخلصين وأخوين شقيقين حقيقين».
وشــدد الرئيس شي جين بينغ، على أن بالده 
ســتواصل كالمعتــاد دعــم القضيــة العادلة 
للشعب الفلسطيني، من أجل استعادة الحقوق 
الوطنية الشــرعية، وقال: «أنا على استعداد 
لبذل الجهود المشتركة لقيادة تطور العالقات 
الصينية الفلسطينية إلى األمام باستمرار، لما 

فيه خير للشعبين».

 وبرقية شكر من رئيس وزراء اليابان
كما تلقى الرئيس، برقية شكر جوابية من 
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، لمناسبة 

تهنئته بفوزه باالنتخابات. 
وأكــد رئيــس وزراء اليابــان فــي برقيــة 

الشــكر، أن اليابان ســتواصل دعم جهود 
الرئيــس لتحقيــق الســالم العـــــــــــادل 
القائــم علــى حــل الدولتيــن وبنــاء دولة 

فلسطينية مستقلة.

 ادعيس يفتتح مدرسة في «قراوة» وتوسعة اخرى في قلقيلية
ســلفيت– الحياة الجديدة- 
افتتح وزير األوقاف والشؤون 
ادعيــس،  يوســف  الدينيــة 
اللــواء  ســلفيت  ومحافــظ 
أمــس،  البلــوي،  إبراهيــم 
مدرســة شــرعية في قرية 
وكرما  حســان،  بنــي  قراوة 
كوكبــة من حفظــة  القرآن 
فــي  ومتفوقيــن  الكريــم 

التالوة والتجويد.
وأكــد ادعيــس أهميــة بناء 
المدارس الشرعية، ودورها 
الطليعي في إيصال رســالة 
لنــاس،  ا لــكل  اإلســالم 
على  ووضعهم  وتنويرهــم 

الطريق القويم.
وأشــار إلى أن الوزارة تدعم 
بشــكل كبير التحاق الطلبة 

في كافــة مجــاالت التعليم 
فلســطين،  فــي  الشــرعي 
حيث تعــد الــوزارة المناهج 

الشرعية.
واستعرض المحافظ الظروف 
واالقتصاديــة  السياســية 
واالجتماعيــة التي تعيشــها 
إلــى  وأشــار  المحافظــة. 
حجــم االســتهداف لــكل ما 
هــو فلســطيني فــي بلدات 
وقــرى المحافظــة من قبل 
اإلســرائيلي،  االحتالل  دولة 

والمستوطنين.
قلقيليــة،  محافظــة  وفــي 
ومحافــظ  ادعيــس  افتتــح 
قلقيلية اللواء رافع رواجبة، 
توسعة مبنى مدرسة اإليمان 
األساســية، وروضــة براعم 

وأكــد  اإلســالمية.  اإليمــان 
الطرفــان حساســية الــدور 

الــذي تقوم بــه «األوقاف»، 
والتــي تحمل علــى عاتقها 

نشــر العلم الشــرعي داخل 
المجتمع الفلسطيني.

 أبو دياك يكرم األطباء الشرعيين 
الحاصلين على البورد األردني

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة-  قدم وزير العدل 
علــي أبو ديــاك، أمس في مكتبــه برام اهللا، 
دروعا تكريمية لألطباء الشرعيين الحاصلين 

على البورد األردني في الطب الشرعي.
فــي  القدامــى  األطبــاء  الوزيــر  كــرم  كمــا 
الطب الشــرعي تقديرا لجهودهــم المهنية، 

واسهاماتهم بخدمة الوطن.
وحضر حفــل التكريــم، وكيــل وزارة العدل 
محمد أبو سندس، والوكيل المساعد للشؤون 
االدارية والمالية عبد الناصر دراغمة، والمدير 
اإلداري للطب الشرعي يسري عليوي، ومشرف 
وحدات التخطيــط والنوع االجتماعي وحقوق 
اإلنســان ســامر الشــرقاوي، ومدير مشروع 
UNODC الممــول مــن الحكومــة الكنديــة 

معتصم عوض.
وأكد أبو دياك أن تخرج هذه النخبة من األطباء 
الشرعيين وحصولهم على البورد األردني في 
اختصاص يشــكل إضافة نوعية إلثراء عمل 

الطب العدلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن تخرج 
هذه المجموعة يتم للمرة األولى منذ تأسيس 

الطب العدلي في فلسطين.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتطوير قدرات الطب 
الشــرعي، الذي سيســاهم في تعزيز قطاع 
العدالة للوصول الى الحقيقة واألدلة العدلية 
والعدالــة الجنائيــة، مشــيرا إلــى أن األطباء 
الذين حصلــوا على البورد األردني في الطب 
الشرعي سيساهمون في تعزيز مكانة الطب 
العدلــي ومضاهاتــه بنظرائه على مســتوى 

الدول العربية.
وتم تكريم األطباء في الطب الشرعي التابع 
لــوزارة العدل: ريان العلي، أشــرف القاضي، 
عبداهللا ياســين، يوســف عبــداهللا، واألطباء 
الشــرعيين الحاصليــن على البــورد األردني 
للطب الشــرعي وهم: حفصة ســالمة، راكز 
ســالمة، محمــد الشــلبي، مهند جابــر، نوح 

حمدان، مؤيد بدر.

 «القدس المفتوحة» تختتم المؤتمر السادس للتراث الشعبي 
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- اختتمت جامعة القدس 
المفتوحة، أمس، فعاليات مؤتمرها السادس للتراث 
الشــعبي بعنــوان: «التراث الشــعبي في محافظة 
جنيــن والجليل: هوية وانتمــاء»، بمهرجان تراثي 

فني أقيم في مدينة الناصرة بالداخل.
وأوصــى المشــاركون في ختــام أعمــال المؤتمر 
بالعمل على إيجاد منهاج فلسطيني يدرس لطالب 
المدارس والجامعات خاص بالتراث الشعبي ودوره 
في تعزيز االنتماء والهوية، على أن يقوم بإعداده 
أكاديميــون متخصصــون بالتــراث الفلســطيني. 
ثــم دعــوا إلــى إقامــة المهرجانــات، والمعارض، 
والمؤتمرات التراثية داخل الوطن وخارجه، من أجل 

التعريف بالتراث ونشره.
عقــد المؤتمر، برعاية  الرئيس محمود عباس (أبو 
دم فيه اثنان وعشرون بحثاً وورقة عمل  مازن)، قُ
من خالل أربع جلســات علمية، تخللتها مناقشــات 
من الحضــور لتحديد أهم المشــكالت والتحديات 
التــي تواجــه التراث الشــعبي الفلســطيني بوجه 
عــام، وفي محافظة جنيــن والجليل بوجه خاص، 
ومواجهة السياسات واإلجراءات اإلسرائيلية بهدف 
الحفاظ عليه، وتركيز مفهوم المشاركة الشعبية 
في دعم الخطط الداعية إلى اإلســهام في تطوير 
الفكــر البحثي في مجال التراث الشــعبي، وتعزيز 
الروابط بين مكونات الشعب الفلسطيني للحفاظ 

على الهوية والتاريخ والتراث.
وألقــى نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. 
ســمير النجدي، كلمة في المهرجان الذي أقيم في 
 أهلكم الناصــرة، قال فيها: «أنقلَ إليكــم تحيات

وأخوتكم الذين يشاطرونكم بشائر األمل والفرح، 
ركم باألصالة عن  ومشاعر األلم والمعاناة، وأشكُ
نفســي وباســمِ جامعة القدس المفتوحة، جامعة 
الوطن والمواطن، طلبةً وأساتذةً وإداريين، وعلى 
رأســهم األســتاذ الدكتــور يونــس عمــرو رئيس 
م  م وتعاونكُ تكُ الجامعــة، وأُثمــن عاليــاً مشــاركَ
فــي تنظيمِ مؤتمرِ التراث الشــعبي الفلســطيني 
السادس، وإقامة هذا المهرجان الحافل، المكمل 
لمهرجان التراث الذي أقمناه يوم أمس في محافظة 

جنين».
وقال إن هذه المشــاركة إن دلت على شيء، فعلى 
محبتكم وتعلَّقكم بتراث شــعبنا الفلســطيني، 
نــا في أرضنا الطيبة  رِ دنا وتجذُّ رمــزِ هويتنا ووجوِ
المباركة، ومؤكديــن على وحدة هذا التراث التليد 
في تعبيره األزلي عن هويتنا وإنسانيتنا ووجودنا 

المتجذِّر في تربة هذا الوطن منذُ آالف السنين.
وأضاف إن المهرجان يعبر أصدق تعبيرٍ عن تراثنا 
ورائحة أجدادنا وأصالة حضارتنا، «وال يســعني 
م،  في ختــام كلمتي إال أن أتوجه باســم جامعتكُ
جامعة الفرحِ والمحبة والوحدة الوطنية، بالشكرِ 
الجزيلْ والثناِء الجليلْ لكل من أسهم في إنجاح هذا 
المهرجان، وأخص بالذكر بلديةَ الناصرة وطواقمها 
اإلداريةَ والفنية، الذين بذلوا جهد المستطيع في 
اإلعداد والتنظيم والمتابعة، وجسدوا روح التعاون 
البناء والمشاركةَ الخالقة في أسمى معانيها، آمالً 
أن تكونَ هذه المناسبةُ العزيزة بدايةَ خيرٍ وخطوةً 
 في مختلف تتلوها خطوات لتعاون أشملَ وأرحب

.«والفنية والتربوية العلمية المجاالت

وأوصى المشــاركون بتوفير قاعدة بيانات واضحة 
للمواقع األثرية من خالل إجراء مسح أثري شامل، 
وعمل مخططات أولية لهــا، وتوثيقها وتصويرها 
وأرشــفتها ضمن أرشيف إلكتروني وطني مصنف 

ومفهرس.
وطالب المشــاركون بالعمل على تسجيل المواقع 
والمباني التراثية ضمن التراث العالمي، وذلك من 

أجل حمايتها من السرقة والهدم والتجريف.
ودعا المشاركون أيضاً إلى العمل على إيجاد منهاج 
فلســطيني يــدرس لطالب المــدارس والجامعات 
خــاص بالتراث الشــعبي ودوره في تعزيز االنتماء 
أكاديميــون  بإعــداده  يقــوم  أن  علــى  والهويــة، 
متخصصون بالتراث الفلســطيني. ثــم دعوا إلى 
إقامة المهرجانات، والمعارض، والمؤتمرات التراثية 
داخــل الوطن وخارجه، من أجــل التعريف بالتراث 

ونشره.
وشدد المؤتمرون على ضرورة إنتاج األفالم والبرامج 
الوثائقية التلفزيونية واإلذاعية ذات العالقة بالتراث 
الشعبي للتعريف به. وطالبوا منظمة األمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم (اليونســكو) بالمساعدة 
في حماية التراث الفلسطيني من التزوير والسرقة 
من قبل االحتالل اإلســرائيلي. ودعا المشــاركون 
أيضــاً إلــى إقامــة مجســم للقرية الفلســطينية 
التراثية، لتبقى حاضرة في الذاكرة الفلســطينية، 
وإلــى إحيــاء المهرجانــات واألنشــطة المدرســية 
المتخصصة لتكريس األلعاب الشــعبية لدى طلبة 
المــدارس، وطالبــوا بتقديم الدعم للمؤسســات 

والجمعيات التي تعمل على حفظ التراث.

 دائرة شؤون المفاوضات تنظم جولة ميدانية لمنطقة البحر الميت
أريحــا- وفا- نظمت دائرة شــؤون المفاوضات في 
منظمة التحرير الفلسطينية امس الخميس، جولة 
ميدانية لمنطقة البحر الميت ترأسها عضو المجلس 
المركــزي لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم «أبو 
ليلى». وضمت الجولة ممثلة عن مؤسسة الحق مها 
عبد اهللا، ومستشاري االعالم والتواصل في الدائرة، 
بمشــاركة وفد صحفي دولي من أهم المؤسسات 
ووسائل االعالم الدولية، بهدف اطالعهم عن كثب 
على سياسات االحتالل واستغاللها وسرقتها لألرض 

والموارد الفلسطينية.
وشــملت الجولة االطالع على المنتجعات السياحية 
اإلسرائيلية المقامة على أرض فلسطينية ومناطق 

أخرى مزروعة بأشجار النخيل.
وخــالل الجولة، فند قيس عبد الكريم زور الرواية 
اإلسرائيلية التي تدعي السيطرة على منطقة البحر 

الميت ألسباب أمنية.
وأشار إلى أن المشروع االستيطاني االستعماري له 
أبعاد جيوسياســية واستراتيجية، مضيفا: «إن هذا 
المشــروع مشروع اقتصادي مربح يستهدف سرقة 
الموارد وتسمين الشركات اإلسرائيلية على حساب 
الشعب الفلســطيني، ولذلك يتم التركيز من قبل 
حكومة نتنياهو على غور األردن والبحر الميت التي 

تعلن أنها لن تتخلى عن السيطرة عليهما، والهدف 
من ذلك قطع االتصال المباشر ألي كيان فلسطيني 
ينشأ في المستقبل عن بعده العربي عبر األردن».

وأضاف: « اســتمعنا قبل أيام إلى تصريح وقح من 
قبــل نتنياهــو، الذي يعتبــر خالفاً للعالــم كله أن 
إخالء المستوطنات وإخراج المستوطنين المقيمين 
بصورة غير شــرعية على أرض محتلة هو تطهير 
عرقي، إن هذا يمثل عملية تزوير أخرى للتاريخ التي 
دأب عليها اإلسرائيليون، لكن يدرك العالم والمجتمع 
الدولــي أن هؤالء المســتوطنين تــم إحاللهم في 
أرضنا المحتلة بشــكل غير قانوني في تحد صارخ 

للقانون الدولي».
وطالب عبد الكريم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات 
عمليــة بــدالً مــن اصــدار التصريحــات والبيانــات 
اللفظيــة التــي تدين هذا المشــروع والبــدء فعال 
بتحريــم التعامل مع نتائجه بمــا في ذلك منتجات 
المســتوطنات والشــركات المتورطة في المشروع 

االستيطاني.
وقال: لن تكون هناك دولة مســتقلة فعالً من دون 
غور األردن بما في ذلك الشــاطئ الشمالي الغربي 
للبحر الميت، ومن دون دولة فلسطينية مستقلة لن 

يكون هناك سالم دائم في المنطقة.

من جهة اخرى أوضح مستشــار االعالم والتواصل 
في الدائرة أشرف الخطيب خالل الجولة أهمية البحر 
الميت وما تحتويه من موارد طبيعية وغنية تستغلها 

إسرائيل لصالح المستوطنين غير الشرعيين.
وأورد حقائق واحصائيات حول الشركات المتربحة 
مــن االســتيطان اإلســرائيلي بما في ذلك شــركة 

«أهافا».
وتطرق إلى منع إســرائيل لالستثمار الفلسطيني 
في المنطقة تحت ذريعة أنها مناطق أمنية مغلقة، 
في الوقت الذي حولت فيه هذه األراضي الى أراض 

زراعية وصناعية لخدمة المستوطنين.
كما اشــار الخطيــب الى المــردود االقتصادي الذي 
ممكــن أن تجنيــه دولة فلســطين حال ســيطرتها 

المباشرة على مواردها.
كمــا قدمت ممثلة مؤسســة «الحــق» مها عبد اهللا 
شــرحاً تفصيلياً عن االنتهاك االسرائيلي المتعمد 
لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية وخاصة 
اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتعلق «بنقل السكان 

إلى األراضي المحتلة».
وأشارت إلى المسؤولية التي تقع على الشركات التي 
تتواطأ وتتعاون مع المشروع االستيطاني، مضيفة: 

إنها تقع في فخ انتهاك القانون الدولي.

 طولكرم: «التربية والتعليم» تحيي الذكرى 
الثالثة عشرة الستشهاد القائد الرمز أبو عمار

طولكرم– الحياة الجديدة– مراد ياسين- أحيت 
مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة 
طولكــرم أمــس، ذكــرى االستشــهاد الثالثة 
عشــرة للرئيس الخالــد أبو عمــار في جميع 
مــدارس المحافظة من خالل فعاليات وطنية 
تدور حول شخصية القائد الرمز ياسر عرفات 

أسطورة النضال الفلسطيني. 
وأقيمت الفعالية المركزية في ساحة مدرسة 
الشهداء االساسية المختلطة في عنبتا بحضور 
ومشــاركة مديــرة التربيــة والتعليم ســالم 
الطاهر وممثل المحافظ مدير العالقات العامة 
واإلعالم في المحافظة، ورئيس بلدية عنبتا 
حمــد اهللا حمــد اهللا،  وأمين ســر حركة فتح 
حمدان سعيفان،  وعدد من مدراء المؤسسات 
المدنيــة واالمنية، ومديري ومديرات مدارس 
منطقة وادي الشعير، ولجنة متابعة مدارس 
عنبتا ومجالس أولياء األمور  ورؤساء األقسام 

في المديرية.
وأكــدت الطاهــر أهميــة التمســك بالثوابت 
الفلســطينية  لخلــق جيل فلســطيني يبقى 

علــى العهد والواعد يرنــو نحو القدس ليرفع 
شــبل من أشــبالنا أو زهرة من زهراتنا علم 
فلســطين خفاقاً فوق مآذن وكنائس القدس 
العاصمــة االبدية لفلســطين، واســتعرضت 
الطاهر المسيرة النضالية  للراحل والخالد في 

االذهان «ابو عمار». 
وحث سعيفان في كلمته على االستمرار على 
درب الشــهيد في النضال لتحرير فلســطين 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  واقامــة 

وعاصمتها القدس.
وقــال حمــد اهللا، أن احيــاء ذكرى استشــهاد 
الرئيــس ابــو عمار هــو تأكيد علــى الهوية،  
والصمود الن الياسر، هو الفصل االطول في 
حياة شعبنا. وتخلل فعالية احياء الذكرى عدد 
مــن الفقــرات الوطنية والقصائد الشــعرية، 
ومعرضاً للصور  يجسد حياة الياسر ومسيرته 
النضالية وكان آخرها  اطالق مارثون الياســر 
من مدرســة الشــهداء االساســية المختلطة، 
وافتتــاح المخيم الكشــفي في مدرســة عبد 

الرحيم محمود الثانوية في عنبتا.
 غزة: القوى والمنظمات األهلية تطالب بتوفير 
حاضنة سياسية ومجتمعية للمصالحة الوطنية

غــزة– الحيــاة الجديــدة– نفوذ البكــري- اكدت 
القوى الديمقراطية السياســية الخمس وشــبكة 
الرقابــة  تفعيــل  اهميــة  االهليــة  المنظمــات 
المجتمعية الفلســطينية على اليات تنفيذ اتفاق 
المصالحة الوطنية، وخطواتهــا بضمانة الجانب 
المصــري على ان يتــم االنتقال بصــورة فورية 
للحوار الوطني الشامل، وتوفير حاضنة سياسية 
ومجتمعيــة واســعة للمصالحــة القائمــة علــى 
الشــراكة والمشــاركة. جــاء ذلــك فــي المؤتمر 
الصحفي الذي عقدته القوى الديمقراطية وشبكة 
المنظمات امس، لإلعالن عن ورقة موقف بشأن 

تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية.
وشدد محسن ابو رمضان عضو الهيئة التنسيقية 
للشــبكة على ضرورة ان تساهم المصالحة في 
اســتعادة الديمقراطية ومبادئ حقوق االنســان، 
وتفعيــل دور المجتمع المدنــي لدعم المصالحة 
لحمايتهــا، وايجاد خطاب اعالمــي نضالي لدعم 

الوحدة والعدالة والديمقراطية.
مــن جانبهــا، اســتعرضت مريم ابــو دقة عضو 
المكتب السياســي للجبهة الشــعبية مــا جاء في 

ورقة الموقف الصادرة عــن القوى الديمقراطية 
والمنظمات االهلية، مشــيرة الــى ان تلك القوى 
والمنظمــات عبــرت عــن رفضها لالنقســام منذ 
اللحظــة االولى. وقدمت سلســلة مــن المبادرات 
والحمالت، وعقدت ورش العمل واللقاءات لتقديم 
الخدمــات الحقوقية واالنمائية والتنموية وتعزيز 
مقومات الصمود ورفض انتهاكات مبادئ حقوق 

االنسان واسس الحياة الديمقراطية.
وقالت ابو دقة، ان القوى والمنظمات تجدد دعمها 
للمصالحة واســتعادة وحــدة كل مكونات النظام 
السياســي الفلســطيني وفي مقدمتهــا منظمة 
التحريــر وفــق برنامــج سياســي متوافــق عليه 
ويســتند الى وثيقة الوفاق الوطني على ان يتم 
اتباع اليات الشــراكة الديمقراطية المستندة الى 
االنتخابات الدورية وفقا للتمثيل النسبي الكامل، 
وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة، واستعادة 
الحيــاة الديمقراطية المفقودة، واحترام ســيادة 
القانون والحريات العامة، ومبادئ حقوق االنسان 
والفصل بين السلطات وتعزيز استقالل القضاء.

وطالبت ورقة الموقف باالنتقــال الفوري للحوار 

الوطنــي الشــامل بمشــاركة مكونــات المجتمع 
الفلسطيني، خاصة الشباب والمرأة لتوفير حاضنة 
سياسية ومجتمعية واسعة للمصالحة القائمة على 
الشراكة، والمشاركة على ان يتم استعادة وحدة 
السلطة الوطنية على اسس مهنية وفقا للقانون 
االســاس وقانون الســلطة القضائيــة واالبتعاد 
عن الفئويــة الحزبية، وكذلك وقف التشــريعات 
والقوانين والقرارات، التي تمس المبادئ الوطنية 
والديمقراطيــة واعادة النظر فــي القوانين التي 

صدرت في فترة االنقسام.
ودعــت القوى والمنظمات فــي موقفها الى ايجاد 
رقابة مجتمعية على اليات تنفيذ اتفاق المصالحة، 
والغاء االجراءات المتخذة بحق غزة على ان تقوم 
حكومة الوفاق الوطني بتعزيز التنسيق والشراكة 
مــع مكونــات المجتمــع الفلســطيني، بمــا فيها 
المؤسســات االهلية والقطاع الخاص للمساهمة 
في اطالق خطة إلعادة انعاش وتنمية قطاع غزة، 
وبلورة اليات جادة الستثمار الطاقات واالنتقال الى 
مرحلة جديدة من العمــل والتنمية واالنتاج على 

طريق الحرية واالستقالل وانهاء االحتالل.

 رأفت يبحث مع وفد برلماني
 أوروبي نتائج مؤتمر االستيطان

 بروكســل- وفــا- بحــث عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، 
مــع وفد من البرلمان األوروبي برئاســة 
رئيــس لجنــة العالقــات مع فلســطين 
نيوكليلس ســيليكيوتس، ضم ممثلين 
عن كتلة اليسار األوروبي وتجمع الخضر 
اليساري في الدول االسكندنافية، نتائج 
المؤتمر األوروبي األول ضد االستيطان.

وطلــب رأفت مــن أعضاء كتلة اليســار 
والخضــر اليســاري، العمــل مــع باقــي 
الكتــل في البرلمــان األوروبــي، التخاذ 
موقــف ملــزم لحكومــات أوروبــا بوقف 
العمــل باتفاق التجارة مع دولة االحتالل 
اإلســرائيلي، لرفضهــا الدائــم االلتزام 
بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها 

القــرار رقم 2334 الصــادر عن مجلس 
األمن، والخاص بوقف االستيطان.

كمــا طلب منهم العمل مع الكتل األخرى 
فــي البرلمانــات األوروبية للضغط على 
حكوماتهــا لالعتــراف بدولة فلســطين، 
والعمل مــن أجل عقد مؤتمر دولي لحل 
وفق  اإلسرائيلي  الفلســطيني-  الصراع 
قرارات الشرعية الدولية، بحيث تنبثق عنه 
هيئة دولية مصغرة لرعاية المفاوضات. 
مــن جانبــه، أكد وفــد اليســار األوروبي 
دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ورفضه 
لالستيطان واالحتالل اإلسرائيلي. وتعهد 
بمواصلة العمل من أجل أن تعترف دول 
أوروبا بدولة فلســطين، ومن أجل وقف 

العمل باتفاق التجارة.


