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بمناسبة يوم االستقالل

عرض عسكري للمؤسسة االمنية في الخليل
الخليل- الحياة الجديدة- نظمت المؤسســة 
االمنية في محافظة الخليل ظهر أمس عرضا 
عسكريا بالتزامن مع ذكرى اعالن االستقالل 
التــي تصادف اليوم، بحضور محافظ الخليل 
كامــل حميد وقــادة المؤسســة االمنية وعدد 
من الشــخصيات االعتبارية والوطنية وحشد 

من المواطنين.
ونظــم العرض بالقرب من اســتاد الحســين 
الدولي وشاركت فيه جميع التشكيالت االمنية 

والعسكرية والشرطية.
وقال: «باسم  الرئيس محمود عباس احييكم 
وانتــم فــي محافظــة الخليل اليــوم تعلنون 
بوثيقــة  العهــد  اســتمرار  الصــور  بأصــدق 
االســتقالل، اســتقالل الشــعب الفلسطيني 
وقيام دولة فلسطين وتحييون ذكرى الشهيد 
الراحل المؤســس ياسر عرفات واتوجه اليوم 
اليكم يا جنود الوطن وانتم الفدائيون االوائل 
الذيــن انطلقتــم مــن اجــل فلســطين حرة 

ابية وانتم تواصلون مســيرة النضال والعزة 
والكرامة وتخدمون شعبكم وتختلط دماءكم 
مــع دماءهــم وفي هذا المشــهد العســكري 
اليوم الذي ال مثيل له في العالم وهو المشهد 
الفلســطيني حيــث يحتضــن الشــعب ابنــاء 
المؤسســة االمنية وهذه هي سلطة الشعب 

الفلسطيني «.
ودعــا المواطنيــن الــى مواصلــة دعــم أبناء 
المؤسســة االمنية الذيــن يعملون لخدمتهم 
وحمايتهــم حتى تحقيق الحلم الفلســطيني 

باقامة الدولة الفلسطينية.
واختتم حميد بالقــول: «نحن اليوم نتوحد 
في ذكرى اعالن االستقالل ونتوحد بالعلم 
والنشــيد الوطنــي الفلســطيني وباهداف 
شــعبنا وبالوفاء لشهداءنا واسرانا وجرحانا 
وعهدنــا ان نســتمر فــي درب الحرية رغم 
كل الظروف حتى يرفع العلم الفلســطيني 

فوق القدس».

29 عاما على إعالن االستقالل.. الدبلوماسية الفلسطينية تزعزع كيان االحتالل
رام اهللا- وفا- يحيي أبناء شــعبنا اليوم، 15 تشرين 
الثاني، الذكرى التاسعة والعشرين إلعالن االستقالل 

الفلسطيني.
وأعلن الشهيد ياسر عرفات يوم 15 تشرين الثاني 
1988 في قصر الصنوبر بالعاصمة الجزائرية، قيام 
الدولة الفلســطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشــريف، وذلك في خطاب أمام المجلس الوطني 

الفلسطيني.
وما زالت الكلمات التي رددها الشــهيد عرفات عند 
إعالن االســتقالل حاضرة في أذهان أبناء شــعبنا، 
والتي قال فيها: «إن المجلس الوطني يعلن، باسم 
اهللا وباســم الشــعب العربــي الفلســطيني، قيام 
دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشريف».
ونصت الوثيقة التي حررها الشــاعر الفلســطيني 
الراحل محمود درويش على «مواصلة النضال من 
أجل جالء االحتالل، وترسيخ السيادة واالستقالل».

وكان مــن أبرز فقرات وثيقة إعالن االســتقالل: « 
تهيب دولة فلســطين باألمم المتحدة التي تتحمل 
مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني 
ووطنه، وتهيب بشعوب العالم ودوله المحبة للسالم 
والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد 
لمأساة شعبها، بتوفير األمن له، وبالعمل على إنهاء 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية».
وبعــد إعالن االســتقالل، اعترفــت العديد من دول 
العالم بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة التابعة 
لألمم المتحــدة في 13 كانون أول من عام 1988، 
حيــث وصل عدد الــدول المعترفة إلى أكثر من 80 

دولة عند نهاية العام ذاته.
إســرائيل من جانبها، رفضت القرار الفلســطيني، 
واستمرت بسياساتها المعادية والقمعية بحق أبناء 
شــعبنا، وواصلــت احتاللها لألرض الفلســطينية، 
وعملت جاهدة على فرض هيمنتها عليها بتهويدها، 
وعملت علــى بناء المزيد من المســتوطنات عليها 
لتغيير الوقائع على األرض في الضفة الغربية بما 

فيها القدس.
ومنــذ ذلك اليوم، بدأ شــعبنا عبر ممثله الشــرعي 
والوحيد منظمة التحرير معركته لتحقيق تجســيد 
حلــم الدولــة علــى أرض الواقــع باســتخدام كل 
الوسائل النضالية المشروعة، وكانت عودة القيادة 
إلى أرض الوطن، وتأســيس السلطة الوطنية عام 
1994 الخطوة الكبرى نحو تحقيق هذا الحلم، من 
خالل بناء المؤسســات الوطنية كامتداد لمؤسسات 
ودوائر المنظمة، لتشــكل بذلك اللبنات األساســية 

لبناء الدولة المستقلة المنشودة.
وحظيت الدولة الفلســطينية باعتــراف العديد من 
الدول، فبعد أن ألقى عرفات خطاب االستقالل في 
الجزائر وأمام الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة 
يوم 13 كانون األول 1988 اعترفت أكثر من ثمانين 

دولة باســتقالل فلسطين، وارتفع العدد الحقا إلى 
139 دولة، بحسب وزارة الخارجية.

وأصبحت فلســطين دولة بصفة مراقب غير عضو 
في األمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني 2012، إذ 
صوتــت الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح رفع 
مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية 
بعد أن صوتت 138 دولة لصالح مشروع القرار في 
حين عارضته تســع دول، وامتنعــت عن التصويت 

41 دولة.
ووافقــت على الطلب الفلســطيني ثالث من الدول 
الخمس دائمة العضويــة في مجلس األمن، وهي 
فرنسا وروسيا والصين، في حين عارضته الواليات 
المتحــدة وامتنعــت بريطانيــا عن التصويــت، أما 
الــدول الثمانــي األخرى التي رفضــت القرار، فهي 
كندا وجمهورية التشــيك وإسرائيل وجزر مارشال 

وميكرونيزيا وناورو وباالو وبنما.
كمــا أقــرت الجمعيــة العامــة لألمم المتحــدة في 
10 أيلــول 2015 بتصويــت أغلبيــة أعضائها رفع 
علم فلســطين في المقر الرئيســي للمنظمة في 
نيويــورك، لتكــون المــرة األولــى التي تقــر فيها 
الجمعيــة رفع علم دولــة مراقبة ال تتمتع بعضوية 
كاملة في المنظمة، وصوت لصالح مشروع القرار 
119 دولة، فيما اعترضت ثماني دول، بينها الواليات 
المتحــدة وإســرائيل، وتحفظــت 45 دولــة، بينهــا 

بريطانيا.
وحصلت فلســطين أيضا على عضوية مؤسســات 
تابعــة لألمــم المتحــدة، وانضمت إلــى معاهدات 
ومنظمات دولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية 

عام 2014.
ويوم 31 كانون األول 2014، استخدمت واشنطن، 
حق النقض (الفيتو) في مجلس األمن ضد مشروع 
قرار عربي ينص على إنهاء االحتالل اإلســرائيلي 

لألراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وحققت الدبلوماســية الفلســطينية انتصارا أمميا 
أيضا، بعد أن صادقت منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 تشرين األول 
2016 أثناء اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس 
على قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد 
األقصى وحائط البــراق، وصوتت 24 دولة لصالح 
القــرار وامتنعت 26 عــن التصويت، بينما عارضت 
القرار ســت دول وتغيبت دولتان، وتم تقديمه من 
قبل ســبع دول عربية، هــي الجزائر ومصر ولبنان 

والمغرب وعمان وقطر والسودان.
وتواصل القيادة الفلسطينية العمل مع المجموعة 
العربية والعديد من األصدقاء للذهاب لمجلس األمن 
الدولي، لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في 
األمم المتحدة ولمواجهة االســتيطان اإلسرائيلي، 

الذي يمثل تهديداً حقيقياً لفرص السالم.
نجاحات دبلوماسية في المنظمات الدولية

واستطاعت فلسطين خالل األعوام األخيرة، ضمان 
مقعد لها داخل مؤسسات دولية، كان آخرها منظمة 
الشــرطة الجنائيــة الدوليــة «إنتربــول»، وكذلك 
انضمــت إلــى اتفاقية أغادير بما يتيح لفلســطين 
إمكانيــة اســتيراد المــواد الخام ومكونــات اإلنتاج 
الالزمة للصناعة الفلســطينية من دول «أغادير»، 
وحصلــت فلســطين علــى العضويــة الكاملة في 

محكمة التحكيم الدائمة.
كما انضمت فلســطين رســمياً إلــى اتفاقية األمم 
 ،(UNFCCC) المنــاخ لتغيــر  اإلطاريــة  المتحــدة 
وكذلك إلى مؤسســة الكومســات التعليمية، وإلى 
الجمعية العمومية لمنظمة عالم المهارات الدولي، 
وإلى منظمة الجمارك العالمية. ومطلع عام  2015 
أصبحت فلســطين عضــواً في المحكمــة الجنائية 

الدولية.
وفــي كانون األول من عام 2014 وقع رئيس دولة 
فلســطين محمود عبــاس على وثيقــة لالنضمام 
إلــى 20 منظمــة ومعاهدة واتفاقيــة دولية، منها: 
محكمة الجنايات الدولية، والميثاق الممهد لعضوية 
فلســطين في ميثــاق روما، واإلعــالن لقبول مادة 
12 و13 لميثــاق روما، وميثاق الحقوق السياســية 
للمرأة، وميثــاق دفن المواد الصلبــة والضارة في 
مناطق الدول خارج حدودها، وميثاق عدم ســقوط 
جرائم الحرب بالتقادم، ومعاهدة الحد من انتشــار 
األســلحة النوويــة، ومعاهــدة الحــد من األســلحة 
التقليديــة المحــددة، ومعاهــدة الحد مــن القنابل 
العنقوديــة، وبروتوكــول 2 مــن مواثيــق جينيف 
لعــام 1949، وبروتوكول 3 من مواثيق جنيف عام 
1949، وبروتوكــول حمايــة الشــخصيات الدولية، 
وميثاق االلتزام بتطبيق أحكام جرائم الحرب وضد 
اإلنسانية، واإلعالن عن دولة فلسطين دولة تلتزم 

بكل المواثيق والمؤسسات واألعراف الدولية.
وفي تشرين الثاني من عام 2017 وافقت الجمعية 
الدولية للمدعين العامين على طلب النيابة العامة 
لدولة فلســطين لالنضمام إليها،  كذلك قرر اتحاد 
الصحفييــن األوروبييــن قبول نقابــة الصحفيين 
الفلســطينيين عضواً مراقباً في االتحاد، وانضمت 
فلسطين أيضا إلعالن ميثاق الطاقة األوروبي، وإلى 
شبكة الدول األورومتوسطية للشباب، وانضم نادي 
طهاة فلســطين إلى نادي الطهاة الدولي، وصادق 
مجلــس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول 
اإلســالمية علــى انضمــام مؤسســة المواصفات 

والمقاييس الفلسطينية إلى المعهد.
وفي نيســان مــن عام 2012، قبل صنــدوق النقد 
الدولي عضوية فلسطين في المعيار الخاص لنشر 
البيانــات SDDS، وقبلــه بعام حصلت فلســطين 
على العضوية الكاملة في منظمة التربية والعلوم 
والثقافــة «يونســكو»، وفــي ذات العــام أصبحــت 

فلسطين عضوا في غرفة التجارة الدولية.

في ذكرى إعالن االستقالل.. دعوات للوحدة ولسرعة تنفيذ المصالحة

المجلس الوطني: شعبنا لن يقبل حلوالً تنتقص من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته
عواصم- رام اهللا- الحيــاة الجديدة– دعا المجلس 
الوطنــي الفلســطيني إلى ســرعة تنفيــذ ملفات 
المصالحة الفلسطينية، وحشــد الطاقات الوطنية 

الستكمال وتجسيد االستقالل الوطني.
وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه لمناسبة 
مــرور 29 عامــا على إعالن وثيقة االســتقالل في 
الجزائر. وشدد المجلس الوطني على أن المطلوب 
اآلن مــن كافة القــوى والفصائل تســريع خطوات 
تنفيــذ المصالحــة الوطنيــة علــى األرض لتمتين 
جبهتنــا الداخلية من خالل منظمة التحرير الممثل 

الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
عشراوي: تجسيد إعالن االستقالل
§§ يتطلب التكاتف الداخلي

وقالت عضو اللجنة التنفيذية د. حنان عشراوي في 
الذكرى التاسعة والعشرين إلعالن االستقالل «إن 
ل نقله نوعية في التاريخ الفلسطيني،  اإلعالن شكّ
وغير من مجراه الذي حاولت خالله إسرائيل طمس 

الهوية والحقوق الفلسطينية بكاملها».
وأكدت عشراوي في هذه الذكرى، أن نجاح أو فشل 
أي عملية سياســية يعتمد على مدى إلزام الواليات 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي إلســرائيل بقــرارات 
الشــرعية الدولية وليس بمنحها مزيدا من الدعم 
واالمتيــازات، ودعــت المجتمــع الدولي إلــى العمل 
علــى إلزام إســرائيل بوقــف انتهاكاتهــا األحادية 
المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في أراضي دولة 
فلسطين. وشــددت في نهاية بيانها، على أن أهم 
ركيزة من ركائز تنفيذ إعالن االستقالل هي إنجاز 

المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
فتح: كلمات الرئيس ياسر عرفات خالدة إلى األبد

وجددت حركة «فتح» في بيان أمس في ذكرى اعالن 
االســتقالل، أن دولة فلســطين قائمــة وعاصمتها 
األبديــة القــدس، ال يمنحنا إياها أحــد، وأن هدفنا 

الوطنــي المركــزي، بقــوة وبال تــردد، هــو إنجاز 
االســتقالل الوطنــي لدولة فلســطين على حدود 
1967 وعاصمتهــا القــدس، وإنجــاز حقوق الجئي 

فلسطين في العودة والتعويض.
وشــددت علــى تمســك «فتــح» بالهويــة الوطنية 
الفلسطينية، مؤكدة أن الفلسطينيين المنغرسين 
في أرضهم لألبد هم أهل البالد األصليون، وأصحاب 

األرض.
واعتبرت أن كلمات اعالن اســتقالل دولة فلسطين 
التي ســاهم بقوة في صياغتها شــاعر فلســطين 
الكبيــر الراحل محمود درويــش، وصدح بها صوت 
الشهيد الرمز الخالد ياسر عرفات معلنا االستقالل، 

ما زالت  حاضرة في وجدان أبناء شعبنا. 
االغا: منظمة التحرير ترفض الحلول 
االنتقالية ودولة الحدود المؤقتة

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس 
دائرة شؤون الالجئين د. زكريا االغا رفض المنظمة 
للحلــول االنتقالية بما يســمى الدولــة ذات الحدود 
المؤقتة والدولة بنظامين أو الحكم الذاتي الموسع 

الذي يكرس االحتالل.
واضــاف د. االغــا ان منظمــة التحرير لــن تقبل اال 
بدولة فلســطينية كاملة السيادة على حدود الرابع 
من حزيــران لعام 1967 وعاصمتهــا القدس وفقا 
لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها قراري 

مجلس االمن 242 و338.
واكد على ان االنتصار السياسي الذي حققته 
منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي األمــم 
المتحدة بقبول فلســطين في األمم المتحدة 
دولــة وعضــواً مراقبــاُ فيها وانضمــام دولة 
فلســطين للمنظمات الدولية تجســيدا عمليا 
العالن االستقالل ومدخالً نحو استرداد كافة 

الحقوق الفلسطينية.

النضال الشعبي: الوحدة الوطنية 
وتعزيز صمود شعبنا طريق االستقالل

وقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن ذكرى 
إعالن االســتقالل، تتطلب من الكل الفلســطيني 
تحمــل المســؤولية الوطنيــة. وأضافــت ان حــوار 
المصالحة في القاهرة، يتطلب تذليل كافة العقبات، 
والبحــث الجدي عن شــراكة وطنيــة حقيقية تعيد 
االعتبــار للقضية الوطنية وللشــعب الــذي ما زال 
يناضل من أجل حقوقــه الوطنية بالعودة وتقرير 
المصيــر واقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

وعاصمتها القدس.
وطالبت الجبهــة المجتمع الدولي بالتدخل لتحقيق 
الســالم العادل وتوفيــر الحماية العاجلة لشــعبنا،  
واســتصدار قــرار من مجلس األمن ضمن ســقف 
زمني ينهي االحتالل، وإقامة الدولة الفلســطينية، 

وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
جبهة التحرير الفلسطينية: مطلوب 
خطة وطنية عاجلة لتعزيز الصمود

وقالت جبهة التحرير الفلســطينية إن ذكرى إعالن 
االستقالل تأتي هذا العام والصراع يحتدم على كل 
شبر من أرض فلسطين، فسلب األرض واالستيطان 
يتســارع، ومدينة القدس الباسلة تتعرض بشكلٍ 
ممنهــجٍ العتــداءات وانتهاكات متواصلة بشــكلٍ 
يومي مســتهدفةً تهويد المدينة وشــطب هويتها 
العربيــة وتهجيــر ســكانها وتغييــر معالمهــا بكل 
السبل والوسائل وصوالً لالعتداءات المستمرة على 
المسجد األقصى بالتقاسم الزماني والمكاني فيه 
كخطــوة اولى، وهو ما يتطلب خطة وطنية عاجلة 
تعزز م صمود أهلنا في الضفة الفلسطينية واحياء 
ومناطق مدينة القدس، وفي توفير الحاضنة للرد 
الشعبي على هذه الجرائم من خالل مقاومة شعبية 

بكافة االشكال.  

وتستقبل السفير الروسي

«القدس المفتوحة» ووفد ألماني يناقشان التعاون البحثي
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- اســتقبلت جامعة 
القــدس المفتوحة، أمس وفــدا من الباحثين 
األلمان من مركز (يولش) لألبحاث، إلطالعهم 
عــن كثب على مركز البحــوث الزراعية التابع 
للجامعة في مدينة أريحا، ولبحث سبل التعاون 

بين الفلسطينيين واأللمان في هذا المجال.
ا للورشة التي نظمها جسر  ويأتي اللقاء الحقً
العلــوم الفلســطيني األلمانــي (PGSB) في 

جامعة بيت لحم.
واستقبل الوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكاديمية ســمير النجدي، ومســاعد رئيس 
الجامعة لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج، ومدير 
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إسالم 
عمرو، ومدير فرع القــدس المفتوحة بأريحا 
راتــب أبو رحمــة، وعميد البحــث العلمي في 
الجامعة حســني عوض، وعميد كلية العلوم 
الزراعية في «القدس المفتوحة»، مدير مركز 

البحوث الزراعية معن شقوارة.
وعرف النجدي بالنظام التعليمي التي تنتهجه 
الجامعــة (التعليــم المدمــج)، مبينــا أن هذا 
النظــام يواكــب أحــدث النظريــات التعليمية 
في العالــم، متحدثاً عن الوســائل التعليمية 

المبتكرة فيها.
وأوضــح عمــرو أن هــذا اللقاء ســيحدد آليات 
التعــاون بين «القدس المفتوحة» و»الجســر 
األلماني الفلســطيني»، بخاصــة في المجال 
الزراعي، ألهميته ولكونه يفتقر إلى االهتمام 

الكافي.
وأكــد مديــر معهد (يولــش) األلمانــي غالب 
ناطور، ضرورة أن تكون المشاريع المشتركة 
التــي يتم التباحث فيها ذات اهتمام مشــترك 
وفائــدة حقيقيــة وعامة علــى صعيد الوطن 
بوجه عام، مبينا ضرورة توفير الدعم الالزم 

لهذه المشاريع.
وذكر أبو رحمة أن مركز البحوث الزراعية الذي 
ا  ا ملحوظً أسسته الجامعة حديثاً بدأ يحدث فرقً

على مستوى المحافظة.
وذكر عــوض أن هذه الفعالية تأتي في إطار 
التشــبيك مع المؤسســات والمراكــز البحثية 
الدوليــة والمحليــة، ومنهــا معهــد (يولــش) 
األلماني، و»جسر العلوم الفلسطيني»، لدعم 
األبحاث التطبيقية التي تركز عليها الجامعة، 
خاصــة مجــال الزراعــة والتكنولوجيا، بهدف 
تطوير عمل المركز وليسهم بشكل فاعل في 

تطوير القطاع الزراعي في فلسطين.
وقال شقوارة: «رغم حداثة المركز فإنه تمكن 
مــن تحديد كثير من المشــكالت التي يعاني 
منها القطاع الزراعي الحيواني الفلسطيني، 
والبدء في إيجاد الحلول للتخفيف من حدتها، 
كتلك المشكالت المتعلقة بشح المياه، وندرة 

األعالف، ووجود بعض الحشائش الضارة.
وأضــاف أن المركز نجح فــي إنتاج المحصول 
العلفي البقولي «القــوار» (GUAR) وإدخاله 
إلى فلسطين ألول مرة، وهذا يسهم في حل 

المشــكالت والتحديات التي تواجه القطاعين 
الزراعــي والحيواني المتمثلــة بالعجز الكبير 
في كميات األعالف المستوردة بنسبة (85%) 
مــن االحتياجات الســنوية بالعملــة الصعبة، 
األمــر الذي يرهــق الحكومة والمســتوردين 

والمزارعين.
وتحدث الباحث الرئيسي بالمركز ناصر دويك، 
عــن التجارب التي أجراهــا المركز حتى اآلن، 
وتلك التي يزمع عليها العمل مستقبالً، داعيا 
إلــى توفيــر كل الدعم الممكــن إلنجاح هذه 
المشاريع وتحقيق أكبر فائدة للقطاع الزراعي 

الفلسطيني.
وتجــول الوفد فــي مركز البحــوث الزراعية، 
لــع على أحدث المســتجدات فيــه، وعلى  واطّ
المشاريع الجاري العمل عليها، باإلضافة إلى 

احتياجات الباحثين والمركز.
وفي سيق منفصل واستقبل رئيس مجلس 
أمنــاء جامعة القــدس المفتوحــة المهندس 
عدنان ســمارة، ورئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمــرو، فــي مقر رئاســة الجامعة بــرام اهللا 
أمس السفير الروسي لدى فلسطين د. حيدر 
رشيد أغاتين.وبحث الجانبان سبل التعاون بين 
الجامعات الفلســطينية ونظيرتها الروســية. 
واشــار ســمارة إلى أن العالقات الفلسطينية 
الروســية عالقات طويلة، ونكن لروسيا كل 
المحبة واالحترام.وأطلع عمرو، السفير على 
النجاحــات والتطــورات التي شــهدتها جامعة 
القــدس المفتوحة، مشــيراً إلــى أنها أضحت 
كبرى الجامعات الفلســطينية يدرس فيها ما 
نســبته (%40) من طلبة التعليــم العالي في 
فلسطين.وقال الســفير أغاتين: إن المواقف 
الروســية الداعمة لفلســطين ستتواصل في 
المستقبل، وإن الرئيس بوتين يولي الحقوق 
الفلســطينية المشــروعة المتمثلــة بإقامــة 
الدولة الفلســطينية اهتمامــاً كبيراً ويدعمها 
كل الدعم.وأضاف أن روســيا تسعى لتفعيل 
التعاون في مختلف المجاالت، بما فيها التعاون 
في مجال التعليم العالي الذي تسعى لتفعيله 
مع الجامعات الفلسطينية لتبادل الخبرات بين 
الجانبين.وأوضــح أيضاً أن الموقف الروســي 
من فلســطين لــم يتغير منذ خمســة عقود، 
وقد دعمنا منظمة التحرير في األمم المتحدة 
بصفتها ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب، وكذلك 
اعترفنا بإعالن االســتقالل فــي الجزائر عام 
1988، وتحولت ممثلية روسيا لدى فلسطين 
إلى سفارة، وها هي فلسطين اليوم دولة لها 
سفارتها في موسكو بكامل الصالحيات.ودعا 
أغاتين إلى تفعيل التعاون في مجال التعليم 
العالي فــي عمل اللجنة الحكومية الروســية 
الفلســطينية، ليكون التواصل بين الجامعات 
عبر غطاء حكومي فلسطيني روسي. وقال إن 
التعاون بين القطاعات التعليمية تعاون مباشر 
يتم عن طريقة اللجنة الحكومية الفلسطينية 

الروسية.

جمعية الصداقة الفلسطينية التونسية تحيي ذكرى االستقالل في قصر الثقافة برام اهللا
رام اهللا- وفا- احتفلت جمعية الصداقة الفلسطينية 
التونسية، في مدينة رام اهللا، امس الثالثاء،  بإعالن 
اســتقالل دولة فلسطين، وذلك في حفل أقيم في 
قصر الثقافــة تحت رعاية رئيس دولة فلســطين 

محمود عباس.
وقــال أحمــد المجدالني عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر، الرئيــس الفخــري للجمعيــة، 
الــذي مثل الرئيس محمود عباس بالحفل، «نحيي 
اليوم باســم جمعية األخوة التونسية الفلسطينية 
هذه المناســبة الكبيــرة والعزيزة علــى قلوب كل 
الفلسطينيين، وهذه الجمعية تحمل معنى األخوة 

والصداقة بين الشعبين الشقيقين».
ونقل مجدالني تحيات الرئيس عباس للحضور الذي 
شرفه ووكله بإلقاء الكلمة نيابة عنه بهذه المناسبة 
الوطنيــة العزيزة على قلوبنا نحن الفلســطينيون 
بما شكله إعالن االستقالل في الجزائر عام 1988 
من انعطافة تاريخية في مســيرة النضال الوطني 

الفلسطيني.
وأوضح أن إعالن االستقالل الذي جرى في الجزائر 
والمبادرة الفلســطينية التي سميت هجوم السالم 
الفلسطيني أعدت في تونس واستغرق األمر شهورا 
طويال واستغرق األمر لعقد جلسة المجلس الوطني 
الثامنة عشر في الجزائر كانت باحتضان كامل من 
تونــس ودون أن يؤثــر ذلــك على القــرار الوطني 

الفلسطيني المستقبل.
إلى ذلك، شكر سفير تونس لدى فلسطين 
الحبيــب بن فرح، فــي كلمتــه باالحتفال، 
جمعية الصداقة الفلســطينية التونســية 
علــى المبادرة بإحياء هــذه الذكرى وإقامة 
حفــل إحياء للذكرى التاســعة والعشــرين 

لإلعالن االستقالل.
وقدم الشــكر الجزيل ووافــر التقدير لرئيس دولة 
فلســطين محمود عباس لما قدمه من دعم خاص 
لهذه الجمعية، وكذلك لهذه الجمعية العريقة وكل 

من تعاقب على اإلشراف عليها وما بذلوه من جهود 
لتبقى شاهدة على رســوخ العالقة بين فلسطين 

وتونس رسميا وشعبيا.
وعبر بن فرح عن شــكره لدولة فلسطين لتسمية 
شارع باسم الحبيب بورقيبة في أريحا وإطالق اسم 
تونس على مدرسة في رام اهللا ما يعكس العالقات 

الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين.
مــن جانبه، قــال رأفت عجرمي أميــن عام جمعية 
األخوة الفلسطينية التونسية، إن فلسطين تحتفل 
اليوم بالذكرى التاسعة والعشرين إلعالن االستقالل 
ونجحت في تحقيق نجاحات في مختلف المنظمات 

الدولية.
وأضاف إن جمعية األخوة الفلسطينية التونسية على 
العهد ماضية لدعم فلسطين، وبارك خطوات إتمام 
المصالحــة حتى توحيد كافة المؤسســات الوطنية 
تحت سيادة دولة فلسطين، فال دولة بغزة وال دولة 

بدون غزة.


