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يحيى رباحعالمات على الطريق

 تجليات الوطنية الفلسطينية
 في تمام الســاعة السادسة والنصف من مساء يوم االثنين 
الموافــق الثالثيــن من نيســان هذا الشــهر، ســتبدأ واحدة 
من تجليــات الوطنيــة الفلســطينة بأبهى صورهــا، وهي 
إنعقــاد الدورة العادية الثالثة والعشــرين للمجلس الوطني 
الفلســطيني، ببيت الكل الفلسطيني، في الوطن والشتات 
على اتساعه، وفي الحقيقة فإن صفة دورة عادية هي صفة 
إداريــة، ولكن في حيــاة منظمة التحرير الفلســطينية منذ 
إنشائها في عام 1964 حتى اليوم من قلب المجلس الوطني 
األول، ال يوجد دورة عادية، فكل الدورات غير عادية بســبب 
التحديــات األهلية والتحديات الطارئة، وكل دورات المجلس 
الوطني فإنها لم تكن عادية بمعنى الهدوء، وبمعنى التكرار 
الســهل، بل دائما كان هناك تحــد وكان على هذا المجلس 
الوطني في كل دوراته أن يواجه هذه التحديات، سواء كانت 
علــى المســتوى الدولي الذي تطالب بعــض أطرافه بما لن 
نقبلــه، وكيف نتدبر أمورنا بأن نقول ال بينما آخرون أقوياء 
يطلبون نعم التي لن نقولها، أو يكون التحدي إسرائيليا من 
خــالل رد العدوان، وإثبات الذات، وقهــر األذى، ولذلك كانت 
الدهشة خارقة من قبل األعداء وقت الخروج من لبنان حين 
سألوا زعيمنا الخالد أبو عمار لحظة الخروج، إلى أين اآلن؟؟؟ 
 فقال لهم مبتسما: إلى فلسطين - وقد كان، واآلن يسألون 
زعيمنــا أبو مازن إلى أين بعد إعــالن ترامب وصفقته التي 
ولــدت ميته، فيرد عليهــم بثبات، إلى الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتها القــدس الشــرقية العاصمة األبدية 

الفلسطينية.
ودائمــا كان هنــاك المتســاقطون علــى الطريق، أفــراد أو 
جماعــات يعانــون مــن فقــدان اليقيــن، ومن خــواء العمق 
النضالي والفكري والسياســي واألخالقــي، فيتلونون بلون 
العــدو، إن كان مرة إســرائيلياً أو أميركيــاً أو عربياً أو عجمياً 
– حيــث ال لون لهم خاصا بهــم – هؤالء نلمح وجودهم منذ 
اللحظة األولى النطالق الشــعب الفلسطيني السترداد ذاته 
وكينونته وحقوقه وميراثه، دائما تبرهن عمليات التحريض 
ضد شعبهم، دائما يســقطون في كل اختبار ويكونون من 

أهل اللعنة.
لكن الوطنية الفلسطينية بكل أشكال حضورها الخارق، وأولها 
إنشاء المنظمة ومجالسها الوطنية بدورات متعاقبة، وأخالق 
الثورة الفلســطينية المعاصــرة، واالنتفاضــة بإرهاصاتها 
الخارقة، ونشاطها الدبلوماسي الذي ال يكل وال يمل ويجسد 
قمة الحضور، وأشــكال الصمود األســطوري، والقدرة على 
البناء في أقصى الظروف، إنها الوطنية الفلسطينية تتجلي 
بإعجازات عليا، وهي في هذه الدورة ستقول الكثير للصديق 
والعدو، وتقرر الكثير، وتجعل الطريق إلى الهدف معبدا بدقة 
الرؤية، ودقة الخيارات، فأهالً يا مجلسنا الوطني يا بيت الكل 
الفسطيني، حتى األبناء الضالون سيجدون في رحابك مأوى 

حين تضيق بهم الدنيا على رحبها.
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 في حديث خاص لـ «الحياة الجديدة» عن انجازات البلدية على مدار عام

دولة: بلدية بيتونيا رفعت تصنيفها الى درجة A+ وشهدت تطوراً الفتاً في تقديم الخدمات 
رام اهللا– الحياة الجديدة– جمال عبد 
الحفيظ– قال رئيس بلدية بيتونيا 
ربحي دولة ان بلدية بيتونيا حصلت 
علــى نصنيف A+ بالمشــاركة مع 
بلديتــي رام اهللا والبيــرة والدوحة 
فــي الجنوب، وذلك وفق شــروط 
ومعايير للحصول على التصنيف 
الحالــي، مبينــاً ان الحصول على 
هذه الدرجة يعتبر مؤشراً ايجابياً 
على اننا نعمل بطريقة صحيحة.

جــاء ذلــك فــي حديــث خــاص 
لـ»الحياة الجديدة» لمناسبة عام 
مــن اســتالم المجلــس البلــدي 

لمهامه في بيتونيا.
وأكد دولة ان بلديته تســعى ألن 
تكــون المؤسســة الفلســطينية 
االهليــة التنمويــة الرائدة والتي 
تســاهم فــي تطويــر القــدرات 
االنســانية والحفاظ علــى تراث 
وهوية ودعــم ثقافــة المجتمع، 
وذلك من خالل التحديد المنهجي 
الحتياجــات المواطــن وأولوياته، 
والعمل على ايجاد اآلليات السلمية 
لالســتفادة من مصــادر التمويل 

المتاحة.

وفــي هــذا االطــار قــال دولة ان 
البلديــة تســعى لتوفيــر كافــة 
الخدمــات للمواطنين في شــتى 
المجــاالت مثل التطويــر النوعي 
للرعاية الصحيــة االولية، كذلك 
المهمشــين  المزارعيــن  دعــم 
وتعزيــز صمودهم فــي أرضهم 
وتحســين الجاهزيــة والقــدرات 
االدارية والتنظيمية للمؤسسات.

وأضــاف دولة «اننا كبلدية ندعم 
المــزارع بــكل الطــرق المتاحــة 
وللوصــول الــى أرضه مــن اجل 
متابعتهــا والحفاظ عليها، خاصة 
االحتــالل  اســتمرار  ظــل  فــي 
االســرائيلي فــي ســلب أراضينا 
وايجاد الحماية القانونية لملكية 
االراضــي عــن طريق تســجيلها 
في الدوائر المختصة، وتســجيل 
االراضي بأســماء مالكيها وبيان 
حدودها ومساحتها، وأن جزءاً من 
األحواض التي تمت تسويتها تقع 

.C في المنطقة المصنفة
وفي هــذا االطار تم اســتصالح 
أكثر مــن 200 دونم من اراضي 
(عين جريوت) ووزع أكثر من 13 

ألف شجرة من كل االنواع، كذلك 
قمنــا بحملة لمقاطعــة البضائع 
االســرائيلية وتجريــم من يتاجر 

بها، ومراقبة األسواق».
هذا وشدد دولة على تعزيز ودعم 
المنتــج الوطني وتفعيــل حملة 
المقاطعة وأن هذه الحملة ليست 
موسمية بل على مدار السنة بل 

والسنوات المقبلة.
ودعــا دولــة الى القيــام بحمالت 
توعية من اجــل هذه المقاطعة، 
وقــال: «علينــا تحويــل االحتالل 
االســرائيلي الى احتــالل مكلف، 
فهــي تواصل سياســتها القائمة 
وإغراقهــا  االرض  نهــب  علــى 
بالمســتوطنات»، وأضــاف: «ان 
مدينتنــا بحاجة الــى المزيد من 

العمل المتواصل».
ومن ضمن االنجازات أهمية فتح 
مكتب لــوزارة الداخلية واالحوال 
المدنيــة تســهيل علــى ســكان 
المنطقة الغربية، وللتخفيف من 
أزمــة المواصــالت داخــل مدينة 
رام اهللا، دائرة ســير في بيتونيا، 

ورقمنة التعليم.

ومــن االنجازات المهمــة للبلدية 
العالــم  علــى  االنفتــاح  هــي 
الخارجــي وهــو تعريــف العالم 
أجمــع بقضيتنــا وايصالهــا الــى 
شــعوب العالم من خــالل توقيع 
اتفاقيات توأمة وشراكة لالطالع 
على أوضاعنا في الوطن المحتل، 
وقــد قمنــا بتوقيــع اتفاقيات مع 
مدن تركية، فرنســية، ومغربية 
واســتقبلنا وفــوداً عديــدة منها: 
مشــروع الصــرف الصحــي وهو 

مشروع ممول بـ 28 مليون دوالر 
لخدمــة االهالــي اال ان ســلطات 
االحتالل ما زالت تمنع البلدية من 
تنفيذ المشروع وتضع اشتراطات 
من بينهــا اســتمالكنها ألراضي 
المواطنيــن التــي ســيقام عليها 
المشــروع اضافة الــى انه يخدم 
المشــروع مســتوطنات االحتالل 
المقامة على أراضي المواطنينن، 
بناء مدرســة كروم الشمالية في 

.C منطقة

 «القدس المفتوحة» و «األردنية» يبحثان سبل التعاون
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
بحــث رئيس جامعة القدس 
المفتوحــة يونــس عمــرو، 
ورئيــس الجامعــة األردنية 
ســبل  محافظــة،  عزمــي 
الجامعتيــن  بيــن  التعــاون 
لعلميــة  ا لمجــاالت  ا فــي 

واألكاديمية.
 رئيــس عمــرو  وأطلــع   
الجامعة األردنية، في اللقاء 
الــذي عقــد بمقــر الجامعة 
فــي العاصمة عمــان، على 
تفاصيل عمل جامعة القدس 
المفتوحة وطريقة التدريس 
فيها، وبحث الجانبان ســبل 
التعاون في المجاالت العلمية 

واألكاديمية المختلفة.
مــن جانبه، رحــب محافظة 
القــدس  جامعــة  برئيــس 
المفتوحــة والوفــد المرافق 
لــه، وأطلعه علــى تفاصيل 

األردنيــة،  الجامعــة  عمــل 
وأشــاد بالتعــاون البناء بين 
الجامعتيــن، الذي توج بعقد 

مجموعــة مــن المؤتمــرات 
الهادفــة والمفيدة،  العلمية 
ثم أبــدى اســتعداد جامعته 

لعقــد مزيد مــن المؤتمرات 
والشــراكات واالتفاقيات مع 

جامعة القدس المفتوحة.

 مهرجان اتحاد اإلذاعات العربية يحتفي بالقدس في دورته الـ 19
تونــس- وفا- أقيمت على هامش الدورة التاســعة عشــرة 
لمهرجــان اتحــاد إذاعات الــدول العربيــة بمدينــة الثقافة 
التونسية مســاء أمس، ندوة «نصرة القدس عاصمة دولة 
فلسطين األبدية»، بحضور مفتي القدس والديار المقدسة 
الشــيخ محمد حســين، والســفير المنــاوب بســفارة دولة 
فلســطين بتونــس الدكتور عمر دقــة، وممثلين عن اتحاد 

إذاعات الدول العربية، وحضور أعالمي كثيف.
وقدم مفتي القدس الذي حاضر عن القدس دينيا وعقائديا 
وتاريخيا ومصيريا، شكر شــعبنا في القدس المحتلة وفي 
فلسطين لتونس رئيسا وحكومة وشعبا، على هذا االحتضان 
الرائع والكبير نصرة للقضية الفلسطينية،  كما قدم الشكر 
التحــاد إذاعات الدول العربية على ما قدمه ويقدمه لنصرة 

قضية شعبنا العادلة.
وأكد المفتي أن القدس يكفيها شرف ما كرمها اهللا به من 

منزلــة فــي كتابه العزيز بــأن جعلها في قلــب آيات القرآن 
الكريــم في ســورة اإلســراء حيث تقــع في وســط القرآن 
الكريــم لتحدث األهمية للقدس فــي ديننا الحنيف، للداللة 
على مكانتها الجغرافية والدينية والتاريخية، حيث هي ثاني 
بيوت اهللا على األرض ولتكون من حق العرب والمســلمين 
والمســيحيين ومن حق أصحاب الحرية والعدالة والحق من 

أحرار العالم أصحاب اإلنسانية وحقنا كفلسطينيين.
وأشــار إلــى المكانة التاريخية ألرض فلســطين بعد الذكر 
بالقــرآن الكريــم، ثــم فــي ســنة رســول اهللا صلــى اهللا 
عليه وســلم لتكــون ومنذ دولة يبــوس والكنعانيين أرض 

الفلسطينيين.
وأشار إلى أن القرآن الكريم أكد أن بني إسرائيل لم يدخلوا 
المدينة مع رسول اهللا موسى عليه السالم مستشهدا بذكر 
القــرآن (إنا لــن ندخلها ما دامــوا فيها) , مشــيرا إلى أقوال 

إســرائيليين بحثوا في اآلثار فلم يجدوا لهيكلهم مكانا بل 
هم يبحثون عن التزوير إليجاد ذلك المكان المزعوم.

وختم بأن ابناء شــعبنا الذين يدافعــون عن القدس يوميا، 
يدافعون عن كرامة وعــزة امتهم وهم الطليعة المتقدمة 
لهذه األمة التي هي مسؤولية كل العرب والمسلمين وأحرار 
العالم المؤمنين بالعزة والكرامة، والمعركة التي يخوضونها 
ليســت معركة األســلحة بل هي معركــة األرض والتاريخ 
والدين والعزة والكرامة، ومعركة اإلعالم الذي هو أشــرس 

المعارك، ومعركة التهويد ضد األقصى في كل المناحي.
وختم بأن معركتنا مع االحتالل تؤكد بأن دور الفلسطينيين 
في المعركة هو قضية وجود ودفاع عن الحقوق وعن شعبنا 
وأمتنــا، مشــيرا إلى الواقــع على األرض ال يصــل بجملته 
لإلعــالم أو للناس، فهناك الكثير من المعارك التي ال تصل 

تفاصيلها لإلعالم فال تصل للناس.

وفي رده على سؤال عن وجهة نظر الدين من زيارة القدس، 
شــار المفتي إلى أن زيارة القدس ليســت محرمة كما أدعا 
البعض، بل هي واجب شــرط أن تبــدأ بالنية الصادقة في 
الزيارة، ثم في الركوب مع سائق فلسطيني، ثم في المنام 
في فندق فلسطيني، ثم في االبتياع من متجر فلسطيني، 
للتأكيد أن الزيارة خالصة ألجل القدس وليســت للســياحة 

والتطبيع، مرحبا بالجميع بزيارة القدس الشريف.
وقدم مسؤول اإلعالم الحركي منير الجاغوب محاضرة عن 
دور وســائل اإلعالم االجتماعية في نصرة القدس، مشيرا 
الــى التواصل مــع الجماهير العربية عبر وســائل التواصل 
االجتماعية التي أبدعت في التواصل مع أبناء شعبنا وقدمت 
الحجــج ضــد ممارســات االحتــالل، وناصرت القــدس على 
طريقتها، فكانت خير نصير، بحيث وصل عدد المتواصلين 

الى أكثر من 35 مليون هاشتاغ.

 اجتماع منظمة التعاون اإلسالمي واالتحاد األوروبي 
تنفيذا لقرارات القمة اإلسالمية حول القدس

بروكسل- الحياة الجديدة- شارك وزير الخارجية والمغتربين 
ريــاض المالكي، امس، في اجتمــاع للجنة التنفيذية لمنظمة 
التعاون اإلسالمي، مع المفوضة العليا للشؤون الخارجية واألمن 
في االتحاد األوروبي فدريكا موغيريني، لمتابعة لتنفيذ قرارات 
القمة اإلســالمية التي عقدت باســطنبول فــي كانون األول/

ديسمبر الماضي.
ويأتــي االجتمــاع بنــاًء علــى التنســيق بيــن دولة فلســطين 
والجمهورية التركية. وتناول كافة التطورات المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، وعلى رأسها قضية القدس والقرارات األميركية 
بخصوصهــا، واالنتهــاكات اإلســرائيلية المتواصلــة، بما فيها 
االستعمار االستيطاني واستهداف المدنيين الفلسطينيين في 
المظاهرات السلمية إلى جانب مسألة وكالة الغوث «األونروا».

وعبــر وزير خارجية تركيا مولود تشــاووش أوغلو عن أهمية 
مواصلــة الحــوار بيــن االتحــاد األوروبــي ومنظمــة التعاون 
اإلســالمي. وأكــد أن الغرض مــن االجتماع هو مناقشــة حل 
الدولتين وأهمية عدم التواني عن دعم الجانب الفلســطيني، 
سياســياً واقتصادياً، والعمل على اتخاذ الخطوات العملية التي 
تقــود إلى وقف الممارســات غير الشــرعية، وتحقيق خطوات 
إيجابية من شــأنها أن تــؤدي لتعزيز فرص الحــل، إلى جانب 

تأكيده على دعم «األونروا».
بدوره، أكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف بن 
أحمد العثيمين، أن قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين 
وحدهم، بل هي قضية العالم اإلســالمي أجمع، وهي مفتاح 

األمن والسالم.
بينما تناول المالكي الوضع المتدهور على األرض. وقدم شرحاً 
مفصالً عن استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة من 
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي. وأكد ضرورة فتح تحقيق دولي 

ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.
وأدان عجــز مجلــس األمن عن القيام بــدوره في هذا الصدد، 
بســبب موقف الواليات المتحدة األميركية وضرورة اســتمرار 
الجهود حتى تتم مســاءلة إســرائيل عــن جرائمها. كما طالب 
االتحــاد األوروبي بضمــان احترام الدول األعضــاء اللتزاماتها 
الدولية، وللموقف األوروبي الموحد بخصوص القدس تحديداً 
اإلعالنات التي صدرت عن كل من رومانيا والتشيك التي تخالف 

هذه المواقف روحاً ونصاً.
وتنــاول وزيــر الخارجيــة خطــورة االســتيطان الــذي تواصل 
إســرائيل، الســلطة القائمــة باالحتــالل، انتهاجــه وبوتيــرة 
متســارعة على أرض دولة فلســطين. وطالب بضرورة اتخاذ 
كافة اإلجراءات لمواجهته ووقفه ومساءلة المسؤولين عن هذا 

النظام االستعماري.
وشــارك في االجتمــاع الدول األعضــاء في اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التعــاون اإلســالمي، برئاســة وزير خارجيــة تركيا 
وعضويــة األمين العام لمنظمة التعاون اإلســالمي وعضوية 
المملكة العربية السعودية، وبنغالدش، وساحل العاج، و مصر 
وغامبيا، وبحضور المملكة األردنية الهاشمية بوصفها صاحبة 

الوصاية على األماكن المقدسة في القدس.

 السياحة توقع مذكرة تفاهم لتطوير موقع 
قلعة ومقام الشيخ شعلة في الناقورة

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- وقعت وزارة 
السياحة واالثار ومجلس قروي الناقورة 
مذكرة تفاهم تطوير موقع قلعة ومقام 
الشيخ شــعلة الواقع، وتم التوقيع تحت 
رعايــة وحضور وزيرة الســياحة واالثار 
رال معايعــة، ومثــل الــوزارة في حفل 
التوقيــع إيهــاب داوود نائــب مدير عام 
الترميــم وإدارة المواقع وأحمد ابراهيم 
أبــو حشــيش رئيــس مجلــس قــروي 
الناقــورة. واكدت وزيرة الســياحة على 
أهمية ترميم المواقع االثرية والتاريخية 
في فلسطين، هذه المواقع والتي تصبح 
محطــة لزبــارة الوفــود الســياحية من 
مختلف دول العالــم بعد القيام بعملية 
احيائها من جديد، مؤكدة استمرار العمل 
علــى إعادة ترميــم المواقع األثرية من 
خــالل ترميم معالمهــم، باإلضافة الى 
افتتاح مراكز االســتعالمات الســياحية 
لتزويد الزائرين بكامل المعلومات حول 
قصص وتاريخ هــذه المواقع وللحفاظ 

على المــوروث الثقافي واألثري، عالوة 
علــى نجــاح وزارة الســياحة واآلثار في 
الحصــول علــى العديــد من القــرارات 
الدولية المتعلقة بحماية األماكن الدينية 
واألثرية في فلسطين، حيت تكللت هذه 
القرارات بنجاح فلســطين في تسجيل 
الحــرم االبراهيمــي ومدينــة الخليــل 
القديمة كرابع مواقع فلســطينية على 
الئحة التراث العالمي والتابعة لمنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافي 

اليونسكو.
ومن جهته فقد شكر أحمد ابراهيم أبو 
حشــيش رئيس مجلس قروي الناقورة 
الوزيــرة معايعة علــى عملها وتعاونها، 
مؤكــدا علــى النجاحــات الكبيــرة التي 
حققها قطاع الســياحة والتراث الثقافي 
في فلسطين في ظل الوزيرة معايعة، 
فضــالن عــن للقيــام بترميــم العديد 
من المواقع االثريــة وتحويلها لمقاصد 

سياحية.

وتضمنت المذكرة القيام بأعمال الترميم 
والتطوير ألحد أهم المواقع األثرية في 
المنطقة وهو مقام وقلعة الشيخ شعلة 
الواقــع ضمن أراضــي الناقــورة بهدف 
إعــادة تأهيلــه كحديقة أثريــة وموقعا 
جاذبــا للســياحة الداخليــة والخارجيــة 
وربطة بالمسارات السياحية خاصة تلك 
المرتبطــة بــكل من مدينة سبســطية 
األثريــة ومدينة نابلس كأهم موقعين 

سياحيين في الشمال.
يشــار إلى أن موقع قلعة ومقام الشيخ 
شعلة يضم بقايا أبنية أثرية تعود إلى 
عــدة فتــرات تاريخية ابتــداء من العهد 
الروماني وانتهاء بالعهد العثماني ويتمتع 
بمشهده وتضاريسه وإطاللته المميزة 
على مناطق واسعة على محيطه تؤهله 
بأن يكون مقصدا ومتنفسا للزوار خاصة 
مــن القــرى المحيطة ومدينــة نابلس. 
وسيســهم المشــروع في الحفاظ على 

التراث الثقافي في الوطن.

 السفير حسن يقدم أوراق
 اعتماده للكوميسا في زامبيا

لوســاكا- معا- قدم ســفير دولة فلسطين لدى جمهورية 
زامبيا د. وليد حســن أوراق اعتماده ممثال لدولة فلسطين 
لدى منظمة الســوق المشــتركة لشــرق وجنوب أفريقيا 
(الكوميسا) امس، لألمين العام سنديسو نكوينيا وذلك من 

خالل مراسم رسمية في المقر الرئيس للمنظمة.
وأكــد االمين العام نكوينيا خالل كلمته بعد تســلم أوراق 
االعتمــاد علــى الموقف الثابت مــن الحقوق المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني في إقامــه دولته المســتقلة على 
قاعدة الشــرعية الدولية، مشيدا بالنضال الدؤوب للشعب 
الفلسطيني، والعالقات الفلسطينية االفريقية، مستعرضا 
مواقف التضامن المتبادل التاريخي بين القارة االفريقية 

وفلسطين.
من جانبه، اكد الســفير حســن عزم دولة فلسطين على 
توطيــد العالقة مع منظمة الكوميســا والبلــدان االعضاء 
في مختلف المجاالت، معبرا عن تمنياته للمنظمة وامينها 
العام بالنجاح في كافة مساعيها لتعزيز التعاون والتكامل 

االقتصادي بين دول شرق وجنوب افريقيا.
في ســياق آخر، التقى الســفير الفلســطيني وكيل وزارة 
الخارجية الســفير تشالوي لومبي في مقر الخارجية، وقد 
تــم تناول العديد من القضايا التي تهم العالقات الثنائية، 
حيث تم التركيز على مبادرة السالم الفلسطينية وشرحها 
من حيث انســجامها مع الشــرعية الدولية وتحقيق سالم 

حقيقي في المنطقة.
مــن جانبه، اكــد لومبي الحــرص على توطيــد العالقات 
الثنائية في مختلف المجاالت، معبرا عن االهتمام بالمبادرة 
الفلســطينية المرتكــزة الى القانون الدولــي لحماية حل 
الدولتيــن، مؤكــدا على الموقــف الزامبــي الداعم إلنجاز 
الحقوق الفلســطينية المشــروعة من خالل حل الدولتين 

على اسس الشرعية الدولية.


