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 بيان 
 حول تطورات القضية الفلسطينية

 

يتابع املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بقلق شديد تطورات القضية الفلسطينية، واملتمثلة في عزم الكيان 
وبناء املستوطنات وجدار العزل العنصري واعتبار القدس العاصمة األبدية للكيان الصهيوني استكمال مسلسل االستعمار 

لليهود. وتندرج مبادرة الكيان الصهيوني في سياق ما سمي  قوميا   الصهيوني، وإصدار قانون األبارتهايد باعتبار الكيان الصهيوني وطنا  
 -وبزعامة ترامب، ذي املنحى الفاش ي. كان لهذا التحالف الصهيونيبصفقة القرن لإلمبريالية األمريكية بقيادة املحافظين الجدد 

 موغور األردن واملستوطنات وهد االمبريالي آثار على الشعب الفلسطيني تمثل في املزيد من االحتالل وتهويد القدس وضم الضفة
الدور وحصار غزة وقتل الشعب الفلسطيني األعزل والزج باملئات من أبنائه وأطفاله في املعتقالت والسيطرة على الضرائب وأموال 

على أية إمكانية لبناء  السلطة الفلسطينية من أجل تجويع الشعب الفلسطيني والنيل من عائالت األسرى والشهداء والقضاء نهائيا  
القدس وعودة الالجئين لتكتمل خطة الضم القسري املرتقبة، وفي تجاهل تام للقرارات الدولية ذات الصلة  دولة فلسطين بعاصمتها

األنظمة العربية  بعض وعجز املنتظم الدولي وإفراغ هياكله من األدوار التي بني على أساسها، في زمن االنحطاط وعلى مرأى ومسمع
 قف شعوبها الثابتة والتي كانت وال زالت تدعم قضية شعبنا في فلسطين.على موا الخائنة واملهرولة نحو التطبيع ضدا  

 

موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي التي جعلت من القضية الفلسطينية قضية وطنية من  إن املكتب الوطني، انطالقا  
ابلة للتصرف، وعن حق العودة وتقرير مع مبادئها الداعمة لهذه القضية واملدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني غير الق وانسجاما  

 املصير وبناء الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، يعلن للرأي العام ما يلي:
  رفضه التام ملا سمي بصفقة القرن وملشروع توسع الكيان الصهيوني في فلسطين وفي املنطقة العربية ويستنكر رغبة هذا

 ؛دنفي ضم الضفة الغربية وغور األر الكيان الغاشم 

  ها باعتبار ذلك الخيار األنسب ملواجهةأشكال لبك ملقاومةا وتفعيل خيارفي فلسطين إلى توحيد الصف  األشقاء تهدعو 
 ؛غطرسة الصهيونيةال
 ؛العنصري  مقاومة االحتالل وامليز دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني في حقه الشرعي واملشروع في 

  ؛فلسطينية والتنديد بمحاوالت الضمالقوى الحية والديمقراطية إلى املزيد من املساندة للقضية ال تهدعو 

 لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل وامليز العنصري واالستيطان ومحاوالت الضم،  موقفه الثابت والداعم تأكيد
 ؛كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدسوحقه في عودة الالجئين وتقرير مصيره، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية على 

 ي واالقتصادي والثقافي والعلميالسياس إدانته الصارخة لكل أشكال التطبيع الرسمي والفردي وكيفما كان نوعه  تأكيد... 
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