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سراُب وخزُي التطبيع
السالم عليكم

ــرون يف  ــم يس ــة، وكأنه ــال املنطق ــون يف أوح ــب يغوص ــوين الغاص ــان الصهي ــة والكي ــتبقى اإلدارة األمريكي س

طرقــات مــن الرمــال التــي ال يزيدهــم الســر فيهــا إال مزيــًدا مــن العنــاء دون تحقيــق أي مثــرٍة حقيقيــة، ألنهــم 

ــه حقيقــة. ــل لهــم أن يســرون يف اتجــاه رساب ُخيّ

ــة -  ــة العربي ــض األنظم ــع بع ــع م ــة التطبي ــارعتهم بحرك ــم - ويف مس ــة أنه ــكان والصهاين ــن األمري ــّن كٌل م ظ

ســينقذون وجودهــم املهــدد، وســيرّسعون يف نهــب املنطقــة أكــر فأكــر، وســيُخضعون املنطقــة لنظــام عاملــٍي جديــد 

يكونــون هــم ســادته وُمديريــه، وقــد غــاب عــن ذاكرتهــم البعيــدة والقريبــة أن حركــة الحــكام يشء وحركــة الشــعوب 

يشء آخــر:

حركُة الحّكام ضابط إيقاعها من أوجدها وشّغلها وكلفها بوظيفة معينة.

أمــا حركــة الشــعوب فهــي الســعي نحــو حريّتهــا وكرامتهــا واســتقرارها مهــا كلفهــا الوصــول إىل ذلــك مــن مثــن، 

ألنهــا عــى قناعــة بــأن مثــن الكرامــة والحريـّـة هــو أقــل بكثــر مــن مثــن الــذل واالنكســار والتبعيــة وفقــدان الهويــة.

إّن املتابــع لــردة الفعــل الشــعبي للشــارع العــريب واإلســالمي يـُـدرك حجــم متســك الشــعوب بحقهــا، وتضامنهــا مــع 

بعضهــا البعــض حــول قضاياهــا الكــرى مــن جهــة، وتجاوزهــا لحركــة حكامهــا، بــل إدانتهــا لحركــة حــكام التطبيــع 

مــن جهــة أخــرى.

وهــذا املوقــف ليــس محصــوًرا يف مذهــب أو ديــن، بــل شــمل كل املذاهــب اإلســالمية عــى حــد ســواء، وشــاركهم 

املوقــف إخوتهــم يف الكنيســة الوطنيــة ذات املرجعيــة الحقيقيــة التــي تُعــّر عــن املوقــف الصــادق باملحافظــة عــى 

املقدســات اإلســالمية واملســيحية يف فلســطني عموًمــا، والقــدس خصوًصــا.

وميكننــا قــراءة املشــهد بوضــوح أكــر عنــد متابعتنــا لحجــم املؤمتــرات التــي ُعقــدت مؤخــرًا ويف أكــر العواصــم، 

العربيــة منهــا وغــر العربيــة، واإلســالمية منهــا وغــر اإلســالمية، رغــم تحــدي جائحــة كورونــا التــي منعــت املؤمترين 

مــن التواجــد يف مــكان واحــد، ولكنهــا عجــزت عــن منعهــم مــن اللقــاء عــر أدوات التواصــل املختلفــة، ليعلنــوا مــن 

خاللهــا موقفهــم الرافــض للتطبيــع واملخــّون لــكل مــن يســعى لــه أو يدعمــه أو يتغــاىض عــن إدانتــه بــأي صــورة 

لإلدانة.

ــة  ــة، داعمــني لحرك ــة والكرام ــانية والحري ــاة اإلنس ــم واملســيحيون، وكل دع ــلمون منه ســيبقى كل األحــرار املس

تحــرر الشــعوب عموًمــا، وتحريــر الشــعب الفلســطيني واملقدســات اإلســالمية واملســيحية يف األقــى والقــدس، ولــن 

مينعهــم مــن ذلــك جــور حاكــم، أو تدليــس ســيايس، أو خــداع أقــالٍم مأجــورة.

وســيبقى املطبــع يشــعر مــن داخلــه بأنــه بــال كرامــة، وأنــه يســر عكــس تيــار الحــق، وعكــس إرادة شــعبه، وعكــس 

مايرشــده إليــه دينــه وضمــره، وأنــه ســوف يــأيت عليــه يــوٌم تنتهــي فيــه مهمتــه التــي ريض حملهــا والقيــام بهــا، 

وســيُلقيه مــن شــّغله يف مزبلــة التاريــخ، ولــن تنفعــه يومهــا كل األمــوال التــي جمعهــا، وال كل املنصــات التــي فُتحــت 

ــِبيًل{  ــوِل َس ُس ــَع الرَّ ــْذُت َم ــي اتََّخ ــا لَْيَتِن ــوُل يَ ــِه يَُق ــَىٰ يََديْ ــُم َع ــضُّ الظَّالِ ــْوَم يََع ــه: }َويَ ــه، وســيقول بلســان حال ل

الفرقــان 27.

والسالم عى باعثي الوعي والكرامة

الشيخ الدكتور عبد الله محمد كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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يــن،  الدِّ ورجــال  العلــاء  إنَّ 

الــدويل:  اللقــاء  يف  املشــاركني 

ــة  »ُمســلمون ومســيحيُّون يف ُمواجَه

ــداول  ــر والت ــَد النظ ــع«، وبع التَّطبيْ

يف ملــف مــا يســّمى »التطبيــع«، 

ــة  ــؤولياتنا الديني ــن مس ــا م وانطالقً

واألخالقيــة والوطنيــة، أمــام اللــه 

ــعوب  ــام الش ــاىل، وأم ــبحانه وتع س

والكرامــة،  العدالــة  إىل  املتطلّعــة 

ــي: ــا ي ــن م نعل

أوًل- الحيثّيات:
بنــاًء عــى أنَّ حــّل أّي مشــكلة 

ــا  ــد تعريفه ــمَّ إال بع ــن أن يت ال ميك

تعريًفــا صحيًحــا، وأّن أصــل املشــكلة 

فلســطني  يف  الــرور  وســبَب 

هــو اختــالق الكيــان االســتيطايّن 

اإلحــاليّل »إرسائيــل«، عــى حســاب 

تهجــر شــعٍب كامــل مــن أرضــه، 

ــره. ــر مص ــه يف تقري ــزاِع حّق وانت

وأنَّ الرائــع الســاوية واملبــادئ 

الحــقَّ  لإلنســان  تكفــل  العادلــة، 

ووطنــه  هويّتــه  عــن  الدفــاع  يف 

وكرامتــه.

ونظــرًا إلرصار »إرسائيــل« عــى 

العنرصيــة،  سياســاتها  مواصلــة 

وعــى فــرض إرادتهــا مبنطــق القــوة 

واإلرهــاب.

ــالم، الــذي هــو هــدٌف  وألنَّ السَّ

إميــاين، ال ميكــن أن ينتــر دون 

العــدل  وإقامــة  الحــقِّ  إحقــاق 

واملجــرم. املعتــدي  ومحاســبة 

ُمــَاألٌة  هــو  »التطبيــع«  وألنَّ 

للغاصــب والظــامل، وخــذالٌن للحــّق، 

وتغيــٌر للحقائــق والوقائــع، ويســاهم 

التاريخيــة،  الحقائــق  تشــويه  يف 

ــدي. ــى املعت ــة ع عي ــي الرَّ ويُضف

ثانًيا- اإلعلن:
الكيــان  مــع  التطبيــع  إّن 

الصهيــوين، بكافــة أشــكاله الثقافيــة 

واالقتصاديــة  والرياضيــة  والفنيــة 

عمــٌل  هــو  وغرهــا،  والسياســية 

اإلجــرام  مــع  يتاهــى  إجرامــيٌّ 

ــٌة  ــه خيان ــايل فإنّ ــوين، وبالت الصهي

ــة،  ــس الديني ــٌة باملقايي ــٌة، ورذيل وطني

ويحــرُم عــى املؤمنــني الدخــول يف 

أّي نشــاط أو فعاليــة تطبيعيــة، مهــا 

األســباب. كانــت 

ــوَف  ــع، والوق ــَة التطبي إّن مقاوم

هــو  الصهيــوين،  املــّد  وجــه  يف 

عمــٌل مــروٌر، ونعمــٌة إلهيــٌة عــى 

خدمــة  يف  يصــبُّ  صاحبه،ألنــه 

والحــّق،  والخــر  العــدل  مبــادئ 

ــة  ــالم واملحب ــر السَّ ويســاهم يف ن

اإلنســانية. بــني 

الشــعب  صمــود  دعــم  إنَّ 

ومعنويًــا،  ماّديًــا  الفلســطيني، 

ــر  ُهجِّ والعمــل عــى عــودة مــن 

منهــم إىل أرضــه، وفــّك الحصــار 

عــن املحارصيــن منهــم، هــو واجــٌب 

وإنســايّن. ووطنــيٌّ  دينــيٌّ 

إنَّ االلتــزام ببيــان مــا ســبق مــن 

اإلســالمية  الدينيــة،  املنابــر  عــى 

واملســيحية، هــو جــزء مــن واجبــات 

العلــاء ورجــال الّديــن، مبــا يُســهم 

ــالم  يف إقامــة العــدل ونــر السَّ

ــاس. ــني الن ــا ب ــاون في والتع

املشاركون يف اللقاء الدويل

مسلمون ومسيحيون يف مواجهة التطبيع

نعيد هنا نشر هذا اإلعالن الذي صدر عن المؤتمر األول لملتقى مسلمون ومسيحيون 
في مواجهة التطبيع، والذي أكد المؤتمر الثاني جميع مضامينه.

طبْيع« إعالٌن صادر عن اللقاء الدولي: »مسلمون ومسيحيون في ُمواجَهة التَّ

ماء واألرض بسم الله الرحيم، اإلله الواحد، خالق السَّ

ا ا وإنَسانيًّ طبيُع خَيانٌة وَجريمٌة، دينًيا وَوطنيًّ التَّ
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قــد يتســاءل بعضهــم عــن الحكمــة 

ــلمون  ــوان »مس ــذا العن ــم ه ــن تقدي م

التطبيــع«  مواجهــة  يف  ومســيحيون 

ــة مــن معركــة تحريــر  يف هــذه املرحل

الصهيونيــة  رجــس  مــن  فلســطني 

املعتديــة، وهــذه بعــض األفــكار يف 

اإلجابــة عــن هــذا الســؤال.

-1 يحــاول االحتــالل الصهيــوين، 

ــتغالل  ــه اس ــون مع ــاؤه واملتعاون وحلف

ــج  ــة، لرتوي ــا الديني ــم والقضاي املفاهي

التطبيــع، وتجميــل هدفــه القبيــح الــذي 

ــن  ــطينيني ع ــازل الفلس ــي إال تن ال يعن

ــدي  ــح املعت ــة لصال ــم املروع حقوقه

ــم. الغاش

و»مســلمون ومسيحيون يف مواجهة 

يــن يقوم  التطبيــع« عنــوان يفيــد أن الدِّ

عــى العدل واإلنصــاف وإعطاء كلِّ ذي 

ــه، ومــا مل يكــْن هنــاك قســٌط  حــّق حقَّ

فــإنَّ الحديــث عــن التعــاون والســالم 

والتســامح هــو خدعــٌة لتمكــني الظــامل 

وأكل حقــوق النــاس.

-2 يلعــب االحتــالل دوًرا رئيســيًا يف 

نــر الفــن وزعزعــة االســتقرار ونــر 

النزاعــات القامئــة عــى ذرائــع طائفيــة 

بــني شــعوب املنطقــة، ليكــون ذلــك 

ســبباً يف إضعافهــم، ولجــوء املغرضــني 

عــى  االحتــالل  بدولــة  لالســتقواء 

إخوانهــم يف بعــض دول الجــوار، كــا 

كان يحــدث أيــام االحتــالل الصليبــي، 

الــذي كان يدعــم أمــراء املالــك عــى 

بعضهــم خدمــًة ملصالحــه.

ــيحيون يف  ــلمون ومس ــل »مس يحم

واضحــة  رســالة  التطبيــع«  مواجهــة 

ــي انبعثــت منهــا  ــأنَّ هــذه األرض الت ب

رســاالت األنبيــاء الكــرام ســتبقى موئاًل 

ــني  ــا ب ــة م ــاة اآلمن ــان، والحي لالطمئن

النــاس، عــى تنــوع أديانهــم وأعراقهــم 

ــّر  ــو ال ــالل ه ــم، وأنَّ االحت وثقافاته

الــذي ينبغــي عــى الجميــع أن يتوحدوا 

يف مواجهتــه.

إفــراغ  إىل  االحتــالل  يســعى   3-

محتواهــا  مــن  فلســطني  قضيــة 

إىل  وتحويلهــا  والِقيَمــي،  األخالقــي 

النظــر،  وجهــات  كل  يحتمــل  نــزاع 

حــول الحــدود السياســية واملصالــح 

االقتصاديــة، وإغفــال قضايــا الحــّق 

الــرصاع. يف  والعــدل 

ومســيحيون  »مســلمون  يؤكــد 

رفــض  أنَّ  التطبيــع«  مواجهــة  يف 

األحــرار  وجميــع  الفلســطينيني 

عــى  قائــم  رفــض  هــو  لالحتــالل 

حقيقــة أنَّ هــذا االحتــالل هــو عــدوان 

ال ميلــك أي ذرة مــن الرعيــة، وأنَّ 

القضيــة ال تقــوم عــى تبايــن يف اآلراء 

ــائل  ــني، يف مس ــخاص طبيعي ــني أش ب

تحتمــل املصالحــة أو أنصــاف الحلــول، 

بــل هــي قضيــة حــق أو باطل وعــدل أو 

ظلــم وحريــة أو عبوديــة.

-4 يحــرص االحتــالل عــى تصويــر 

ــني  ــه وب ــا بين ــزاع م ــا ن ــة بأنه القضي

النــاس،  مــن  محــدودة  قليلــة  فئــة 

هــم الفلســطينيون، أو حتــى بعــض 

ـه  الفلســطينيني وليــس جميعهــم، وأنَـّ

ال معنــى وال موجــب لتدّخــل العــرب 

ــة  وال املســلمني وال غرهــم وال أّي جه

أخــرى يف العــامل يف هــذا النــزاع، 

وهــو يرمــي مــن وراء ذلــك إىل أن 

يســتفرد بأصحــاب الحــق واألرض، وأن 

ــه  ــكرية وقوت ــطوته العس ــرض - بس يف

العدوانيــة - الحــلَّ الــذي يريــده لهــذه 

قانــون  ألي  مراعــاة  دون  القضيــة، 

عــادل وال لريعــة ُمعتَــرة.

»مســلمون ومســيحيون يف مواجهــة 

التطبيــع« عنــوان يــدّل عــى عامليــة 

ــة  القضيــة، وعــى أنهــا مســألة عامَّ

القوميــة  للحــدود  وعابــرة  األثــر، 

الدينيــة. والعناويــن 

الهــدف  »التطبيــع«  ميثــل   5-

يف  الصهيــوين  لالحتــالل  األســايس 

مدخــاًل  باعتبــاره  املرحلــة،  هــذه 

لفــرض دولتــه الباطلــة كدولــة طبيعيــة 

بــني أمــم األرض، وااللتفــاف عــى 

الشــعب الفلســطيني مــن خــالل تحقيق 

الســالم عــى جبهــات بعيــدة مل تشــهد 

أصــالً أي قتــال عليهــا.

»مســلمون ومســيحيون يف مواجهــة 

التطبيــع« هــو إعــالن رصيــح بــأنَّ 

ــة  ــة لحقيق ــه خيان ــل، وأنَّ ــع باط التطبي

ومبــادئ  األديــان  وأركان  اإلميــان 

ــك  ــاس، وأنَّ التمس ــني الن ــان ب اإلحس

ــا  ــني، مه ــكل املؤمن ــٌج ل ــّق منه بالح

وأّن  والصعوبــات،  التحديــات  بلغــت 

بنــرصة  اللــه  بوعــد  كامــٌل  اليقــني 

ألهلهــا  فلســطني  وأّن  املظلومــني، 

الغاصبــني. للمعتديــن  وليســت 

لماذا »مسلمون ومسيحيون في مواجهة التطبيع« ؟
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قــال املنّســق العــام للحملــة العامليــة 

ــف  ــيخ يوس ــطني، الش ــودة إىل فلس للع

»ملتقــى  افتتــاح  خــالل  عبــاس، 

مواجهــة  يف  ومســيحيون  مســلمون 

ــز  ــى تعزي ــدف امللتق ــع«، أن ه التطبي

الديــن  لعلــاء  الفّعــال  الحضــور 

املســلمني واملســحييني يف تبنــي قضيــة 

فلســطني، مبيًنــا أن هــذا اللقــاء ينعقــد 

يف ظــل هجمــة تطبيعــة رشســة تقودها 

أمــركا وأدواتهــا يف املنطقــة الــذي 

يقدمــون الســالم والتعــاون األمنــي 

مقابــل  الكيــان يف  مــع  واالقتصــاد 

ويســتهدفون  بالحقــوق،  التفريــط 

ــث  ــر العب ــاس ع ــات الن ــر قناع تغي

بالحقائــق والقيــم وتشــويه التاريــخ 

واملفاهيــم.

مــن  عــدد  عــى  عبّــاس  وأكــد 

الحقائــق األساســية املتعلــة بالقضيــة 

الفلســطينية، والتــي تتمثــل بالتــايل:

كل  مــن  الــراءة  إعــالن  أواًل: 

ــن  ــالم، ومم ــع واالستس ــال التطبي أع

ويررهــا،  لهــا  ويدعــو  بهــا  يقــوم 

ــة  ــع خيان ــأن التطبي ــف ب ــد املوق وتأكي

وإنســانيًا. دينيًــا  مرفوضــة 

ثانيًــا: تأكيــد أن كل فلســطني أرض 

ــك  ــة التمس ــرق يف أهمي ــة ال ف مقدس

وأخــرى،  بقعــة  أي  بــني  بتحريرهــا 

وأن التطبيــع ال يُعــّر إال عــن أصحابــه 

يتوارثــون حكــم  الذيــن  املتخاذلــني 

بالدهــم دون أي مروعيــة شــعبية، 

وهــم ال ميلكــون الحــق يف التنــازل 

أرض  مــن  واحــدة  تــراب  ذرة  عــن 

فلســطني.

إلنهــاء  خطــة  كل  رفــض  ثالثًــا: 

القضيــة الفلســطينية بــدون تحقيــق 

ــو  ــي ال تتجــزأ، ول ــة الت ــة الكامل العدال

قبــل كل العــامل بالكيــان الغاصــب، 

فإننــا ال ميكــن أن نقبــل بذلــك الظلــم.

رابًعــا: إن واجبنــا اليــوم كعلــاء 

مســيحيني  ديــن  ورجــال  مســلمني 

ــكة يف  ــة متاس ــكيل جبه ــي بتش يق

يســتلزم  الــذي  التطبيــع،  مواجهــة 

تريــع الظلــم واغتصــاب الحقــوق، 

وبذلــك فهــو يتناقــض مــع اإلميــان 

الحــق الــذي ال يســتقيم بــدون العــدل 

ــر. والخ

ــا نحــن  ــد أنن ــا وأخــرًا، نؤك خامًس

املؤمنــون  واملســيحيون  املســلمون 

بقيــم الســاء، نحــن دعــاة الســالم 

الخــر  حَملــة  ونحــن  الحقيقيــون، 

ــظ  ــة وحف ــاس العدال ــى أس ــم ع القائ

املجرمــون  أولئــك  ال  الحقــوق، 

والظلــم  القتــل  عــى  املتحالفــون 

عــى  تقــف  والذيــن  والعــدوان، 

ــك  ــل، وال أولئ ــكا وإرسائي رأســهم أمري

الــرتف  يعيشــون  الذيــن  املطبعــون 

والذيــن  شــعوبهم،  بأمــوال  والبــذخ 

يوغلــون يف دمــاء إخوانهــم يف اليمــن 

ــُة  ــم مجموع ــرًا إىل أنه ــا، مش وغره

أدواٍت رخصيــة يف يــد القاتــل واملحتــل 

ــم وانتصــار  وســيزولون مــع زوال الظل

الخــر.

عّباس:أدعو لتشكيل جبهة علمائية متماسكة 
في مواجهة التطبيع
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الخميس 21 صفر 1442هـ، الموافق لـ 8 تشرين األّول 2020 

اإلســالمية  الهيئــة  عضــو  توّجــه 

األب  املقدســات  لنــرصة  املســيحية 

ــى  ــالل ملتق ــٍة خ ــلم، بكلم ــل مس منوي

»مســلمون ومســيحيون يف مواجهــة 

الحملــة  أطلقتــه  الــذي  التطبيــع«، 

العامليــة للعــودة إىل فلســطني، اإلثنــني 

5-10-2020، وقــال: “يــا حــكام العــرب 

الذيــن فتحــوا أرض فلســطني ليزرعــوا 

ــا  ــوا لن ــالم ويرتك ــرآن واإلس ــا الق فيه

تــدوم  التــي  أمانتهــم  فيهــا  عهــدة 

ــزع،  وصالبــة وفائهــم الــذي ال يتزع

اســمعوين، نبــي يف دمــوع ســخينة 

وأنتــم تُطبعــون مــع الكيــان الصهيــوين 

ودموعنــا تنســاب”.

»جرحــت  مســلّم  وأضــاف 

حايــة  نحــاول  ونحــن  أيدينــا 

مفتــاح كنيســة القيامــة مــن أيــدي 

مــن  أرجلنــا  تقرّحــت  نتنياهــو، 

أبــواب األقــى يك  الوقــوف عــى 

ــن  ــا وع ــون عّن ــم غافل ــس وأنت  ال يُدنّ

أرضنا”.

بالصهاينــة  »اعرتفتــم  وتابــع 

وقــد أتــوا يســتعمرون أرض العــرب 

بأنهــم مــن جــذور األقــى وأرض 

فلســطني، هــل كنــا نحــن الفلســطينيني 

ــا  ــي بناهــا أهلن ــدن الت مســتأجرين امل

ــئ  ــل مجي ــون واســتوطنوها قب الكنعاني

اليهــود غــزاة إليهــا، هــل تنســون 6 

الشــتات ومل  ماليــني فلســطيني يف 

ــم إىل أرض  ــوا عــن حــق عودته تدافع

أجدادهــم”.

الحــكام  “أيهــا  قائــاًل:  وأردف 

ســتنقلون  هــل  املطبعــون  العــرب 

تطبلــون  القــدس،  إىل  ســفاراتكم 

ــون  ــج وتهمل ــة أنفســكم يف الخلي حاي
حايــة األقــى يف القــدس، فلقــد 
ــة  ــتعارية هوي ــة االس ــت البندقي مزق
األخــوة الفلســطينيني فهجــروا وهدمت 

ــن األقــى”. ــم وطــردوا م بيوته

وختــم حديثــه بقولــه: “أيهــا العرب، 
ــأرض،  ــد القومــي ل ــم البُع ــاذا مزّقت مل
ســتبكون ندًمــا عــى يــوم وقّعتــم فيــه 
نحــن  األعــداء،  مــع  تآخيكــم  عــى 
ــاوم وســتننترص وفلســطني  ســنبقى نق

ــتنترص”. س

مسّلم: نحن سنبقى نقاوم وفلسطين ستنتصر

األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 

اإلســالمية  الهيئــة  رئيــس  املبــارك، 

عكرمــة  الشــيخ  القــدس،  العليــا يف 

ــى  ــاركته يف ملتق ــالل مش ــري، خ ص

»مســلمون ومســيحيون يف مواجهــة 

التطبيــع« أن هنــاك طرقًــا ُمتعــددة 

ملواجهــة التطبيــع، ومنهــا أن نُحّمــل 

جميــع العــرب واملســلمني مبــا يف ذلــك 

ــاه  ــؤولية تِج ــن املس ــارات والبحري اإلم

فلســطني،  ُدرّة  هــي  التــي  القــدس 

العــامل  تــاج  هــو  الــذي  واألقــى 

اإلســالمي.

وقــال الشــيخ صــري أن املُســلم 

املُرابــط يف القــدس - بــل املرابــط يف 

ــه يف  ــس ل ــام - لي ــكل ع ــطني بش فلس

األقــى نصيــب أكــر مــن أي مســلم 

اإلمــارات  أو  البحريــن  يف  موجــود 

ــالمية،  ــة إو إس ــة عربي ــب أي دول أو ف

ــع أن  ــر الجمي ــا نذكّ ــى أنن ــدًدا ع مش

األقــى أمانــة يف أعناقنــا.

وأضــاف الشــيخ صــري: إننــا نّذكر 

العــامل العــريب واإلســالمي بالقــرآن 

الكريــم والســّنة النبويــة للحفــاظ عــى 

األقــى والقــدس وعــدم التفريــط 

هــي  املقدســات  هــذه  ألن  فيهــا، 

ــوز  ــا، وال يج ــا جميًع ــٌة يف أعناقن أمان

ــذي يحــاول  ــالل ال التهــاون مــع االحت

أن يشــّق الصــف وأن يســتغل الخالفــات 

ليفــرض رأيــه وســيطرته عــى املســجد 

ــى. االق

ــود  ــري جه ــيخ ص ــن الش ــا مثّ ك

ــودة  ــة للع ــة العاملي ــني يف الحمل العامل

اىل فلســطني، مؤكــًدا أننــا عــى الوعــد 

ــدس، وال  ــط بالق ــأن ال تفري ــد ب والعه

ــى. ــط باألق تفري

صبري: ال يجوز التهاون مع االحتالل ونحّمل جميع العرب 
والمسلمين المسؤولية تجاه القدس
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العــام  األمــني  نائــب  رأى 

لحــزب اللــه ســاحة الشــيخ نعيــم 

قاســم أّن العــامل اليــوم مبني عى 

ــكا،  ســيطرة القــّوة ومصلحــة أمري

وأنــه ال ميكــن اســتعادة فلســطني 

والقــدس إاّل بقــّوة املقاومــة.

كلمــة الشــيخ قاســم جــاءت 

مســلمون  »ملتقــى  خــالل 

ومســيحيون يف مواجهــة التطبيــع« 

العامليــة  الحملــة  نظمتــه  الــذي 

ضمــن  فلســطني  إىل  للعــودة 

االنتفاضــة،  أســبوع  فعاليــات 

سياســيّة  شــخصيّات  مبشــاركة 

بــارزة. وعلائيّــة 

ــم  ــم قاس ــيخ نعي ــح الش وأوض

ظلــًا  الخليــج  حــّكام  بقــاء  أّن 

ــا مســلّطني عــى شــعوبهم  وعدوانً

مرهــون بتبعيّتهــم ألمريــكا.

ــة  ــُذ البَداي ــم من ــاف: إنّه وأض

مل يكونــوا مــع فلســطني بــل كانــوا 

مــع »إرسائيــل«، وإّن مبــادرات 

الخليــج نحــو الّســالم، مل تكــن 

إاّل خطــوات مرحليــة مــن أجــل 

رشَعنــة وجــود »إرسائيــل« ورضب 

القضيّــة الفلســطينيّة.

واعتــر الشــيخ نعيــم قاســم أّن 

إعالن تطبيــع اإلمــارات والبحرين 

ومــن خلفهــا الســعوديّة، التــي 

تديــر هــذا امللــف بشــكل مبــارش، 

لفلســطني،  الخيانــة  ذروة  هــو 

ســابًقا  خائفــني  كانــوا  هــؤالء 

مــن غضــب شــعوبهم فتدرجــوا 

ضــّد  ومواقفهــم  بإعالناتهــم 

وترافــق  الفلســطينيّة،  القضيّــة 

ذلــك مــع كبتهــم للحريّــات يف 

قاسم: ال يوجد أي مبرر وال أي مصلحة لدول 
التطبيع في حماية االحتالل
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الخميس 21 صفر 1442هـ، الموافق لـ 8 تشرين األّول 2020 

ــي  ــم للشــعوب الت ــم وقمعه بلدانه

يحكمونهــا.

ولفــت إىل أّن حــّكام الــّدول 

بعــض  نِفاقًــا  دعمــوا  املطبِّعــة 

حاجــات الشــعب الفلســطيني مــن 

أجــل أن يقولــوا لشــعوبهم وللعــامل 

ــون فلســطني، ويف  ــم يحتضن بأنّه

بشــكٍل  انكفــؤوا  األخــر  العقــد 

شــبه كامــل حتــى عــن الّدعــم 

املــادي العــادي للفلســطينيني.

قاســم  الشــيخ  وأضــاف 

ــكي  ــد الش ــى التأيي ــع ألغ »التطبي

الفلســطينيّة،  للقضيّــة  واملعنــوي 

ــق،  ــف الحقائ ــك إىل كش وأدى ذل

ــع يف  ــاق عــرب التطبي وفضــح نف

أيًضــا  ولكنــه  وغــره،  الخليــج 

عــبء  مــن  الفلســطينيني  أراح 

لدفعهــم  العربيــة  الضغوطــات 

التنــازل. نحــو 

وأوضــح ســاحته بــأّن التطبيــع 

نهايــة مســار اســمه االستســالم 

املقابــل  ويف  والخيانــة،  والــّذل 

تســتعيد  التــي  املقاومــة  هنــاك 

واإلســتقالل. والكرامــة  األرض 

وقــال: يجــب أن يكــون واضًحا 

ــذي غــّر مســار االستســالم  أّن ال

يف املنطقــة، هــو قيــام الثــورة 

بقيــادة  إيــران  يف  اإلســالمية 

رسه  قــدس  الخمينــي  اإلمــام 

دام  الخامنئــي  اإلمــام  وقيــادة 

حفظــه بعــد ذلك، هــذا الــذي غّر 

الفلســطينيّة يف  القضيّــة  مســار 

ــب  ــون كام ــدل أن يك ــة، فب املنطق

بَدايــة   1978 ســنة  يف  ديفيــد 

ــم  ــطينية ث ــة الفلس ــاء للقضي اإلنه

االجتيــاح اإلرسائيــي للبنــان عــام 

1982 خــط مــا قبــل الرعنــة 

للكيــان اإلرسائيــي، جــاءت إيــران 

لتُحيــي األمــل املقــاوم مــن خــالل 

املشــهد األول وهو اســتبدال سفارة 

ــطني يف  ــفارة فلس ــل” بس “إرسائي

إيــران الثــورة، واملشــهد الثــاين 

هــو إعــالن أولويــة املواجهــة مــع 

ــا  ــة، وأم ــم املقاوم ــل ودع إرسائي

املشــهد الثالــث واملؤثـْـر فهــو قيــام 

ــر  ــه عــى قاعــدة تحري حــزب الل

ــم  ــة ودع ــطني واألرض املحتلّ فلس

حــزب اللــه واملقاومــة الفلســطينيّة 

والــدول  التحــّرر  وحــركات 

ــة فلســطني وعــى  املســاندة لقضيْ

محــور  فنشــأ  ســورية،  رأســها 

يؤّســس  فاعــاًل  قويًــا  املقاومــة 

ــور  ــذا املح ــف ه ــتقبل، وأوق للمس

مســار الهزائــم وحــّول املنطقــة 

إىل مســار االنتصــارات.

ــام  ــني الع ــب األم ــف نائ ووص

الفلســطيني  الشــعب  جهــاد 

يف  الزاويــة  بحجــر  ومقاومتــه 

لفلســطني  التحريــر  مســتقبل 

املقاومــة  نشــاط  وأّن  والقــدس، 

فصائلهــا  ومواقــف  وتســلّحها 

ــر  ــذي ســيؤّدي إىل التحري هــو ال

الــذي سرســم مســتقبل فلســطني، 

وتابــع: »ال تتوقّعــوا بــأن يكــون 

ــدون  ــررة ب ــطني مح ــاك فلس هن

مقاومــة”.

وأردف قائــاًل: »حاولــوا الكثــر 

مــن أجــل صفقــة القــرن، وجمعــوا 

عــرب الــردة مــن أجــل صفقــة 

القــرن وأعلنــوا بأنّهم ســيفرضونها 

ألن  فشــلوا  ولكّنهــم  أشــهر،  يف 

والفصائــل  الفلســطيني  الشــعب 

الفلســطينية توحــدوا حــول رفــض 

ــرن”. ــة الق صفق

وتوّجه إىل الّشــعب الفلســطيني 

واإلســالمي  العــريب  والشــباب 

بقولــه: »أنتــم يــا شــعب فلســطني 

رأس الحربــة، وأنتــم رأس الخيــار 

ــول  ــا نق ــتقبل، هن ــل املس ــن أج م

للشــباب العــريب واإلســالمي عــى 

امتــداد عاملنــا العريب واإلســالمي: 

أنتــم لكــم دور، وفيكــم الخــر 

ــون بفلســطني  ــم تؤمن ــر، أنت الكث

ــم  ــم وواجبك محــّررة، وهــذا دورك

فلســطني  تُبقــوا  أن  يجــب   ،

ــا جميًعــا، أعطوهــا  أولويــة عندن

مــا تســتطيعون، أعطوهــا الكلمــة، 

أعطوهــا القلــم، أعطوهــا املوقــف 

الدعــم  أعطوهــا  الســيايس، 

املــايل، أعطوهــا التســليح والقتــال، 

ــال”. ــة األجي ــا تربي أعطوه

وختــم نائــب األمــني العــام 

ــم قاســم  ــيخ نعي ــه الش لحــزب الل

أُصيبــت  »لقــد  بقولــه:  كلمتــه 

ــا  ــد لديه ــم ومل يع ــل بهزائ إرسائي

الجيــش الــذي ال يقهــر، وهــي 

مردوعــة بفعــل املقاومــة، وهــي 

تعــاين يف الداخــل مــن خالفــات 

سياســية وتشــتّت وتــرذم”.
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الســيايس  املكتــب  عضــو  حــّذر 

ــة املقاومــة اإلســالمية “حــاس”  لحرك

الشــيخ الدكتــور خليــل الحيــة مــن 

ــالل  ــع االحت ــع م ــار التطبي ــّدد مس مت

دول  إليــه  تنضــم  وأن  الصهيــوين، 

إىل  يهــدف  أنــه  مؤكــًدا  أخــرى، 

االســتيالء عــى مقــّدرات األمــة ونهــب 

خراتهــا.

وقــال الحيــة خــالل اللقــاء الــدويل 

يف  ومســيحيون  “مســلمون  الثــاين 

االحتــالل  “إن  التطبيــع”:  مواجهــة 

الصهيــوين يســتغّل التطبيــع مــع الــدول 

املنطقــة،  يف  يتمــدد  لــي  العربيــة 

ــار نفســه كســيّد  ــد إظه ــه يري ــا أن مبيًن

للمنطقــة، وميــدد دولتــه مــن النيــل إىل 

ــرات”. الف

ــة  ــع خيان ــة أن التطبي ــر الحي واعت

وطعنــة يف ظهــر الشــعب الفلســطيني، 

ــون  ــا ماض ــطني وأهله ــًدا أن فلس مؤك

ــر. ــق التحري ــم عــى طري يف مقاومته

وشــدد عــى أن فلســطني تــأىب 

االنكســار والرتاجــع، وكلهــا برجالهــا 

االحتــالل. ترفــض  ومقاومتهــا 

اإلدارة  أن  إىل  الحيــة  وأشــار 

األمريكيــة تســعى إىل متــّدد االحتــالل 

يف املنطقــة وتجســيد مقــوالت أســياده 

ــا أنهــا تســتغل انشــغال  الغابريــن، ُمبيًّن

الداخليــة،  خالفاتهــا  يف  األمــة 

وتســتخدم حكامهــا ليمــّدوا لــه يــد 

العــون مــن خــالل التطبيــع.

ــّكام  ــض ح ــع بع ــه إىل أن تطبي ونبّ

العــرب مــع االحتــالل يــأيت النقــاذ 

نتنياهــو  بنيامــني  وزرائــه  رئيــس 

ــن  ــكا م ــل، وأمري ــن الوح ــته م وساس

الفشل.

مــن  املهزومــني  أن  إىل  وأشــار 

حــكام العــرب يُطبّعــون مــع “إرسائيــل” 

املأزومــة ليثبّتــوا حكمهــم عــى حســاب 

ــطينية. ــة الفلس القضي

ــن  ــاء الحــكام وَم ــن عل وحــّذر م

الذيــن  الرعــي  للعلــم  ينتســبون 

يحّســنون صــورة االحتــالل، ويظهــرون 

الشــعب  حســاب  عــى  مظلوميتــه 

نقاتــل  نحــن  قائــاًل:  الفلســطيني، 

ــكلتنا  ــه، ومش ــا كان لون ــالل مه االحت

ليســت مــع اليهــود، بــل مــع االحتــالل 

والعــدوان.

سبســطية  أســاقفة  رئيــس  أكــد 
عطــا  املطــران  األرثوذكــس  للــروم 
واألخــوة  الوحــدة  عــى  حنــا،  اللــه 
التــي تجمــع املســلمني واملســيحيني يف 
مواجهــة كافــة األطــاع الصهيونيــة 
واألمريكيــة الهادفــة البتــالع مدينــة 
أصحابهــا  مــن  ورسقتهــا  القــدس 

األصليــني.

ملتقــى  خــالل  لــه  كلمــة  ويف 
مواجهــة  ومســيحيون يف  “مســلمون 
أن  حنــا  املطــران  بــنّي  التطبيــع” 
التطبيــع خيانــة وتآمــر، وهــي ظاهــرة 

لــه  تتعــرض  مــا  إطــار  تنــدرج يف 
ــرات،  ــن مؤام ــطينية م ــة الفلس القضي
وصفقــات ومشــاريع مشــبوهة أمريكيــة 
اليــوم  لأســف  وصهيونيــة، مضيًفــا 
نــرى أن هنــاك مــن يطبعــون ولرمبــا 
خــالل األيــام القادمــة نســمع عــن 
مطبعــني جــدد وكل هــذا ينــدرج ضمــن 
مؤامــرة تســتهدف القضيــة الفلســطينية 

الفلســطيني. والشــعب 

ــداًء إىل كل  ــا ن ــه املطــران حّن ووّج
األحــرار يف األمــة العربيــة لرفــض 
التطبيــع والتصــدي مًعــا مســيحيني 

التــي  املؤامــرات  لــكل  ومســلمني 

تســتهدف فلســطني وشــعبها وقضيتهــا 

التــي هــي ليســت قضيــة الفلســطينيني 

كلهــا  األمــة  قضيــة  بــل  لوحدهــم 

العــامل. كل  األحــرار يف  وقضيــة 

الحية: فلسطين تأبى االنكسار والتراجع عن 
منطق المقاومة والتحرير

حنا: التطبيع مؤامرة تستهدف الشعب 
والقضية الفلسطينية
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قــال رئيــس االتحــاد العاملــي لعلاء 

أن  حمــود،  ماهــر  الشــيخ  املقاومــة 

ــي  ــز اإلرسائي ــارة عج ــة الحج انتفاض

ــا،  ــد له ــع ح ــن وض ــه ع ــن يدعم وم

مبيًنــا »أن هــذه االنتفاضــة فاجئــت 

مواجهــة  يف  كانــت  ألنهــا  الجميــع 

الجيــش الــذي ال يقهــر”.

ملتقــى  خــالل  لــه  كلمــة  ويف 

مواجهــة  ومســيحيون يف  “مســلمون 

التطبيــع” أكــد الشــيخ حمــود عــى 

ــة  ــورة حقيقي ــت ث ــة كان أن “االنتفاض

اســتطاع أن يصمد الشــعب الفلســطيني 

فيهــا 6 ســنوات قبــل اتفــاق أوســلو 

املشــؤوم”.

ــوالت  ــام البط ــوم أم ــاف “الي وأض

الشــعب  قدّمهــا  التــي  املرتاكمــة 

الفلســطيني نقــول أن هــذا الطريــق 

ــه  ــل في ــوم يحص ــا إىل ي ــى مفتوًح يبق

التحريــر”.

بقولــه:  حمــود  الشــيخ  وأردف 

الفاشــل  بالســالم  املطبعــني  »نبــر 

وبالفشــل بالدنيــا وأنهــم مل يحققــوا 

شــيئًا مــن أهدافهــم ألنهــم يبيعــون 

ــم  ــا: “نعل ــام«، متابًع ــق واألوه الحقائ

واحتقارهــم  اليهــود  دهــاء  جميًعــا 

ــة  ــى أن املقاوم ــون ع ــاء ومتفق لأنبي

للتحريــر  الوحيــد  الطريــق  هــي 

ووحــدة الصــف هــي الــرط األســايس 

لذلــك”.

صليبــا،  جــورج  املطــران  قــال 
وطرابلــس  لبنــان  جبــل  مطــران 
حــرب  إن  األرثوذكــس  للرسيــان 
للطمــوح  حــًدا  1973 وضعــت  عــام 
“اإلرسائيــي”، مبيًنــا أن زعــاء العــرب 
مل يتابعــوا دورهــم القيــادي آنــذاك 
فظهــرت الخطــوات التطبيعيــة بــني 
مــع  أخــرى  ودول  واألردن  مــرص 

“إرسائيــل”.

ملتقــى  خــالل  لــه  كلمــٍة  ويف 
مواجهــة  ومســيحيون يف  “مســلمون 
الحملــة  أطلقتــه  الــذي  التطبيــع” 
العامليــة للعــودة اىل فلســطني، أكــد 
اإلمــارات  بــأن  صليبــا  املطــران 
باالعــرتاف  قامتــا  والبحريــن 
بـ”إرسائيــل” وبنــاء عالقــاٍت اقتصادية 

وعســكرية..،  وسياســية  واجتاعيــة 
ــوُر  ــات إال جس ــذه العالق ــي ه ــا ه وم
ــا،  ــؤ وال عــدل فيه ــه ال تكاف وهــٍم، ألن
متســائال: كيــف ســتكون العالقــة بــني 
ــل مــن  ــب وإرسائي ــن مــن جان البحري

جانــب آخــر ؟

ــكا  ــا أن أمري ــران صليب ــنّي املط وب
الحــركات  دعمــوا  الغــريب  والعــامل 
لإلرسائيليــني  وأعطــوا  التطبيعيــة 
اختصاصهــم،  مــن  ليســت  حقوقًــا 
ــي  ــام األمري ــها النظ ــوالن كرّس فالج
ســورية  أرٌض  وهــي  لـ”إرسائيــل” 
محتلــة منــذ عــام 1967، مضيًفــا: جعــل 
النظــام األمريــي يف القــدس ســفارته 
وكأنــه يعــرتف بــأن القــدس للصهاينــة 
والقوانــني  الدســاتر  كل  مخالًفــا 

واألعراف الدولية.

ويف ختــام كلمتــه قــال املطــران 
صليبــا: أمتنــى عــى املفكريــن بالعدالــة 
ومصلحــة الشــعوب أن يفكــروا مبصلحة 
ألن  الثابتــة  حقوقهــم  ويف  العــرب، 
“إرسائيليــة”  أرض  ليســت  فلســطني 
ــة، ســتتحرر عــى  بــل هــي أرٌض عربي

ــاء. ــدي الرف أي

حمود: المقاومة هي الطريق الوحيد للتحرير 
ووحدة الصف هي الشرط األساسي لذلك

صليبا: التطبيع يبني جسوَر وهٍم مع “إسرائيل”
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الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 

الشــيخ  اإلســالمي،  الجهــاد  لحركــة 

نافــذ عــزام، أنــه مــن املؤكــد أن األمــة 

مواجهــة  يف  كبــرة  معانــاة  تُعــاين 

هــذه األوضــاع الظاملــة، وجــاء التطبيــع 

وعــى  أمتنــا  عــى  األعبــاء  ليزيــد 

تحديــًدا. الفســطيني  الشــعب 

ملتقــى  خــالل  لــه  كلمــٍة  ويف 

»مســلمون ومســيحيون يف مواجهــة 

ــع ال  ــزّام أن التطبي ــد ع ــع«، أك التطبي

مُيثــل طعنــة للفلســطينيني وحدهــم 

ــة  ــا الن القضي ــة كله ــة لأم ــا طعن إمن

ــا،  ــة كله ــة األم ــي قضي ــطينية ه الفلس

ــع هــو خــروج  مشــدًدا عــى أن التطبي

ــة  ــة وهــو صفع ــن ســياق هــذه األم ع

لــكل تاريخهــا وانحيــاز لعدوهــا.

وأضــاف عــزام أن املُطبعــني الجدد 

ذهبــوا لالصطفــاف يف معســكر واحــد 

مــع “إرسائيــل وأمريــكا”، وقــال: “هــم 

عالقــات  إلقامــة  فقــط  يذهبــوا  مل 

بــل  أخــرى،  دولــة  مــع  دبلوماســية 

ذهبــوا لالصطفــاف يف معســكر تقــوده 

معســكر  وهــو  وإرسائيــل،  أمريــكا 

ــة”. ــادي لأم مع

يفتقــد  التطبيــع  أن  إىل  ولفــت 

ألدىن مــررات األخــالق واملســوغات 

االخالقيــة ومــن املؤكــد أن اإلســالم 

ــة عالقــات مــع العــدو  حــرّم إقامــة أيّ

الــذي يحتــل أقــدس بقــاع األمــة وهــي 

فلســطني. أرض 

رســالتنا  “إن  قائــاًل:  وتابــع 

اىل  األمــة  رشائــح  كل  إىل  واضحــة 

أن  النخــب،  إىل  واملثقفــني  العلــاء 

التطبيــع مــّر بنــا كقضيــة فلســطينية 

وكأمــة كبــرة تحمــل رســالة الحــق 

ــأرسه،  ــامل ب ــدى إىل الع ــر واله والخ

وأن صوتكــم يجــب أن يكــون عاليًــا 

ومســموًعا رفًضــا للتطبيــع وفضًحــا 

للمطبعــني ودعــًا واســناًدا للقضيــة 

لفلســطينية”. ا

ــزّة  ــنّي أن الشــعب يف قطــاع غ وب

ــو  ــلم ه ــع أو يستس ــن أن يخض ال ميك

والتحديــات  الضغــوط  كل  واجــه 

ــا  ــوال وال زال ثابتً ــكل األه ــرض ل وتع

ــة  ــتكال رحل ــى اس ــرًصا ع وال زال ُم

أن  إىل  مشــرًا  ونضالــه،  كفاحــه 

التطبيــع مُيثــل طعنــًة مــن الخلــف 

وبالــذات ألنــه يــأيت يف وقــت صعــب، 

يف وقــت تظهــر فيــه املواقــف بوضــوح 

وتظهــر فيــه حقيقــة اإلدارة األمريكيــة 

ولأســف يف  اإلرسائيليــة  والسياســة 

دول  تذهــب  الصعــب  الوقــت  هــذا 

ــع. ــد للتطبي ــن جدي ــة م عربي

بكاملهــا  األمــة  أن  عــى  وشــدد 

ترفــض التطبيــع، داعيًــا إىل تكثيــف 

املســاعي لدعــم الفلســطينيني وإســناد 

قضيتهــم، وأوضــح أن الشــعب ال ميكــن 

ــذي  ــع ال ــر الواق ــل منطــق األم أن يقب

ــه. ــه علي ــون فرض يحاول

عزام: التطبيع طعنٌة من الخلف وهو يأتي 
في وقٍت صعب
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رئيــس  الك  إليــان  كتــاب  هــو 

ــة  ــط يف صحيف ــرق األوس ــر ال تحري

ويضــم  الريطانيــة،  “غارديــان” 

ا، إال  الكتــاب تأريًخــا ملــدة طويلــة جــدًّ

أن لغتــه وطريقــة عــرض املعلومــات 

املمتنــع،  الســهل  نغــم  جــاءت عــى 

وخــالل تصفحــه سيســتنتج القــارئ 

مــن  املؤلــف  يتمكــن  أن  صعوبــة 

ــالل  ــام خ ــادي ت ــكل حي ــوف بش الوق

توثيقــه لتلــك الحقبــة الطويلــة.

ــز الكتــاب  وميكــن القــول: »إن متيّ

تغطيتــه  مســافة  طــول  يف  جــاء 

لأحــداث، وبشــكل اســتثنايئ، اســتطاع 

مفارقتــني  بــني  الربــط  املؤلــف 

ــة عــام:  ــني تفصــل بينهــا مئ تاريخيت

.»1917 بلفــور  ترصيــح 

بعــض  رشح  يف  بــالك  يبــدأ 

يظهــر  حيــث  التاريخيــة  الفــرتات 

مؤمتــر  أول  كان  ســبعة:  الرقــم 

ــالن  ــازل، إع ــوين يف 1897 يف ب صهي

بلفــور يف عــام 1917؛ ويف عــام 1937 

ــون  ــرتح الريطاني ــل اق ــة بي ــع لجن م

يهوديــة  دول  إىل  فلســطني  تقســيم 

منفصلتــني. وعربيــة 

األمــم  صوتــت   1947 عــام  يف 

إىل  الطريــق  قيــادة  عــى  املتحــدة 

ــام 1967  ــل«؛ يف ع ــتقالل »إرسائي اس

خــالل  أراضيهــا  إرسائيــل  وســعت 

حــرب األيــام الســتة؛ شــهد عــام 1977 

ــود( إىل الســلطة،  ــود حــزب )الليك صع

وزوال املعقــل االشــرتايك القديــم يف 

»اإلرسائيليــة«. السياســة 

1987 شــهدت االنتفاضــة األوىل. 

2007 ســيطرت حــاس عــى غــزة. يف 

ــي  ــس األمري ــن الرئي ــام 2017 أعل ع

ــدة  ــات املتح ــب أن الوالي ــد ترام دونال

عاصمــة  بالقــدس  رســميًا  اعرتفــت 

لـ«إرسائيل«.

محــرر  وهــو  املؤلــف،  اعــرتف 

ســابق واآلن هــو محــارض يف كليــة 

ــخ  ــة تاري ــأن كتاب ــاد، ب ــدن لالقتص لن

100 ســنة حــول الــرصاع املســتمر بــني 

العــرب واليهــود حــول الحــق يف تقرير 

ــة  ــية والثقافي ــة السياس ــر والهوي املص

يف األرض املقدســة، هــو بالــكاد فكــرة 

مميّــزة يف هــذه املرحلــة. نظــرًا لكميــة 

املــواد املوجــودة حــول هــذا املوضــوع 

ــوي  ــاء ق ــاك ادع ــإن هن ــى اآلن، ف حت

األكــر  الــرصاع  هــذا  يكــون  بــأن 

ــامل. ــة يف الع دراس

املؤســي  والتاريــخ  السياســة 

هــي بالتأكيــد مهمــة هنــا، يعــرتف 

ــة  ــى كتاب ــرص ع ــه كان ي ــالك. لكن ب

كتــاب أكــر مــن مجــرد توثيــق معــامل 

واإلنجــازات  املختلفــة،  الحــروب 

الســالم  ومبــادرات  الدبلوماســية، 

ــا للرتتيــب الزمنــي، يقــول بــالك:  وفًق

ــاة  ــر حي ــف تتأث ــاف كي »أردت استكش

النــاس بهــذه اللحظــات املأســاوية مــن 

ــك هــو رسد  الــرصاع، واألهــم مــن ذل

هــذه القصــة املثــرة للجــدل وللخــالف 

مــن كال الجانبــني«.

 650 أن  إىل  بــالك  ويشــر 

ــل«  ــد إ«رسائي ــوا عــى ي فلســطينيًا قتل

يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بــني 

1967 واالنتفاضــة األوىل. يف الفــرتة 

ــغ  ــام 2000، بل ــام 1987 إىل ع ــن ع م

عــدد القتــى 1491 شــخًصا. لكــن مــن 

ــام  ــة ع ــى نهاي ــة حت ــة الثاني االنتفاض

2006، كان الرقــم 4046 فلســطينيًا.

السندي: خطوات الخيانة ال تمثل شعوب دول الخليج 
ومظلومية شعب فلسطين هي قضيتنا األولى
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ــودة  ــة للع ــة العاملي ــن الحمل ــوة م بدع

إىل فلســطني، وبالتعــاون مــع قنــاة 

تلفزيونيًــا  انعقــد  اليــوم،  فلســطني 

»مســلمون  مللتقــى  الثــاين  املؤمتــر 

التطبيــع«  مواجهــة  يف  ومســيحيون 

.2020/7/8 اإلثنــني  يــوم 

النتائــج  أهــّم  هنــا  ونســتعرض 

والرســائل األساســية لهــذا اللقــاء، عــى 

واملضمــون. الشــكل  مســتوى 

أواًل- عى مستوى الشكل:

مــن  باقــة  اللقــاء  يف  شــاركت   1-

الشــخصيات واملرجعيــات الدينيــة، التي 

اإلســالمية  املذاهــب  مختلــف  متثّــل 

والطوائــف املســيحية، والعديــد مــن 

ــذا  ــا، وه ــا وغربً ــة رشقً ــدول العربي ال

التنــوع هــو أحــد مظاهــر التأكيــد 

عــى أن قضيــة فلســطني هــي القضيــة 

ــتبقى  ــة، وس ــاء األم ــكل أبن ــة ل الجامع

كذلــك حتــى تحريرهــا مــن رجــس 

مجــال  وال  الغاصبــني،  الصهاينــة 

قُدســية  يف  التشــكيك  أو  للتالعــب 

القضيــة وال يف طبيعتهــا الوجوديــة.

االجتاعــات  منــع  ظاهــرة  إنَّ   2-

واإلجــراءات التــي اتُخــذت يف ظــّل 

متنــع  أال  ينبغــي  كورونــا،  جائحــة 

والتعبــر  اللقــاءات  تنظيــم  مــن 

بالقضيــة  املتصلــة  املواقــف  عــن 

املعســكر  وأنَّ  خاصــًة  الفلســطينية، 

االســتعاري يســتغل هــذه الظــروف 

ــة بصــورة  ــه اإلجرامي ــذ مخططات لتنفي

وعدوانيــة. تحديًــا  أكــر 

ثانيًا- عى مستوى املضمون:

أمــرًا  الحــايل  التطبيــع  يكــن  1- مل 

ــا  ــة م ــٌف لحقيق ــو كش ــل ه ــا، ب مفاجئً

وبيــاٌن  الكواليــس،  وراء  يجــري  كان 

ــذي  ــد الشــكي ال ــاق التأيي ــف ونف لزي

مــع  التطبيــع  دول  تّدعيــه  كانــت 

الفلســطينيّة. القضيّــة 

ــات  ــف الحكوم ــني مواق ــل ب 2- الفص

ــة  ــة ومواقــف الشــعوب، ومطالب املطبّع

ــة  ــاب الكلم ــاء وأصح ــني والعل املثقف

والــرأي أال يرهنــوا مواقفهــم لغــر 

ــة. ــة املبدئي ــارات األم خي

مــن  مرفوًضــا  التطبيــع  ليــس   -3

ــة فحســب،  ــة واألخالقي ــة املبدئي الناحي

بــل ومــن ناحيــة تناقضــه مــع مصلحــة 

كافــة  مــن  أيًضــا،  املطبعــة  الــدول 

األمنيــة  االســرتاتيجية،  النواحــي 

واالجتاعيــة. واالقتصاديــة 

وعــن  فلســطني  عــن  املســؤولية   -4

املقدســات التــي تتعــرض لخطــر كبــر، 

ــة  هــي مســؤولية عامــة تتعلــق بذمَّ

ــاوي. ــى التس ــة ع ــاء األم ــع أبن جمي

5- إنَّ محــاوالت شــّق الصــّف وزرع 

وســيلة  األمــة  أبنــاء  بــني  الفتنــة 

ــالل،  ــداف االحت ــدم أه ــة تخ صهيوني

ومــن يعمــل عــى ترويــج االنقســام 

الفلســطيني أو بــني أبنــاء األمــة، بــأي 

ــداف  ــادم لأه ــو خ ــت، ه ــة كان ذريع

الصهيونيــة.

األكيــد  الســبيل  هــي  املقاومــة   -6

ــن  ــودة املهّجري ــطني وع ــر فلس لتحري

والشــعب  الحقــوق،  واســتعادة 

الفلســطيني هــو طليعــة هــذه املقاومــة 

والفكريــة  املاديــة  أشــكالها  بــكل 

واملعنويــة.

7- إعــالن الــراءة مــن كل أعــال 

التطبيــع واالستســالم، وممــن يقــوم 

بهــا ويدعــو لهــا ويررهــا، وتأكيــد 

املوقــف بــأن التطبيــع خيانــة مرفوضــة 

ــانيًا. ــا وإنس دينيً

8- تأكيد أن كل فلســطني أرض مقدســة 

ال فــرق يف أهميــة التمســك بتحريرهــا 

ــع  ــرى، وأن التطبي ــة وأخ ــني أي بقع ب

ــني  ــه املتخاذل ــن أصحاب ــّر إال ع ال يُع

ــم دون  ــم بالده ــون حك ــن يتوارث الذي

أي مروعيــة شــعبية، وهــم ال ميلكــون 

تــراب  ذرة  التنــازل عــن  الحــق يف 

واحــدة مــن أرض فلســطني.

9- رفــض كل خطــة إلنهــاء القضيــة 

العدالــة  الفلســطينية بــدون تحقيــق 

ــة التــي ال تتجــزأ، ولــو قبــل كل  الكامل

العــامل بالكيــان الغاصــب، فإّن الشــعب 

الفلســطيني وأبنــاء األمــة املخلصــني ال 

ــًدا. ــه أب ــوا ب ميكــن أن يقبل

املســلمني  العلــاء  واجــب  إّن   -10

يقــي  املســيحيني  الديــن  ورجــال 

بتشــكيل جبهــة متاســكة يف مواجهــة 

التطبيــع، الــذي يتناقــض مــع اإلميــان 

العــدل  إقامــة  عــى  القائــم  الحــق 

الخــر. إىل  والدعــوة 

تقرير ختامي عن ملتقى مسلمون ومسيحيون



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرقي من عكا وتبعد عنها 10 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــوايل 154  ــام 1922 ح ــكانها ع ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــلوبة 1200 دومنً ــا املس ــاحة أراضيه ــت مس بلغ

ــام 1945. ــمة ع ــع إىل 330 نس ــام 1931 ارتف ــمة ع ــوايل 217 نس ــمة، وح نس

االحتالل الصهيوين: 
ــكا  ــم ع ــن احتالله ــهرين م ــو ش ــد نح ــام 1948 بع ــهر أب ع ــة يف ش ــة القري ــر الصهاين - دّم

ــكانها. ــع س ــا جمي ــردوا منه وط
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