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لماذا 2021 عام مواجهة التطبيع ؟ 
قالوا يف أدبيات الحروب: “الميكن أن يتحقق االنتصار مامل يعرتف اآلخر بالهزمية”.

مل تعــد تكفــي كل عبــارات الشــجب واإلنــكار واإلدانــة، يف ظــل مــا نــرى مــن أحــداث متســارعة صــادرة عــن 
بعــض الزعامــات العربيــة واإلســامية مــن هرولــة وانبطــاح بــن أقــدام الكيــان الصهيــوين، تحــت عــّدة مــررات 
ــا أنهــا إىل  ــي يظنه ــك الخطــوة الت ــه إىل تل ــة دفعت ــن ذريع ــم واملثقــف ورجــل الدي ــا الزعي موهومــة، يجعــل منه
األمــام ولكنهــا يف العمــق الحقيقــي، والعمــل الســيايس الجــاد هــي خطــوة إىل الــوراء، خطــوة للتنــازل عــن الحــق 
ــه هــؤالء املطبعــن، هــو وهــم البقــاء عــى كــريس الحكــم، أو انفــراج  والتاريــخ والعقيــدة، وكل مــا ســوف يجني
وهمــي يف االقتصــاد، أو رفــع اســمه أو اســم بــاده عــن قامئــة عــاٍر وضعهــا أصــاً املســتعمر املســتكر مدعــي 

الحريــة والحضــارة.

عــى هــؤالء أن يرجعــوا لقــراءة التاريــخ بدقــة، القديــم منــه والحديــث، ليســتنطقوا مابــن ســطوره مــن فهــم 
ووعــي لحركــة التاريــخ، وألدوات مواجهــة األزمــات التــي تســتهدف وجودهــم، وماهــي الحكمــة التــي أخرجــت 
ــه املوهومــون مــن أجــل البقــاء، لنقــرأ ســقوط  غريهــم مــن األزمــة، ومــا هــو التــرف الخطــأ الــذي وقــع في
ملــوك الطوائــف وأســبابه، ولنقــرأ ســقوط غرناطــة، ثــم لرنصــد بعدهــا، هــل أبقــى ذلــك التنــازل والرهــان عــى 
أعــداء األمــة هــل أبقــى الحكــم ألصحابــه ؟ أم هــل أبقــى البــاد حــرة وذات ســيادة ؟ أم هــل حافــظ عــى األرواح 

واالقتصــاد والديــن ؟!

يـُـدرك الكيــان الصهيــوين بدقــة هــذا التاريــخ، ويعلــم علــم اليقــن، أن حركــة التطبيــع مــع األنظمــة مــا هــي 
إال وســيلة للوصــول إىل التطبيــع مــع الشــعوب ولكنــه يُراهــن عــى أنظمــة االســتبداد لتقــوم بقهــر شــعوبها وكــر 
كرامتهــا ليتســنى لهــم بعــد ذلــك التغلغــل داخــل املجتمعــات تحــت عــدة عناويــن براقــة مــن مثــل الحريــة والكرامة 
والتقــدم والرفــاه االقتصــادي، ويعلــم الكيــان كذلــك بــأن انصيــاع الحــكام اليعنــي أبــًدا انصيــاع الشــعوب، فهــو 
املــدرك الحقيقــي للفجــوة بــن الشــعوب وقادتهــا، ولكنــه كــا قلــت يُراهــن عــى اآللــة القمعيــة التــي متتلكهــا 
الدكتاتوريــات، والتــي ميكــن أن تكــون بوابــة وثغــرة للدخول إىل الســاحات الفكريــة والسياســية والثقافية الشــعبية.

مــن بعــض القضايــا التــي تّربــت عــن اجتــاع ســفري الكيــان الغاصــب لــدى مــر، وخــال اجتاعــه مــع 
شــخصيات سياســية ذات شــأن كبــري يف مــر، واملعنيــة مبلــف اتفاقيــة الســام مــع الكيــان الصهيــوين قــال هــذا 
الســفري موجهــا كامــه لــكل الحارضيــن: “الميكننــا البقــاء عــى هــذا القــدر مــن التطبيــع بــن البلديــن، نحــن ال 
نُريــد أن يبقــى التطبيــع وعمليــة الســام عــى املســتوى الرســمي وبعــض املثقفــن، نحــن نُريــد أن يُصبــح التطبيــع 
عــى املســتوى الشــعبي ! مــن أجــل ضــان النتائــج املرجــوة مــن عمليــة الســام، والتعايــش الطبيعــي بــن الشــعبن 

اإلرسائيــي واملــري«.

مــن هنــا نـُـدرك أهميــة إطــاق عنــوان كبــري وهــام وهــو »عــام 2021 عــام  مقاومــة التطبيــع” ورفضــه عــى 
ــة وكرامــة اإلنســان،  املســتوى شــعوب املنطقــة خاصــة، وعــى مســتوى أحــرار العــامل والشــعوب املؤمــن ة بحري
ــة  ــة العاملي ــة العدال ــة فلســطن هــي قضي ــأن قضي ــا نؤمــن ب ــه شــعاًر إنســانيًا، وألنن ــاع عن ــح الحــق والدف ليصب
ــة  ــة العادل ــذه القضي ــال ه ــن خ ــانيته م ــان إنس ــام امتح ــوم أم ــف الي ــأرسه يق ــامل ب ــا، وأن الع ــانية كله واإلنس

ــاز. بامتي

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو
منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني
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ــودة  ــة للع ــة العاملي ــت »الحمل أطلق

إىل فلســطن« ملتقــى »2021 عــام 

ــزّة،  ــاع غ ــن قط ــع« م ــة التطبي مواجه

يــوم اإلثنــن 18-1-2021 والــذي يعلن 

عــن انطــاق سلســلة مــن األنشــطة 

العــامل  لفلســطن يف دول  الداعمــة 

تحــت شــعار »الشــعوب ضــد التطبيــع«.

للحملــة  العــام  املنّســق  وأوضــح 

ــيخ  ــطن الش ــودة إىل فلس ــة للع العاملي

يوســف عبــاس خــال افتتــاح امللتقــى 

أن الحملــة العامليــة اختــارت إطــاق 

امللتقــى مــن مدينــة غــزة، ألنهــا أثبتــت 

وعــى مــدى عقــود مــن الزمــن أن 

مســاحة صغــرية بإمكانــات مقاومــة 

متواضعــة صنعــت النــر عــى كل 

ــا  ــت إرادته ــتكرة، وفرض ــوى املس الق

وغــريت يف معــادالت العــامل وأفشــلت 

إلنهــاء  املخططــات  مــن  الكثــري 

فلســطن وإخضــاع شــعبها.

ــات  ــق مئ ــاس: »إن تواف ــال عب وق

الجهــات الّحيــة والحــرة يف أنحــاء 

العــامل مــن مؤسســات املجتمــع املــدين 

وناشــطي حقــوق اإلنســان عــى إعــان 

هــذا العــام عاًمــا ملواجهــة التطبيــع 

يهــدف إىل االنتقــال مــن التاقــي يف 

ــات  ــك الجه ــن تل ــم ب ــكار والقي األف

إىل التحــرك بشــكل متناســق ومــدروس 

مــن خــال جبهــة متاســكة تضــم كل 

دعــاة الخــري واملدافعــن عــن العدالــة 

ــامل«. ــان يف الع ــوق اإلنس وحق

ودعــا كل محبــي فلســطن للتعــاون 

إنجــاز برنامــج عمــل ثقــايف  عــى 

متكامــل،  وجاهــريي  وإعامــي 

يهــدف لتحقيــق التوعيــة بــأن التطبيــع 

»خيانــة«، ويعمــل عــى حفــظ القضيــة 

ــًدا أن  ــع، مؤك ــن التضيي الفلســطينية م

الوقــوف ضــد التطبيــع ليــس نابًعــا 

ــق  ــا منطل ــيايس وإمن ــور س ــن متح م

مــن مفهــوم أخاقــي قيمــي ثابــت 

ال ميكــن التنــازل عنــه مهــا تلــون 

ــم. ــريت مواقفه ــة وتغ الساس

الوصــول  أن  عبــاس  واعتــر 

للتعاطــي مــع االحتــال الامــروع 

بشــكل طبيعــي يعنــي إخضــاع البريــة 

ملنطــق القــوة والغلبــة واالســتعاء الذي 

ــل  ــو( يف مقاب ــب ونتنياه ــل )ترام ميث

وكرامــة  األخاقيــة  القيــم  منطــق 

ثوابــت ال  وهــي  اإلنســان وحقوقــه 

ميكــن أن تتغــري.

يُشــار إىل أن العاصمــة اإليرانيــة 

مــع  بالتزامــن  اســتضافت  طهــران 

ملتقــى الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

فلســطن، ملتقــًى افرتاضيــاً لرملانــات 

الــدول ملواجهــة التطبيــع مــع كيــان 

االحتــال، حيــث قــام رؤســاء برملانــات 

مــن  وسياســيون  شــعب  ومجالــس 

20 دولــة، مبناقشــة تأثــري التغــريات 

القضيــة  عــى  والتطبيــع  الدوليــة 

الفلســطينية.

عّباس: أدعو لتشكيل جبهة متماسكة تضّم كل دعاة الخير 
والمدافعين عن العدالة وحقوق اإلنسان في العالم
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الخميس 8 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 21 كانون الثاني 2021 

أطلقــت »الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

ــة  فلســطن« ملتقــى »2021 عــام مواجه

التطبيــع« مــن قطــاع غــزّة، يــوم اإلثنــن 

إقامــة  يتضمــن  والــذي   2021-1-18

شــعار  تحــت  العــامل  دول  يف  أنشــطة 

ــع«. ــد التطبي ــعوب ض »الش

ــزي  ــوزراء املالي ــس ال ــٍة لرئي ويف كلم

ــى  ــال ملتق ــد، خ ــري محم ــور مهات الدكت

»2021 عــام مواجهــة التطبيــع “الــذي 

أطلقتــه مــن غــزة،  الحملــة العامليــة للعودة 

املؤسســات  وعــرات  فلســطن  إىل 

املواقــف  “إن  محمــد:  قــال  الريكــة، 

التــي اتخَذتْهــا بعــض الــدول - التــي 

مؤيّــدًة  تكــون  أن  ونأمــُل  نظــّن  كّنــا 

للفلســطينين وفلســطن - كانــت مواقــف 

صادمــًة بــل ومرّوعــًة متاًمــا«.

وأضــاف محمــد بــأن »إحــدى دواعي 

القلــق األوىل، أنــه عندمــا تُقــرِّر أّمــٌة- 

ــطينين  ــب الفلس ــْت إىل جانِ ــا َوقََف لطامل

مــع  العاقــات  تطبيــع  وفلســطن- 

قــد  بذلــك  تكــوُن  فإنّهــا  “إرسائيــل”، 

 ، اعرتَفَــْت، بشــكٍل مبــاش أو غــري مبــاِشٍ

َدتْهــا “تــْل  بدولــِة »إرسائيــل« كــا حدَّ

أبيــب” وأنصارُهــا. 

بهــذا  إنهــا  الواقــع،  “يف  وتابــع 

التطبيــع، تُلِحــُق رضًرا فوريًــا مبوِقــِف 

الفلســطينيَن ودولــِة فلســطَن، فَضــًا 

ــى  ــِة ع ــن الرعي ــوٍع م ــاِء ن ــن إضف ع

املروعــة  غــري  واألعــال  السياســات 

ــا«،  ــذ قيامه ــل من ــا إرسائي ــي ارتكبَتْه الت

أي  قــط  تبــد  مل  “إرسائيــل  أن  مبيًنــا 

تســاهل أو نــدم يف الفــرتة التــي أدت 

يف  اســتمرت  إمنــا  بــل  التطبيــع،  إىل 

اضطهادهــا للفلســطينين، ورغــم إميــاين 

بالحــوارات واملفاوضــات بهــدف الوصــول 

فــإين  الســلمي،  للتعايــش  النهايــة  يف 

إن مل  معيــب،  التطبيــع  ســبب  أن  أرى 

يكــن إهانــة لــكل دعــاة الســام، وإن 

ســببه لتفــادي ضــم “تــل أبيــب” للضفــة 

الغربيــة”.

ــتدرك محمــد “لكــّن مــا َجعــل  واس

ـُه  األمــور غــرَي مقبولــٍة نهائيًــا هــَو أنَـّ

حيّــَز  التطبيــعِ  عمليــُة  َدَخلَــْت  عندمــا 

ــة: ال زاَل  ــو بغطرس ــاَل نتنياه ــِذ، ق التنفي

ــن  ــة، ولك ــى الطاول ــا ع ــمُّ مطروًح الض

ببســاطة تــّم تأجيلُــُه«.

املاليــزي  الــوزراء  رئيــس  وعلــق   

الســابق عــى كام مــا قــام بــه املطبعــون 

ــّي يف  ــة للم ــه: “إنَّ الذريع ــه بقول بقول

ــد  ــى تهدي ــرّد ع ــي ال ــت ه ــع كان التطبي

ــويٍن  ــري قان ــٍل غ ــام بعم ــب بالقي ــل أبي ت

أن  بعــد  لكنهــم  الفلســطينين،  ضــدَّ 

خضعــوا للتهديــد ووافقــوا عــى التطبيــع، 

ــكل  ــو ب ــل نتنياه ــن قب ــم م ــم تجاهله ت

غطرســة، وهــذا يشــبه ببســاطة عمــل 

بلطجــي وضيــع”.

واعتــر محمــد أن التطبيــع خطــوة 

ستقســم  االتفاقيــة  هــذه  وأن  للــوراء 

ــل متناحــرة،  ــامل اإلســامي إىل فصائ الع

تصعيــد  عــى  اإلرسائيليــون  وســيعمل 

هــذه النزاعــات، ولــن يكــون هناك ســام 

بــن الــدول اإلســامية، وســتعزز الصفقــة 

فلســطن،  بكامــل  إرسائيــل  مطالبــة 

ــرتاف  ــؤدي إال لاع ــن ي ــع ل فـــ »التطبي

بدولــة إرسائيــل غــري الرعيــة، واإلقــرار 

األرايض  عــى  االســتياء  يف  بســلوكها 

الفلســطينية«. واملمتلــكات 

مهاتير محمد: التطبيع معيب وإهانة لكل دعاة السالم
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ــودة  ــة للع ــة العاملي ــت »الحمل أطلق

إىل فلســطن« ملتقــى »2021 عــام 

ــزّة،  ــاع غ ــن قط ــع« م ــة التطبي مواجه

والــذي يتضمــن إقامــة أنشــطة يف 

دول العــامل تحــت شــعار »الشــعوب 

ــع«. ــد التطبي ض

ــة  ــة املقاطع ــس حمل ــّن رئي ــد ب وق

العامليــة لاحتال ))BCP يف فلســطن 

ووزيــر الصحــة الفلســطيني الســابق د. 

باســم نعيــم، أن الحديــث عــن التطبيــع 

واملطبعــن أصبــح مؤملـًـا بــل وصادًمــا، 

وأكــد أن اتفاقــات التطبيــع مل تُحــدث 

ــعبي أو  ــاح الش ــا باالنفت ــوب منه املطل

أو  األكادميــي  أو  الثقــايف  التبــادل 

حتــى الثــورة االقتصاديــة، فظــل الجــو 

يف املنطقــة عــى املســتوى الشــعبي 

ــه. ــال وعنريت ــا ولاحت رافضــاً له

وأضــاف نعيــم »حتــى أن املســتوى 

مــرتدًدا يف  ظــل  العــريب  الرســمي 

مراعيًــا  التطبيــع،  خطــوات  تعزيــز 

ــارع يف  ــعبية ورأي الش ــات الش التوجه

دولهــم، مــا دفعــه أحيانًــا، لقطــع 

تخفيضهــا،  أو  الضعيفــة  العاقــات 

عندمــا تتصاعــد املواجهــة يف امليــدان، 

األقــى  انتفاضــة  كــا حصــل يف 

2000م«. عــام 

التطبيــع  اتفاقــات  أن  واعتــر 

ــا  ــوم مــن دول مل تجمعه ــة الي الحاصل

ــال  ــع االحت ــض م ــدود ومل تخ أي ح

أي مواجهــة، انقابًــا عــى املنطقــة 

ــح  ــا ومســتقبلها لصال ــا وتاريخه وقيمه

مــروع االحتــال، وإن مــا يحــدث 

ــة  ــة« للمنطق ــل »صهين ــا ب ــس طبيعيً لي

وإعــادة تعريفهــا بنــاء عــى القواميــس 

اإلرسائيليــة ورســم خرائطهــا اســتجابة 

الحتياجــات الصهيونيــة.

وأشــار أن كل محــاوالت اخــرتاق 

املنطقــة مــن قبــل الصهيونيــة فشــلت، 

والتواصــل رًسا مــع الحــكام العــرب 

ــذا  ــة«، ل ــم »الخبيث ــق أهدافه مل يحق

إن املوجــة الجديــد مــن »التطبيــع« 

هدفهــا الشــعوب، ويتــم الرتكيــز عــى 

األنشــطة الثقافيــة والفنيــة والرياضيــة 

والســياحية.. الــخ.، الخــرتاق العقــل 

ــه  ــادة برمجت ــامي وإع ــريب واإلس الع

ــة. ــات الصهيوني ــق املصطلح وف

وتابــع« مــن هنــا تــأيت أهميــة 

هــذه املبــادرة املهمــة مــن »الحملــة 

العامليــة للعــودة إىل فلســطن« بإعــان 

العــام 2021 عــام مواجهــة التطبيــع 

تحــت شــعار »الشــعوب ضــد التطبيــع«.

وشــدد نعيــم عــى أهمية االســتثار 

والســينا  والقصــة  الروايــة  يف 

الفــن  يف  التلفزيونيــة،  واملسلســات 

واألكادمييــا، يف املناهــج التعليميــة، يف 

اإلعــام التقليدي واإلعــام االجتاعي، 

واالتحــادات  النقابــات  دور  وإحيــاء 

ــدين  ــع امل ــة ومؤسســات املجتم الطابي

ــدة  ــه الجدي ــذه املوج ــدي له يف التص

مــن االخــرتاق، وتشــكيل التجمعــات 

الوطنيــة والقوميــة لتنســيق الجهــود يف 

مواجهــة هــذه الهجمــة الجديــدة..

نعيم: ما يحدث من حركات تطبيعية ليس طبيعًيا بل 
»صهينة« للمنطقة
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الخميس 8 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 21 كانون الثاني 2021 

البطــش  خالــد  األســتاذ  علّــق 

الوطنيــة واإلســامية  القــوى  ممثــل 

 2021 ملتقــى  يف  مشــاركته  خــال 

ــه  ــذي أطلقت ــع ال عــام مواجهــة التطبي

ــودة إىل فلســطن  ــة للع ــة العاملي الحمل

مــن قطــاع غــزة املحــارص يــوم أمــس 

ــع  ــت م ــاً : »األمــور وصل ــن قائ اإلثن

بعــض قــادة النظــام الرســمي العــريب 

مــن األمــراء وامللــوك والرؤســاء إىل 

عنــوان فرضــه املحتــل عليهــم وهــو 

ســام الــرّدع الــذي تبنــاه جابوتنســي 

عــام 1925 وعــّر عنــه بوضــوح املجرم 

ــع  ــه هــذا التّطبي ــرًا بقول نتنياهــو مؤّخ

ليــس  هــو  اآلن  الجــاري  والســام 

ــا بــل ســام مــن مصــدر القــوة،  تبادليً

وهــذا يعنــي بشــكل تلقــايئ تراجــع 

ــر  ــارات تحري ــن خي ــة ع ــذه األنظم ه

ــة. ــدة العربي ــار الوح ــطن وخي فلس

ســيناريو  أّن  البطــش  وأوضــح 

ــدة  ــع شــّكل انســجاًما مــع العقي التطبي

نشــأة  منــذ  الثّابتــة  الصهيونيــة 

ــتيطان  ــى االس ــة ع ــال والقامئ االحت

ــى األرض،  ــتياء ع ــتئصال واالس واالس

مــن  وعــدد  الظــروف  وســاهمت 

العوامــل يف اســتمرار حــرب اإلحتــال 

وحقوقــه،  شــعبنا  عــى  املمنهجــة 

ــدود  ــري املح ــم غ ــا الّدع ويف مقّدمته

لإلحتــال مــن قبــل أمريــكا.

وقــال: »إلنجــاح الحملــة، يجــب 

ترتيــب ورعايــة مؤمتــرات للشــعراء 

املوقــف  لتعزيــز  األحــرار  واألدبــاء 

ــة  ــض لصفق ــامي الراف ــريب اإلس الع

القــرن وتداعياتهــا، دعــوة الشــعراء 

إلصــدار  الثوريــة  األغنيــة  وكتــاب 

ــت  ــرار اوبري ــى غ ــة ع ــات ثوري أغني

الظاملــون  جــاوز  العــريب-  الحلــم 

املــدى، وإنتــاج وأعــداد أفــام عــن 

الــراع والفــداء لفلســطن، وعقــد 

مؤمتــر لألحــزاب والقــوى القوميــة 

واإلســامية لوقــف التطبيــع وتداعياتــه 

ووضــع العراقيــل أمامــه«.

يُشــار إىل أنــه بالتزامــن ملتقــى 

الشــعوب ضــد التطبيــع الــذي عقــد يف 

ــعبية  ــات ش ــه فعالي ــاركت في ــزة وش غ

العاصمــة  عقــد يف  ودوليــة  عربيــة 

اإليرانيــة طهــران ملتقــى افــرتايض 

الــدول  شــعب  ومجالــس  لرملانــات 

ملواجهــة التطبيــع مــع كيــان االحتــال، 

ــة،  حيــث قــام املشــاركون مــن 20 دول

الدوليــة  التغــريات  تأثــري  مبناقشــة 

عــى القضيــة الفلســطينية.

البطش: سيناريو التطبيع شّكل انسجاًما مع العقيدة 
الصهيونية الّثابتة منذ نشأة االحتالل
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الشــهيدة املســعفة  قالــت والــدة 

النجــار خــال ملتقــى »2021  رزان 

الــذي  التطبيــع«  مواجهــة  عــام 

أطلقتــه الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

كانــون   18 االثنــن  يــوم  فلســطن 

غــزة  قطــاع  مــن  الحــايل،  الثــاين 

املحــارص: “أقــُف اليــوم نيابــًة عــن 

ــي  ــعفة الت ــهيدة رزان، املس ــي الش ابنت

والشــهداء  الجرحــى  بــن  تنّقلــت 

مســعفًة  العــودة،  مســريات  يف 

يف  املنتفضــن  لجــراح  ومّضمــدًة 

ــودة،  ــال يف مســريات الع وجــه االحت

بقناصــاِت  يســتهدفهم  كان  والــذي 

ــت  ــى وصل ــاش، حت ــودِه بشــكٍل مب جن

ــة مــن فوهــة  ــك الرصاصــات القاتل تل

فقتلوهــا  ابنتــي،  قلــب  إىل  الجنــود 

الطبــّي”. لباســها  ترتــدي  وهــي 

ــال  ــار »إن االحت ــت النج  وأضاف

ألرضنــا،  احتالــه  منــذ  اإلرسائيــي 

ــا  ــك كل م ــُر وينته ــُل، ويّدم ــو يقت وه

يتعلــق بالحيــاة والحريّــة والكرامــة، 

والشــيوخ  األطفــال  دمــاء  ويســتبيح 

عــرات  وقتــل  والنســاء،  والرجــال 

اآلالف مــن الشــهداء بفعــل قصــف 

طائراتــه ودباباتــه ورشاشــات جنــوده، 

فيــا يقبــع آالف األرسى يف ســجون 

وانتهــاكًا  بشــاعة  األكــر  االحتــال 

آالف  ومئــات  البريــة،  للحيــاة 

الجرحــى الذيــن نزفــت دماؤهــم جراء 

عــدوان االحتــال املســتمر، فضــا عن 

واملهجريــن«. املرديــن  مايــن 

وتابعــت »اليــوم نُصعــق بــأن يــأيت 

مــن نتوقــع أن ينرنــا مــن أبنــاء 

أمتنــا ليضــع يــده بيــد هــذا االحتــال، 

االقتصاديــة  عاقاتــه  معــه  مطبًعــا 

ــل  ــائلة، ه ــة«، متس ــياحية واألمني والس

عميــت أبصــار املطبعــن الخونــة عــن 

؟،  تلــك االعتــداءات اإلرسائيليــة  كل 

ــار  ــن حص ــم ع ــت أبصاره ــل عمي وه

االحتــال لغــزة منــذ 15 عامــا، وجرائم 

ــدس«. ــال بالق االحت

مــع  التطبيــع  النجــار  واعتــرت 

االحتــال خذالنــا لــكل دم ســقط مــن 

و«خيانــة  والعدالــة،  الحريــة  أجــل 

ــة. ــهداء ولألم ــخ والش ــى« للتاري عظم

أن  مــن  ثقتهــا  عــن  وأعربــت 

ــه  ــا يفعل ــل بــكل م ــن تقب ــعوب ل الش

املطبعــون، ومــا فعلــه أهــل القــدس 

بطــرد املطبعــن مــن املســجد االقــى، 

خــرُي منــوذٍج للرفــِض واملوقــف الحــر، 

وأن الشــعوب ســتارس الفعــل املقاومة 

ــع. ــات التطبي ــة عملي ملواجه

ابنتهــا  مبقولــة  واستشــهدت 

قوتنــا  بــكل  »نحــُن  رزان  الشــهيدة 

وعزميتنــا وإرصارنــا، ومــا تفعلــوه مــن 

مخاطــر، ســنكمل املســرية واملشــوار 

والعزميــة، حتــى تعــود أرضنــا، ونســتقر 

فيهــا«.

النّجار: التطبيع خيانة عظمى للتاريخ والشهداء واألمة
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الخميس 8 جمادى اآلخرة 1442هـ، الموافق لـ 21 كانون الثاني 2021 

حفيــد  مانديــا  مانديــا  قــال 

ــي  ــوب أفريق ــم الجن ــل والزعي املناض

ــا خــال مشــاركته يف  نيلســون ماندي

ملتقــى »2021 عــام مواجهــة التطبيــع« 

الــذي انطلــق مــن قطــاع غــزّة: »إننــا 

ننضــُم اليــوم إىل التحالــف العاملــي 

ــوُل  ــدس وفلســطَن ونق ــن أجــل الق م

ال للتطبيــع«. 

أحلــِك  »يف  مانديــا  وأضــاف 

ــل  ــدَّ الفص ــا ِض ــال معركتن ــا خ أيامن

إفريقيــا  يف  دول  أفقــُر  العنــرّي 

ــوب  ــاِم جن ــع نظ ــعِ م ــت ال للتطبي قال

أفريقيــا العنــري، والفصــل العنري 

الفلســطينيَن  يقتــل  اإلرسائيــي 

األبريــاء مــن نســاٍء وأطفــال ويرِقــون 

ويُنَكــر  قادتُُهــم  ويُســَجن  أراضيهــم 

ــم«. ــودة إىل أرض آبائِِه ــقُّ الع ح

ودعــا مانديــا الــدوَل املســلمة يف 

إىل  والســوداِن  واملغــرب  إندونيســيا 

»تصحيــح خطئهــا وقــول ال للتطبيــع«، 

تَُكــْن  »ال  لهــم:  رســالًة  موجًهــا 

متواطئًــا، قــل ال للتطبيــع مــع إرسائيــل 

العنريــة«.

قالــت أليــدا جيفــارا ابنــة املناضــل 

األممــي تــي جيفــارا خــال مشــاركتها 

مواجهــة  عــام   2021« ملتقــى  يف 

ــاع  ــن قط ــق م ــذي انطل ــع« ال التطبي

»نحــن  االثنــن:  أمــس  يــوم  غــزّة، 

يف كوبــا البلــد املحــارص مــن قبــل 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة، التــي 

عــى  كتلــة عســكرية  أقــوى  تعتــر 

هــذا الكوكــب، واألكــر عدوانيــة وقــد 

قاومناهــا«.

ــن   ــف ميك ــارا » كي ــاءلت جيف وتس

ــذا  ــد ه ــاوم ض ــرية ان تق ــة صغ لدول

العــدو القــوي ؟، مضيًفــة:  لقــد متكنــا 

مــن ذلــك فقــط وحريًــا بفضــل 

ــويب.” ــعب الك ــدة الش وح

الشــعب  أن  جيفــارا  ورأت 

ــم  الفلســطيني بحاجــة إىل »الوحــدة ث

ــه مــا يكفــي مــن القــوة  الوحــدة فلدي

إرسائيــل«،  مــع  املواجهــة  ملواصلــة 

تكــون  أن  ميكــن  »كيــف  متســائلة 

هنــاك عاقــات طبيعيــة مــع إرسائيــل؟ 

ــل  وهــي تغتصــب أرض فلســطن وتقت

ــاء  ــباب والرجــال والنس ــال والش األطف

عمــًدا ومــن مســافة قريبــة، وتضطهــد 

ــه«. ــعبًا بأكمل ش

ــكل  ــه وب ــارا: »كا، إن ــت جيف ومتم

ببســاطة أمــر غــري ممكــن”.

نهايــة  الكلمــة يف  بــأن  وأكــدت 

ــطيني  ــعب الفلس ــتكون للش ــاف س املط

»ونحــن نحــرتم هــذه الكلمــة طاملــا 

أنهــا تــأيت مــن شــعب كامــل يعــرف مــا 

يريــد ويســعى لتحقيــق حلمــه بالحريــة 

واالســتقال«. والســيادة 

مانديال: ال َتُكن متواطًئا وقل ال للتطبيع

جيفارا: الشعب الفلسطيني يسعى لتحقيق حلمه 
بالحرية والسيادة واالستقالل
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قالــت النائــب الســابق يف الرملــان 

ــى  ــي  ملتق ــة الراهم ــي مبارك التون

ــع«: »إن  ــة التطبي ــام مواجه »2021 ع

األنظمــة  بــن  التطبيــع  اتفاقيــات 

العربيــة واالحتــال اإلرسائيــي ردت 

عليهــا الشــعوب العربيــة منــذ أكــر 

مــن أربعــة عقــود عندمــا أبــرم نظــام 

الســادات اتفــاق ســام بــن مــر 

ــه إىل  ــى ب ــوين انته ــال الصهي واالحت

ــنيعة  ــل ش ــة قت ــن عملي ــه م ــا آل إلي م

ــري«. ــعب امل ــاء الش ــد أبن ــل ي ع

ــع  ــل الذري ــام الفش ــت »أم وأضاف

الــذي منــي بــه االحتــال يف القضــاء 

نجــده  الفلســطينية،  املقاومــة  عــى 

ــه مــن  ــه عــر وكائ ــزل بثقل ــوم ين الي

النظــام الرســمي العــريب الذي يســارع 

ــات  ــرام اتفاقي ــع وإب ــرية التطبي يف وت

يســميها اتفاقــات ســام«.

أن  عــى  الراهمــي  وشــددت 

ــة واإلســامية وأحــرار  الشــعوب العربي

ــات  ــردون عــى هــذه االتفاق ــامل ي الع

ــع  ــأن فلســطن ليســت للبي ــة، ب املخزي

للتفريــط«،  وال  للمســاومة  وليســت 

مؤكــدة أن »فلســطن حــق تاريخــي 

وإنســاين ال تنــازل عنــه«.

ــه املوســوي  ــد الل ــور عب ــّن الدكت ب

الكاتــب والباحــث الكويتــي يف الراع 

ــى  ــال ملتق ــي« خ ــريب »اإلرسائي الع

»2021 عــام مواجهــة التطبيــع«، أن 

هــذا العــام هــو عــام مقاومة الشــعوب 

ــال  ــع االحت ــع م ــكال التطبي ــكل أش ل

ــوين. الصهي

موجًهــا رســالة إىل »أعــداء األمــة« 

التطبيــع  جعــل  يحاولــون  الذيــن 

ــت  ــه إذا طبّع ــواًل، بأن ــا مقب ــرًا واقًع أم

واعيــة  الشــعوب  فــإن  الحكومــات 

مؤمنــة بعدالــة القضيــة الفلســطينية 

أن  بــد  ال  الفلســطيني  الحــق  وبــأن 

ــد  ــة بالح ــدة القانوني ــود ألن القاع يع

ــأن »الحــق ال يتســاقط  ــول ب األدىن تق

مــع تقــادم الزمــن«.

»مقاومــة  عــام  أن  وأوضــح 

الشــعوب للمحتــل ســيتضمن العديــد 

القضيــة  لخدمــة  الفعاليــات  مــن 

الكويــت  أن  مؤكــًدا  الفلســطينية«، 

ــطيني  ــعب الفلس ــن الش ــى ع ــن تتخ ل

وترفــض التطبيــع بــكل أشــكاله مــع 

زوالــه. حتــى  االحتــال 

البراهمي: فلسطين ليست للبيع والشعوب رّدت على 
هذه االتفاقات قبل 4 عقود

الموسوي: إذا طّبعت الحكومات فإن الشعوب واعية 
مؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية
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طالــب الصحفــي الســوداين عــار 

محمــد آدم خــال ملتقــى »2021 عــام 

ــاء  ــعوب وشف ــع«، ش ــة التطبي مواجه

العــامل بقــول كلمــة »الحــق«، يف وجــه 

إرسائيــل التــي اغتصبــت فلســطن منذ 

عــام 1948م، وأن تعــود فلســطن كــا 

كانــت للشــعب الفلســطيني واملســجد 

وثالــث  القبلتــن  )أوىل  األقــى 

ــن(. ــن الريف الحرم

مــع  التطبيــع  إن«  آدم:  وقــال 

ذو  كل  يرفضهــا  خيانــة  )إرسائيــل( 

ضمــري حــي، وخيانــة لدمــاء الشــهداء، 

وإّن الذيــن يطبعــون اآلن مــع ارسائيــل 

بشــكل  أو  مبــاش  بشــكل  يوافقــون 

ــم  ــال يف باده ــؤول الح ــي أن ي ضمن

إىل ما آل إليه يف فلسطن«.

مــن ناحيتــه، قــال توشــار غانــدي 

املهامتــا  الهنــدي  الزعيــم  حفيــد 

ــة  ــة لقضي ــع خيان ــدي: “إن التطبي غان

أن  وطاملــا  العادلــة،  لفلســطينين 

الفلســطينين أنفســهم ليــس لديهــم 

القــدرة يف العــودة إىل أرض آبائهم إىل 

األرض التــي هــي ملكهــم بحــق، فــإن 

ــرية  ــة كب ــو خيان ــع ه ــد للتطبي أي جه

ــا”. ــن قبوله ــطينين وال ميك للفلس

ــة  ــة املحموم ــات الخيان 1- إنَّ عملي

التــي تصاعــدت خــال عــام 2020، 

باســم تطبيــع العاقــات مــع كيــان 

االحتــال، هــو مســاٌر تحــدده وتوجهــه 

مصالــح  وفــق  املتحــدة  الواليــات 

للســام  وليــس  الصهيــوين،  الكيــان 

أي  الفلســطينية  القضيــة  ومصلحــة 

ــًدا. ــه أب ــة ب عاق

هــي  التطبيــع  مواجهــة  إن   -2

كل  فيهــا  تشــرتك  عامــة،  مســؤولية 

فئــات األمــة، ويقــوم بهــا املثقفــون 

ــاب  ورجــال الديــن واإلعاميــون والكتّ

آدم وغاندي: التطبيع يرفضه كل ذو ضمير حي حول العالم

بيان الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين والجهات 
المنّظمة إلعالن »٢٠٢١ عام مواجهة التطبيع«

تحت شعار: الشعوب ضد التطبيع
بسم الله الرحمن الرحيم

ا وبحــًرا وجــًوا، وباســم شــهداء  مــن أرض فلســطين المباركــة، ومــن قطــاع غــّزة الحــّر والمحاصــر بــرًّ
فلســطين وجرحاهــا واألســرى الصامديــن، وباســم الحملــة العالميــة للعــودة إلــى فلســطين التــي 
عملــت مــع أعضائهــا فــي حوالــي ثمانيــن دولــة حــول العالــم إلطــالق مشــروع )٢٠٢١ عــام مواجهــة 
التطبيــع(، وباســم الجمعيــات والمنظمــات المدنيــة الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية والدوليــة 
المؤمنــة بالحــّق الفلســطيني، والتــي أعلنــت اشــتراكها فــي برامــج )٢٠٢١ عــام مواجهــة التطبيــع(، 

نحــن المجتمعــون بمدينــة غــزة فــي اللقــاء الدولــي إلطــالق فعاليــات هــذا العــام، نعلــن مــا يلــي:
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واألفــراد  واملدرّســون،  والفنانــون 

ــى  ــادر ع ــان ق ــات، وكل إنس واملؤسس

التعبــري، كلٌّ يف ميدانــه. وإن حجــم 

ــع  هــذه املســؤولية يوجــب عــى الجمي

والتخطيــط  والتنســيق،  التعــاون 

املنطلقــات  ووحــدة  املشــرتك، 

واألهــداف.

3- ومــن هــذه االعتبــارات، وتقديرًا 

للصمــود العظيــم والتضحيــات الجليلــة 

الفلســطيني،  التــي يقدمهــا الشــعب 

مواجهــة  يف  الواجــب  لبعــض  وأداًء 

واســتاب  األمــة  خيانــة  مشــاريع 

إرادتهــا، فــإن الحملــة العامليــة للعــودة 

إىل فلســطن وبالراكــِة مــع عــرات 

املؤسســات املدنيــة، ومئــات الناشــطن 

ــامل  ــول الع ــة ح ــن يف ٨٠ دول املنتري

يعلنــون “٢٠٢١ عــام مواجهــة التطبيــع” 

ــع. تحــت شــعار: الشــعوب ضــد التطبي

ــودة  ــة للع ــة العاملي ــل الحمل 4- تعم

إىل فلســطن بالتشــاور والتنســيق مــع 

برنامــج  لطــرح  املشــاركة،  الجهــات 

شــامل لفعاليــات مواجهــة التطبيــع، 

يغطــي عــام 2021 كامــًا، ويشــمل 

واملنظــات  والجمعيــات  الــدول 

الفعاليــات.  هــذه  يف  املشــاركة 

للعــودة  العامليــة  الحملــة  وســتتحمل 

ــة تنســيق الرنامــج  إىل فلســطن مهم

مــا  للفعاليــات  الزمنــي  والجــدول 

واألعضــاء  املشــاركة  الــدول  بــن 

والناشــطن.

ــل  ــى تفعي ــاركون ع ــل املش 5- يعم

للتطبيــع  املقاومــة  الجمعيــات  عمــل 

أو  بلــده،  كُلٌّ يف  التطبيــع  ومراصــد 

العمــل عــى إنشــاء مثــل هــذه املراصــد 

والجمعيــات يف البلــدان التــي ال توجــد 

ــا. فيه

ــودة  ــة للع ــة العاملي ــو الحمل 6- تدع

املؤمنــن  جميــع  فلســطن  إىل 

لتحقيــق  والعاملــن  بفلســطن 

العدالــة فيهــا لانضــام إىل هــذه 

رفدنــا  إىل  تدعــو  كــا  املبــادرة، 

باملقرتحــات واملاحظــات التــي مــن 

ــه  ــول ب ــل والوص ــر العم ــأنها تطوي ش

لتحقيــق األهــداف املنشــودة، ونحــن 

إن  العــام،  هــذا  بــأنَّ  يقــن  عــى 

أحســّنا اســتثاره والعمــل فيــه، لــن 

ــيكون  ــي، بــل س ــاً وينق ــون عام يك

ــل  ــقاط مفاعي ــل إىل إس ــاً يوص فيص

مكائــد  ويحبــط  التطبيــع،  مــروع 

االحتــال وداعمــه األكــر الواليــات 

ــة  ــز الجبه ــهم يف تعزي ــدة، ويس املتح

فلســطن،  بقضيــة  املؤمنــة  العادلــة 

ــطينين. ــوق الفلس ــن حق ــة ع  واملدافع

مــع  الــراع  حســم  حتــى  مًعــا 

االحتــال لصالــح الحريــة واالســتقال 

ــى  ــدة ع ــة واح ــة دول ــة وإقام والعدال

كامــل الــرتاب الفلســطيني وعاصمتهــا 

القــدس الريــف.

 غزة-فلسطن

١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٢١
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من غّزة إلى طهران.. محاربة التطبيع واجبة

الحملــة  عقــد  مــع  بالتزامــن 

ــى  ــطن ملتق ــودة إىل فلس ــة للع العاملي

التطبيــع«  مواجهــة  عــام   2021«

ــن  ــن ع ــذي يعل ــزّة، وال ــاع غ ــن قط م

انطــاق سلســلة مــن األنشــطة الداعمة 

لفلســطن يف دول العــامل تحــت شــعار 

»الشــعوب ضــد التطبيــع«، اســتضافت 

ــات  ــا لرملان ــًى افرتاضيً ــران ملتق طه

الــدول ملواجهــة التطبيــع مــع كيــان 

االحتــال، حيــث قــام املشــاركون مــن 

20 دولــة، مبناقشــة تأثــري التغــريات 

الدوليــة عــى القضيــة الفلســطينية، 

مؤكديــن أن شــعوب املنطقــة لــن تقبــل 

بالتدخــات األمريكيــة.

بيــوم  احتفــااًل  املؤمتــر  وجــاء 

»غــزة رمــز املقاومــة« يف التقويــم 

للعــدوان  الـــ12  بالذكــرى  اإليــراين 

اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة، وشــارك 

فيــه رؤســاء برملانــات وبرملانيــون مــن 

تركيــا وماليزيــا وإندونيســيا وباكســتان 

وقطــر  وأفغانســتان  والجزائــر 

وســورية  والعــراق  ولبنــان  وتونــس 

وفلســطن، والرملــان الخاضع لســيطرة 

الحوثيــن يف اليمــن، باإلضافــة إىل 

وفنزويــا. بوليفيــا 

وأكــد محمــد باقــر قاليبــاف رئيــس 

الرملــان اإليــراين »األعــداء يحاولــون 

اســتهداف وحــدة األمــة اإلســامية من 

ــات واإلجــراءات  ــرض العقوب خــال ف

التعســفية األحاديــة والتهديــد واإلغراء، 

وال شــك أن أهميــة موضــوع فلســطن، 

دفعتنــا بوصفنــا نــواب برملانــات الدول 

اإلســامية، وبرملانــات الــدول الداعمــة 

ــى  ــز ع ــع بالرتكي ــطن، ان نجتم لفلس

ــا  ــا ومع ــور وحدتن ــدس مح ــعار الق ش

ضد التطبيع«.

املؤمتــر،  خــال  لــه  كلمــة  ويف 

ــة  ــيايس لحرك ــب الس ــس املكت ــد رئي أك

ــة عــى رضورة  حــاس إســاعيل هني

ــدول  ــاركة ال ــة« مبش ــة صلب ــاء »كتل بن

عــى  لاتفــاق  واإلســامية  العربيــة 

ــار االنتفاضــة وتوفــري  »فلســطن وخي

الشــعب  لصمــود  الــازم  الدعــم 

الفلســطيني«.

العاقــات  بتطبيــع  هنيــة  ونــدد 

مــع االحتــال، مضيًفــا أن القضيــة 

داهــم  لخطــر  تتعــرض  الفلســطينية 

»خطــة  عــى  التوافــق  يســتوجب 

ملواجهتــه.  متكاملــة«  اســرتاتيجية 

وشــدد رئيــس املكتــب الســيايس 



لـ«حــاس«، عــى رضورة تفعيل خيار 

ــة بطــرد  املقاومــة، قائــًا: »إنهــا كفيل

املحتلــن وتحريــر األرسى«، ومحــذًرا 

مــن صفقــة القــرن األمريكيــة لتصفية 

القضيــة الفلســطينية. 

ــة  ــذه الصفق ــة أن ه ــر هني واعت

تســتهدف ركائــز القضية الفلســطينية، 

ثــم تتبعهــا خطــة الضــم )الســلب 

ــع  ــع م ــك التطبي ــد ذل ــب(، وبع والنه

االحتال، مشــريا إىل أن الفلسطينين 

املؤامــرات  مــن  للكثــري  تعرضــوا 

واملخططــات لتصفيــة قضيتهــم، غــري 

أنــه أكــد أن هــذه املؤامــرات »ازدادت 

ــب«. ــد ترام يف عه

وأضــاف أن هــذه االجتاعــات 

ــة الفلســطينية هــي  ــد أن »القضي تؤك

قضيــة واحــدة يف ظــل محــاوالت 

تفتيتهــا«، مقدمــا الشــكر إليــران عى 

ــع  ــطيني«، م ــعب الفلس ــا للش »دعمه

ــرار  ــى كّل أح ــاح ع ــوة »لانفت الدع

العــامل الذيــن يرفضــون االحتــال 

والعربــدة األمريكيــة«.

الشــعب  مجلــس  رئيــس  وأكــد 

املؤمتــر  أهميــة  صبــاغ  حمــوده 

لنــرة الشــعب الفلســطيني الــذي 

ــات  ــود حكوم ــذ عق ــه من ــت علي تكالب

ــداء مــن  دول وأنظمــة اســتبدادية ابت

وعــد بلفــور املشــؤوم ثــم إعــان 

ــوين الرطــاين  ــان الصهي ــام الكي قي

ــل  ــذي أعم ــطن وال ــى أرض فلس ع

بالفلســطينين تريــًدا وقتــًا وتنكيًا 

وتجويًعــا وحصــاًرا ثــم إعــان ترامــب 

ــذا  ــة له ــدس عاصم ــأن الق الباطــل ب

الكيــان الغاصــب.

املؤمتــر  »إن  صبــاغ:  وقــال 

فلســطن  أن  لتأكيــد  يــأيت  اليــوم 

ذاتنــا  يف  والقــدس  للفلســطينين 

ــق  ــة ح ــا واملقاوم ــا ووجدانن وضمرين

والقــدس جوهــر هــذا الحــق ولــن 

وراءه«. حــق  ميــوت 

ــران  ــاغ أن ســورية وإي وبــن صب

ــن  ــا م ــة وغريه ــور املقاوم ودول مح

ــذل والهــوان  ــأىب ال ــي ت الشــعوب الت

تثبــت يوًمــا بعــد يــوم عــدم رضوخهــا 

لقــوى الهيمنــة واالســتكبار العاملــي 

ــا  ــن صموده ــل م ــاول الني ــي تح الت

ــدات  ــذ أجن ــة لتنفي ــا املبدئي ومواقفه

هــذه القــوى االســتعارية ومشــاريعها 

وتحقيــق  الصهيونيــة  ومخططاتهــا 

“مــروع  يســمى  فيــا  أحامهــا 

الــرق األوســط الجديــد وصفقــة 

ــا  ــل عليه ــت وتعم ــي عمل ــرن” الت الق

الواليــات املتحــدة مــن خــال دعمهــا 

الامحــدود للكيــان الصهيــوين.

وشــدد صبــاغ عــى أن قضيــة 

املركزيــة  القضيــة  تعــد  فلســطن 

وال  تهــادن  وال  ســورية  يف  األوىل 

ــانية  ــة إنس ــي قضي ــا وه ــاون فيه ته

وسياســية وأخاقيــة ويجــب حلهــا 

محــور  فــإن  ولذلــك  عــاداًل  حــًا 

يف  يــرى  فصائلــه  بــكل  املقاومــة 

األرايض  وكل  فلســطن  تحريــر 

املحتلــة املســألة املركزيــة يف املنطقــة 

نــر  املهــم يف  والعامــل  بكاملهــا 

يف  والحريــة  االســتقال  مفاهيــم 

العــامل ومــن واجــب جميــع الرفــاء 

بجانبهــا  والوقــوف  عنهــا  الدفــاع 

ونرتهــا.

األمــن  هاجــم  جهتــه،  مــن 

اإلســامي  الجهــاد  لحركــة  العــام 

ــدول  ــة ال ــاد النخال ــطن زي يف فلس

اإلرسائيــي،  الكيــان  مــع  املطبعــة 

الفلســطيني  الشــعب  »إن  قائــًا: 

ــة  ــام فهلوي ــن يستســلم أم ــد ل الصام

ــى  ــن«، ع ــادة املهزوم ــكام والق الح

الشــعب  أن  مبيًنــا  تعبــريه،  حــد 

مقاومتــه  ســيواصل  الفلســطيني 

املحتلــن  طــرد  حتــى  ونضالــه، 

املســلوبة. حقوقــه  واســتعادة 

كــا أكــد رئيــس الرملــان الــرتيك 

لــه  كلمــة  يف  شــنطوب  مصطفــى 

ــر«،  باملؤمتــر أن »القــدس خــط أحم

الحــل  »هــي  القــدس  أن  معتــرًا 

للمشــكلة«.

وأضــاف شــنطوب أن »القضيــة 

الفلســطينية ليســت قضيــة العــرب 

ــق  ــل هــي تتعل ــلمن فحســب، ب واملس

إن  قائــًا  البــر«،  أبنــاء  بجميــع 

القضيــة  لتصفيــة  »املحــاوالت 

تفِض لنتيجــة«،  مل  الفلســطينية 

ــط  متهــا جهــات مل يســمها بالتخطي

الجتثاثهــا.

الرملــان  رئيــس  تحــدث  كــا 

حــق  عــن  بــري،  نبيــه  اللبنــاين، 

الشــعب الفلســطيني يف الدفــاع عــن 

ملنــع  املحــاوالت  مســتنكرًا  نفســه، 

ــم  ــودة إىل أرضه ــن الع ــن م الاجئ

أهميــة  عــى  ومؤكــًدا  ووطنهــم، 

الفلســطينية. الوحــدة 

الرملــان  رئيســة  وأكــدت 

»أي  ماهــاراين  بــوان  االندونيــي 

اتفــاق مــع الفلســطينين يجــب أن 

ــوق  ــة حق يكــون شــامًا ويلحــظ كاف

القضيــة  أجــل حــل  الشــعب، مــن 

ــاج إىل جهــد ودعــم  الفلســطينية نحت

أكــر مــن ذي قبــل وإنهــاء االحتــال، 

لاســتيطان  إدانتنــا  مــرات  أعلّنــا 

الصهيــوين«.
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