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الشعوب ليس لها خيار آخر
»ليس كل واقع حًقا، فالباطل واقع«

وجــود الكيــان الصهيــوين ومتــدده الرسطــاين، وانبطــاح أنظمــة وبعــض مــا يُســمى »الُنخــب الفكريــة« ال يجعــل 

هــذا الوجــود وجــوًدا رشعيًــا. هــذا مــا قالــه الشــارع العــريب واإلســامي رًدا عــى هرولــة املهزومــني املســارعني 

للتطبيــع مــع كيــاٍن زوالـُـه أكيــد، والقضيــة قضيــة وقــت ليــس غــر ذلــك.

مــن »مدريــد« إىل »وادي عربــة« إىل »واي رفــر« إىل »أُوســلو« إىل كل املشــهد البشــع الخليجــي الســوداين 

املغــريب، إىل كل ميكــن أن نــراه يف القادمــات مــن األيــام، كل ذلــك يُعطينــا خطـًـا بيانيـًـا مفــاده أن حركــة الشــعوب 

ــوين، ُرغــم كل  ــي والصهي ــدام األمري ــكام املُنبطحــني تحــت أق ــة الُح ــراً لحرك ــع تســر مســاراً ُمغاي ضــد التطبي

ــة واإلســامية  ــات التاعــب عــى حاجــات املجتمعــات العربي ــة، وعملي ــة، والوعــود الكاذب ــات غســيل األدمغ عملي

الراغبــة بالعيــش بطريقــة أفضــل مــا هــي عليــه اآلن.

الــكل يصــف التطبيــع بأنــه خيانــة، وخــروٌج عــن إرادة الشــعب، وأن هــذا التطبيــع لــن تقبــل بــه الشــعوب التــي 

تــرى الكيــان الصهيــوين أنــه العــدو األول، ولــن تــرىض بالتفريــط بــأي ذرة مــن تــراب فلســطني، ألن فلســطني 

تعنــي لهــم العقيــدة واإلنســانية والكرامــة والحريــة مجتمعــني دون تفريــق ألن الحــق ال يتجــزأ، والــكل يجعــل مــن 

رفــض التطبيــع واجبــاً رشعيــاً ووطنيــاً وقوميــاً، ويطالبــون بســن قوانــني تجعــل مــن التطبيــع جرميــة يُعاقــب عليها 

القانــون، وهــذا مــا حصــل يف مجلــس النــواب الكويتــي، وهــو مــا طالــب بــه املجتمعــون يف الجزائــر يف مؤمتــر 

ضــد التطبيــع، وهــو مــا عــّر عنــه الشــارع املغــريب يف مســراته التــي قــال فيهــا: »تســتطيع أن تقــود الحصــان 

إىل املــاء، ولكنــك التســتطيع أن تجــره عــى الــرب«، وشــعار »فلســطني أمانــة والتطبيــع خيانــة«.

يؤكــد الخبــر يف الدراســات املســتقبلية والعاقــات الدوليــة الســيد وليــد عبــد الحــي، أن املؤسســات البحثيــة 

املتنوعــة أجــرت عــرات اســتطاعات الــرأي مابــني العــام 2010 إىل العــام 2020 حــول التطبيــع مــع »إرسائيــل«، 

وعــى رأســها ثاثــةط مؤسســات أمريكيــة، ومؤسســة بريطانيــة، ووزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة، واملركــز العــريب 

لألبحــاث ودراســة السياســات يف الدوحــة، وأظهــرت نتائــج االســتطاع اتفــاق كل هــذه املؤسســات عــى أن الغالبية 

يف جميــع الــدول العربيــة دون اســتثناء »تُعــارض وبشــدة التطبيــع مــع إرسائيــل«،  وكانــت النســب املئويــة تــراوح 

مــا بــني %79 إىل 91%.

ثــم أضــاف عبــد الحــي »بنــاء عــى مــا ســبق، أتحــدى أي زعيــم عــريب أن يُجــري اســتطاعاً للــرأي ملعرفــة 

ــة وشــعبية ومنظــات  ــم االســتطاع تحــت إرشاف جهــات حكومي ــع، عــى رشط أن يت موقــف شــعبه مــن التطبي

ــموه.. وكل  ــه.. س ــه.. جالت ــه.. فخامت ــد حرضت ــن ويعتق ــا يظ ــر م ــتكون غ ــج س ــة«، فالنتائ ــر حكومي ــة غ دولي

ــاب. األلق

ــو أمريــي« و«البــرودوالر«،  أخــرًا.. يُخطــأ مــن يظــن أن الحفــاظ عــى الكــريس مرهــون بــرىض »الصهي

وكذلــك مــن يظــن بــأن الشــعوب نامئــة ولــن تســتيقظ،  هنــاك خيــار أثبــت جــدواه يف الزمــن الصعــب، وهــو 

ــار املقاومــة« الــذي كــرس جــدار الصمــت، وألغــى وهــم املســتحيل. »خي

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو 
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االحتــال  قــوات  اعتقلــت 

-3-2 الثاثــاء  صبــاح  الصهيــوين، 

2021، أحــد موظفــي اإلعــار باملســجد 

ــارك، كــا منعــت أعــال  األقــى املب

الصخــرة. قبــة  داخــل  ترميــم 

أن  مقدســية  مصــادر  وأفــادت 

قــوات االحتــال تتعمــد تعطيــل أعــال 

ــة  ــم الرخــام والدعامــات الداخلي ترمي

يف مصــى قبــة الصخــرة يف حــرم 

وتهــدد  املبــارك،  األقــى  املســجد 

ــال  ــاد واالعتق ــي اإلعــار باإلبع موظف

واملاحقــة.

خــال  مــن  االحتــال  ويهــدف 

انتهاكاتــه إىل االســتياء عــى »املســجد 

األقــى«، ومنــع الجهــات املختصــة 

ــٍم  ــل، بدع ــن العم ــق م ــة الح وصاحب

مــن املســتوى الســيايس اإلرسائيــي 

ــا. علًن

ــى يف  ــاء األع ــس اإلفت ــا مجل ودع

إىل   2021-2-25 الخميــس  فلســطني 

التصــدي ملحــاوالت ســلطات االحتــال 

ــال  ــن أع ــد م ــذ مزي ــوين تنفي الصهي

التهويــد بحــق مدينــة القــدس املحتلــة، 

ومحــاوالت إحــداث تغيــر يف وجههــا 

والجغــرايف،  والتاريخــي  الحضــاري 

لفــرض ســيطرة املحتــل الكاملــة عليهــا.

وقــال املجلــس يف بيــان لــه، عقــب 

ــام  ــي الع ــة املفت ــا برئاس ــة عقده جلس

ــس  ــطينية، رئي ــار الفلس ــدس والدي للق

مجلــس اإلفتــاء األعــى محمــد حســني، 

املدرجــة  الفقهيــة  املســائل  ملناقشــة 

عــى جــدول أعالهــا: »إن ســلطات 

نســبة  رفــع  عــى  تعمــل  االحتــال 

ــى  ــدس، ع ــودي يف الق ــود اليه الوج

ــا  ــني، وإحاطته ــا الرعي ــاب أهله حس

ــا«. باملســتوطنات، ملنــع التمــدد جغرافيً

وأشــار إىل خطــورة إعطــاء رئيــس 

الضــوء  نتنياهــو  االحتــال  وزراء 

أخطــر  بتنفيــذ  للــروع  األخــرض 

مــروع اســتيطاين يف هــذه املنطقــة، 

جــرف  حيــث   ،E1باســم واملعــروف 

أرايض  مــن  مســاحات  االحتــال 

املواطنــني يف بلــدة أبــو ديــس جنــوب 

تقــع  والتــي  املحتلــة،  القــدس  رشق 

ــدف  ــذي يه ــط ال ــذا املخط ــن ه ضم

إىل فصــل شــال الضفــة الغربيــة عــن 

جنوبهــا، ملنــع أي محاولــة إلقامــة دولــة 

فلســطينية مرابطــة األجــزاء.

وحــّذر مــن خطــورة مخططــات 

االســتيطان، التــي تهــدف إىل القضــاء 

عــى الوجــود الفلســطيني يف القــدس، 

العــام  الســيايس  الوضــع  مســتغلة 

ــذا  ــورة ه ــا إىل أن خط ــة، الفتً باملنطق

اســتمراريته  يف  تكمــن  املــروع 

وجــود  لتعزيــز  وترتــه،  وتصاعــد 

ومشــاريع  قامئــة  مســتوطنات 

يف  جديــدة  اســتعارية  اســتيطانية 

ومحيطهــا. املدينــة 

ــريب  ــع الع ــس املجتم ــب املجل وطال

ــدويل، بالتدخــل الفــوري والعاجــل  وال

االحتــال  حكومــة  عــى  للضغــط 

االســتيطاين،  الجنــون  هــذا  لوقــف 

الــذي يقــي وبشــكل كامــل عــى 

أي فرصــة حقيقيــة لتحقيــق الســام 

العــادل والشــامل إلنهــاء االحتــال.

مئــات  اقتحــام  املجلــس  وأدان 

املســتوطنني للمســجد األقــى املبارك، 

ميــس  واضــح  عــدواين  مشــهد  يف 

مســار  ويعاضــد  املســجد،  بقدســية 

ســاحته  واقتطــاع  مكانيــا،  تقســيمه 

ــى  ــتياء ع ــل االس ــد فش ــة، بع الرقي

مصــى بــاب الرحمــة، كنقطــة انطــاق 

املــكاين. للتقســيم 

»اإلفتاء« يدعو للتصدي لمحاوالت االحتالل 
بتهويد القدس
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االحتــال  حكومــة  أقــرّت 

وإضافــات  تعديــات  الصهيــوين 

ــه  ــذي قدمت ــتيطاين ال ــروع االس للم

»بلديــة االحتــال« بالقــدس املحتلــة 

ــاء 930 وحــدة  ــة أســابيع لبن ــل ثاث قب

خطــة  ضمــن  جديــدة  اســتيطانية 

شــاملة لتوســعة مســتوطنة »بســغات 

زئيــف«.

يف  االحتــال  بلديــة  ورشّعــت 

ــاري  القــدس منــذ بدايــة العــام الج

بالعمــل عــى خطــني متوازيــني، يتمثــل 

ــازل  ــدم املن ــات ه ــع عملي األول بترسي

وترسيــع  ناحيــة،  مــن  الفلســطينية 

عرات املشــاريع لتوســعة املســتوطنات 

وجنوبهــا،  املدنيــة  شــال  يف 

ــز  ــج لخطــة اســراتيجية لتعزي والروي

مســتوطنات »بســغات زئيــف« و«رمــات 

شــلومو« يف شــال املدنيــة، و«جيلــو« 

جنــوب  يف  همتــوس«  و«جفعــات 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــة م املدين

إعــام  يف  مصــادر  وبيّنــت 

االحتــال، أن تكلفــة تنفيــذ الخطــة 

تقــدر بنحــو 400 مليــون شــيكل يف 

زئيــف«. »بســغات  مســتوطنة 

ــة  ــمى »لجن ــا تس ــت م ــا أوضح ك

بلديــة  يف  والبنــاء«  التخطيــط 

ــو ٩٣٠  ــاء نح ــيتم بن ــه س ــال أن االحت

وحــدة ســكنية إضافيــة يف املســتوطنة، 

كجــزء مــن الخطــة عــى أن يبنــى 

فيهــا 680 وحــدة ســكنية، وحــوايل 250 

وحــدة ســكنية فاخــرة.

وأشــارت إىل أنــه ســيتم تطويــر 

تزيــد  بتكلفــة  املواصــات  نظــام 

للتخفيــف  شــيكل،  مليــون   ٢٧٧ عــن 

مــن حركــة املــرور بــني مســتوطنة 

الفصــل،  جــدار  خلــف  »بنيامــني« 

زئيــف«. و«بســغات 

ــش  ــاء كورني ــط إنش ــمل املخط ويش

وتطويــر الشــوارع، بحــوايل ٥٢ مليــون 

طبيعيــة  حديقــة  وإنشــاء  شــيكل، 

حرضيــة، ملســتوطنة »بســغات زئيــف«، 

ــة. ــدس املحتل ــة الق ومدين

مجتمعيــة  مكتبــة  ســتبنى  كــا 

ومتنــزه للمشــاة عــى طــول شــارع 

تــك«  و«ســبور-  الجويــة،  القــوات 

يف قطعــة أرض رقــم ٧٠ وماعــب، 

وماعــب لكــرة الســلة، ومجمــع مرافــق 

البدنيــة والنينجــا. للياقــة 

ستنشــأ  فإنــه  الخطــة  وحســب 

أيًضــا أطــر غــر رســمية يف مجــاالت 

مختلفــة مثل: فنــون األداء، واالســتوديو 

مــع  جنــب  إىل  جنبًــا  والصــوت، 

التكنولوجيــا وريــادة األعــال للشــباب.

وتحــت مســمى »أنشــطة للشــباب« 

رصــدت البلديــة اإلرسائيليــة مليــون 

طابيتــني  قريتــني  إلنشــاء  شــيكل، 

طابيــة  تجربــة  »لخلــق  أخريــني 

الشــباب. ولجــذب 

كــا وتهــدف الخطــة االســتيطانية 

بحســب مــا أفــادت ســلطات االحتــال 

إىل اســتكال مــا وصفتــه بـ«الثــورة 

ــام 2040. ــول ع ــة بحل العمراني

يف  االســتيطان  وتــرة  وازدادت 

الضفــة الغربيــة والقــدس املحتلــة بعــد 

ــة  ــرن وخط ــة الق ــن صفق ــان ع اإلع

ينفذهــا  التــي  الصهيونيــة،  الضــم 

بصمــت. االحتــال 

االحتالل يصادق على بناء 930 وحدة استيطانية بالقدس
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لدراســات  فلســطني  »مركــز  أفــاد 

ــت  ــال اعتقل ــلطات االحت األرسى« أن س

ــرم،  ــر املن ــباط/ فراي ــهر ش ــال ش خ

400 فلســطيني، بينهــم عــرات األطفــال 

ــاء. والنس

وأكــد املركــز يف تقريــره الشــهري، 

الصــادر اإلثنــني 1-3-2021، أن قــوات 

االحتــال واصلــت حمــات االعتقــال، 

القيــادات  مــن  العــرات  واســتهدفت 

والناشــطني. والوطنيــة  اإلســامية 

وأوضــح أن االحتــال نفــذ خــال 

الشــهر املنــرم بتعليــات سياســية مــن 

جهــات عليــا، حملــة اعتقــاالت واســعة 

طالــت العــرات مــن القيــادات الوطنيــة 

والناشــطني  والنــواب  واإلســامية 

عــى  التأثــر  بهــدف  السياســيني، 

التريعيــة  االنتخابــات  اســتحقاق 

القادمــة.

قــوات  اعتقلــت  غــزة  قطــاع  ويف 

حــوادث   3 خــال  شــبان   4 االحتــال 

مختلفــة وذلــك خــال اقرابهــم مــن 

وأطلــق  للقطــاع،  الرقيــة  الحــدود 

ــب  ــم، حس ــق معه ــد التحقي ــم بع رساحه

املركــز.

ولفــت إىل أن االحتــال واصل الشــهر 

املــايض اســتهداف النســاء الفلســطينيات 

باالعتقــال، حيــث رصــد 5 حــاالت اعتقــال 

لنســاء بينهــن، املرابطــة املقدســية خديجــة 

ــن  ــرب م ــا بالق ــاء تواجده ــص، أثن خوي

تــم  التحقيــق  وبعــد  األســباط،  بــاب 

ــى. ــجد األق ــن املس ــبوع ع ــا أس إبعاده

ــن  ــت اســتهدف القارصي ــا واصل في

رصــد  حيــث  والتنكيــل،  باالعتقــال 

التقريــر 39 حالــة اعتقــال لقارصيــن مــا 

دون الثامنــة عــر، غالبيتهــم مــن مدينــة 

القدس املحتلة.

حملــة  نفــذ  االحتــال  أن  وأكــد 

اعتقاالت واســعة خال شــباط اســتهدفت 

القيــادات الوطنيــة واإلســامية إضافــة 

وتوجيــه  آخريــن  منــازل  مداهمــة  اىل 

ــاركة  ــدم املش ــة بع ــم واضح ــدات له تهدي

القادمــة. التريعيــة  االنتخابــات  يف 

يف  النائــب  االعتقــاالت  وطالــت 

ــن  ــور م ــارس منص ــي ي ــس التريع املجل

نابلــس )شــال الضفــة الغربيــة املحتلــة(، 

وقيــادات الفصائــل منهــم: عبــد الباســط 

الحــاج، وخالــد الحــاح ونزيــه أبــو عــون 

مــن جنــني، وعدنــان عصفــور  وهــم 

ــس،  ــن نابل ــا م ــنار، وه ــى الش ومصطف

والقيــادي فــازع صوافطــة مــن طوبــاس، 

ــعبية  ــة الش ــني يف الجبه ــك القيادي وكذل

عصمــت الشــويل مــن عصــرة الشــالية 

، والقيادي انور الحمود من طوباس .

 بينــا داهمــت منــزل رئيــس املجلــس 

وهددتــه  دويــك،  عزيــز  التريعــي 

منــازل  داهمــت  كذلــك  باالعتقــال، 

النائبــني الشــيخ نايــف الرجــوب وســمر 

القــايض، مــن الخليــل )جنوبــا(، واألســر 

املحــرر عمــر الرغــويث مــن كوبــر بــرام 

ــادي يف »حــاس«  ــه )وســط(، و القي الل

الخليــل،  مــن  الرجــوب  رزق  الشــيخ 

الخــوض يف  بعــدم  وهددتهــم جميعــا 

القادمــة. االنتخابــات التريعيــة 

وأشــار املركــز إىل أن الشــهر املــايض 

ــن األرسى  ــدد م ــة ع ــور صح ــهد تده ش

إىل حــد الخطــورة نتيجــة اإلهــال الطبي 

ــم اىل  ــل بعضه ــم نق ــم، وت ــد بحقه املتعم

ــال. مستشــفيات االحت

مركز فلسطين لدراسات األسرى:
االحتالل اعتقل 400 فلسطيني خالل شباط
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الخميس 20 رجب 1442هـ، الموافق لـ 4 آذار 2021 

لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  دعــا 

إىل   ،2021-3-2 الثاثــاء  املســلمني، 

ــر  ــي«، ع ــدس العامل ــبوع الق ــاء »أس إحي

»مضاعفــة الجهــد«، وتكثيــف األعــال 

الفلســطينية. للقضيــة  الداعمــة 

وأكــد االتحــاد يف بيانــه، أن »الدفــاع 

ــن  ــا م ــف وتحريره ــدس الري ــن الق ع

ورضورة  رشعيــة،  فريضــة  املحتلــني 

قوميــة وفلســطينية وإنســانية”.

ودعــا االتحــاد علــاء األمــة العربيــة 

وهيئاتهــا  واإلسامية ومؤسســاتها 

ــبوع،  ــذا األس ــاء ه ــا إىل »إحي ومنظاته

مبضاعفــة الجهــود مــن خــال الخطــب، 

وكذلــك  والنــدوات،  واملحــارضات 

وبرامــج  ومرئيــة  صوتيــة  بتســجيات 

األوىل”. لقضيتنــا  داعمــة  تلفزيونيــة 

ــى أن  ــان ع ــاد يف البي ــدد االتح وش

وأهــايل  واملؤسســات  العلــاء  تعــاون 

فلســطني، يبطــل »مــا يحــاك مــن تهويــد 

ضــد القــدس الريــف”.

بيانــه  ختــام  يف  االتحــاد  ووجــه 

»الشــكر لــكل مــن وقــف مــع الحــق 

والرؤســاء  امللــوك  مــن  الفلســطيني 

واملنظــات،  والحكومــات،  واألمــراء 

ــة  ــعوب الحي ــني والش ــاء واإلعامي والعل

العــامل”. يف 

ــاد  ــاء االتح ــس أمن ــو مجل وكان عض

ــة  ــس هيئ ــلمني ورئي ــاء املس ــي لعل العامل

ــد  ــروري، أك ــواف تك ــطني ن ــاء فلس عل

نشــاطات  أن  ســابقة،  تريحــات  يف 

العاملــي«  القــدس  »أســبوع  وفعاليــات 

املزمــع تنفيذهــا يف األســبوع األخــر مــن 

شــهر رجــب الحــايل، تهــدف إىل »إحيــاء 

الفعاليــات واألنشــطة املنــارصة لفلســطني 

ــني  ــرد عــى املطبع ــة، وال ــدس املحتل والق

ــة”. ــج األم ــن نه ــم ع وانحرافه

ــاء فلســطني  وأكــد تكــروري أن »عل

ســيحركون الــدول واملؤسســات والشــعوب 

وأن  املحتلــة،  األرايض  لنــرة  الغيــورة 

برنامــج أســبوع القــدس، هــو رســالة لــكل 

مــن تســول لــه نفســه بالتفريــط بقضيــة 

املســلمني واألحــرار”.

وأشــار تكــروري إىل أن 50 رابطــة 

برنامــج  إىل  انضمــت  وهيئــة علائيــة 

وإســامية  عربيــة  دول  مــن  األســبوع 

الشــؤون  رئاســة  يتقدمهــا  مختلفــة، 

الدينيــة الركيــة واالتحــاد العاملــي لعلــاء 

وغرهــا. املســلمني 

ويتزامــن »أســبوع القــدس العاملــي« 

 12 6 إىل  املــّدة )مــن  الــذي يقــع يف 

آذار/مــارس الجــاري( مــع ذكــرى تحريــر 

املســجد األقــى والقــدس يف 27 رجــب 

عــام 583 هجــري، عــى يــد صــاح الدين 

ــراج. ــرى اإلرساء واملع ــويب، وذك األي

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلحياء 
»أسبوع القدس العالمي«
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ــة  ــة سياســية ونقابي أعلنــت 15 هيئ

ــة  وحقوقيــة عــن تأســيس هيئــة مغربي

ــطينية،  ــة الفلس ــم القضي ــدة لدع جدي

ــع. ــة التطبي ومناهض

أنشــئت  التــي  الهيئــة  وقالــت 

ــم  ــة لدع ــة املغربي تحــت اســم »الجبه

فلســطني وضــد التطبيــع« يف بيــان 

صحفــي: “إّن هــذه الخطــوة جــاءت 

للدولــة  الرســمي  التوقيــع  عــى  رداً 

املغربيــة التفاقيــة التطبيــع مــع الكيــان 

الصهيــوين”.

أعلــن  التــي  الهيئــة،  وســّجلت 

تأسيســها يف اجتــاع يف املقــر املركزي 

للجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان 

ــتتمثل يف  ــا س ــاط أن أهدافه يف الرب

»إســقاط التطبيــع ومقاومتــه”.

بيانهــا  يف  الهيئــة  وأكــدت 

أشــكال  لــكل  دعمهــا  التأســييس 

وزكــت  الفلســطيني،  الشــعب  كفــاح 

ــرارات  ــوات والق ــادرات والخط كل املب

مبــا  املقاومــة،  لفصائــل  الوحدويــة 

ــطينية،  ــر الفلس ــة التحري ــوي منظم يق

ويحقــق الدميقراطيــة داخلهــا، تأكيــدا 

الســتحقاقها صفــة املمثــل الرعــي 

والوحيد للشــعب الفلســطيني يف نضاله 

مــن أجــل دحــر االحتــال وإقامــة 

الدولــة الفلســطينية الدميقراطيــة عــى 

كامــل الــراب الوطنــي الفلســطيني 

القــدس. وعاصمتهــا 

وصفتــه  ملــا  إدانتهــا  وجــددت 

املغربيــة  للدولــة  العــار  باتفــاق 

القــايض بتطبيــع العاقــات مــع الكيان 

ــا  ــه وكل م ــت بإلغائ ــوين، وطالب الصهي

نتــج عنــه مــن اتفاقــات وقــرارات 

ومســتقبًا. آنيًــا  تطبيعيــة 

مــن  امتعاضهــا  عــن  وعــرت 

ــة  ــة التنفيذي ــلطات الثاث ــس الس تقاع

ــت  ــي تحلل ــة، الت ــة والقضائي والتريعي

ــلطاتها يف  ــة س ــا وكاف ــن صاحياته م

مواجهــة قــرار الدولــة املخــزي.

ودعــت كافــة الهيــآت السياســية 

والنســائية  والحقوقيــة  والنقابيــة 

والشــبابية والربويــة واملهنيــة الداعمــة 

لالتحــاق  الفلســطينية  للقضيــة 

بالجبهــة مــن أجــل توســيع وتوحيــد 

العمــل وتقويتــه حتــى إســقاط مــروع 

التطبيــع.

وعاهــدت بالعمــل الــدؤوب وبــروح 

وحدويــة عاليــة وعزميــة ال تنكــرس 

لدعــم كفــاح الشــعب الفلســطيني حتــى 

واملــي  كاملــة،  حقوقــه  اســرجاع 

قدًمــا مــن أجل إســقاط اتفــاق التطبيع 

الخيــاين مــع العــدو الصهيــوين وإقرار 

ــة. ــم أشــكاله كاف ــون لتجري قان

املؤسســات املغربيــة املشــاركة يف 

ــة: الهيئ

- الحزب االشرايك املوحد

ــدل  ــة الع ــية لجاع ــرة السياس - الدائ

ــان واإلحس

الدميقراطــي  الطليعــة  حــزب   -

يك الشــرا ا

- حزب النهج الدميقراطي

- حزب املؤمتر الوطني االتحادي

ا- لكونفدرالية الدميقراطية للشغل 

- الجامعــة الوطنيــة للتعليــم التوجــه 

الدميقراطــي

- الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان

- العصبــة املغربيــة للدفــاع عــن حقــوق 

اإلنسان

- حركة ب د س املغرب

- االئتــاف املغــريب لهيــات حقــوق 

اإلنســان

- الهيئة املغربية لنرة قضايا األمة

الشــعب  مــع  التضامــن  لجنــة   -

بالبيضــاء الفلســطيني 

للمقاطعــة  املغربيــة  الحملــة   -

إلرسائيــل والثقافيــة،  األكادمييــة 

املغربيــة  الدميقراطيــة  الشــبكة   -

الشــعوب. مــع  للتضامــن 

تأسيس الجبهة المغربية لدعم فلسطين 
ومناهضة التطبيع
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الخميس 20 رجب 1442هـ، الموافق لـ 4 آذار 2021 

انطلقــت رســميًا، الخميــس 3-4-

2021، انتخابــات الكنيســت )الرملــان( 

التصويــت  يبــدأ  حيــث  الصهيــوين، 

ــك  ــمل ذل ــارج، يش ــات بالخ يف املمثلي

ألول  والبحريــن  واإلمــارات  املغــرب 

ــة. ــادر صهيوني ــب مص ــرة، حس م

االنتخابــات  لجنــة  وقالــت 

املركزيــة: “إن التصويــت يف املمثليــات 

اإلرسائيليــة بالخــارج ســينتهي الجمعــة 

لــوس  يف  الصناديــق  إغــاق  مــع 

أنجلــوس وســان فرانسيســكو بواليــة 

كاليفورنيــا األمريكيــة، بحســب صحيفــة 

أحرونــوت”. يديعــوت 

التصويــت يف  عمليــة  وســتجرى 

104 مراكــز اقــراع بـــ100 ممثليــة، 

وألول مــرة ســتفتتح مراكــز اقــراع يف 

اإلمــارات )أحدهــا يف ديب واآلخــر يف 

ــق  ــن، وف ــرب والبحري ــي(، واملغ أبوظب

الصحيفــة.

ــاث، اتفاقــات  ــدول الث ــت ال ووقع

تطبيــع مــع »إرسائيــل« خــال األشــهر 

األخــرة مــن العــام املــايض، و«يوجــد 

ــم  ــي له ــا 4 آالف إرسائي عــى أراضيه

حــق التصويــت«، وفــق زعــم الصحيفة.

وتنطلــق االنتخابــات يف »إرسائيل« 

الختيــار  املقبــل  مــارس/آذار   23 يف 

120 عضــوا بالكنيســت، وهــي الرابعــة 

خــال عامــني.

ــي  ــال جولت ــة االحت ــهدت دول وش

انتخابــات يف إبريل/نيســان وســبتمر/

أيلــول 2019 دون أن تتمكــن األحــزاب 

الفائــزة مــن الحصــول عــى أغلبيــة 61 

مقعــًدا لتشــكيل حكومــة صهيونيــة.

االحتــال  حــرب  وزيــر  رّصح 

ــه ينــوي  الصهيــوين، بينــي غانتــس، أن

ــع  ــاص«، م ــي خ ــب أمن ــة »ترتي إقام

دول خليجيــة وقعــت مؤخــرا اتفاقيــات 

للعاقــات  رســمي  وتطبيــع  تحالــف 

يف  )إرسائيــل(،  مــع  الدبلوماســية 

والبحريــن. اإلمــارات  إىل  إشــارة 

ــإن  ــرز«؛ ف ــة »روي ــب وكال وبحس

دولــة االحتــال واإلمــارات اقرحتــا 

إقامــة »تعــاون دفاعــي وعســكري« يف 

إطــار التقــارب املدعــوم مــن الواليــات 

املتحــدة.

زيــارة  خــال  غانتــس،  وقــال 

ــي  ــال اإلرسائي ــش االحت ــز لجي لحاج

ــا  ــارص، تعليًق ــزة املح ــاع غ ــرب قط ق

العامــة  لإلذاعــة  تقريــر  عــى 

بيــت«:  ريشــيت   - »كان  اإلرسائيليــة 

»إنــه يجــرى الســعي لتطويــر عاقــات 

أمنيــة«.

وأضــاف غانتــس يف تريحــات 

ســيكون  أنــه  أعتقــد  »ال  صحفيــة: 

ــات  ــنقيم عاق ــا س ــاع، لكنن ــاق دف اتف

ــا عاقــات  ــة لدين ــة مــع كل دول دفاعي

ــا”. معه

وقــّدم ســفر دولــة اإلمــارات لــدى 

الصهيــوين محمــد محمــود  الكيــان 

للرئيــس  اعتــاده  أوراق  الخاجــة 

ــني 2021-3-1  ــني، اإلثن ــني ريفل ِرؤوف

ليصبــح أول ســفر إمــارايت يــزاول 

اتفــاق  بعــد  أبيــب  تــل  مهامــه يف 

التطبيــع بــني البلديــن.

وقــال الســفر اإلمــارايت عقــب 

بــاده  لــدى  »إن  التســليم:  مراســم 

وإرسائيــل قواســم مشــركة ورؤيــة 

واحــدة«.

ألول مرة.. انتخابات »الكنيست« اإلسرائيلي 
في اإلمارات والبحرين والمغرب

غانتس: هناك ترتيب أمني خاص مع اإلمارات 
وأول سفير إماراتي بتل أبيب
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لقــد كان العامــة املجاهــد الشــيخ 

ــدة  ــه املدي ــال حيات ــن خ ــد الزي أحم

شــاهًدا عــى أحــداث هاّمــة ومفصليــة 

ــة  ــة العربي ــارص لألم ــخ املع يف التاري

العامليــة  الحــرب  منــذ  واإلســامية، 

الثانيــة واحتــال فلســطني العزيزة إىل 

يومنــا هذا، وقــد حافظ الشــيخ الراحل 

باألعــال  الحافلــة  مســرته  خــال 

بخيــارات  التمســك  عــى  الجليلــة 

واضحــة ال لَبــس فيهــا وال مهادنة، ويف 

ــطني،  ــة فلس ــزام بقضي ــا االلت مقدمته

واإلميــان بــأن املقاومــة الريفــة هــي 

ــا. ــد لتحريره ــبيل الوحي الس

كــا آمــَن الشــيخ أحمــد الزيــن 

بــأنَّ وحــدة األمــة اإلســامية وتحريــر 

فلســطني هــا وجهــان ملــروع واحــد، 

ال ميكــن  أصــٌل  الوحــدة  هــذه  وأنَّ 

التغــايض عنــه يف ســبيل نهضــة األمــة 

والبــاد، كــا مــن أجــل اســرجاع 

الوئــام  وأنَّ  واملقدســات،  األرض 

أطيــاف  مختلــف  بــني  االجتاعــي 

ــاينٌّ  ــٌب إمي ــو مطل ــد ه ــن الواح الوط

وعقــيٌّ أكيــد.

وقــد شــارك الشــيخ الجليــل الراحل 

يف مختلــف املشــاريع العمليــة التــي 

جمعــت بــني مطالــب تحريــر فلســطني 

ووحــدة األمــة واإلصــاح االجتاعــي، 

منــذ شــبابه املبكــر مــع اإلمــام الكبــر 

الســيد مــوىس الصــدر، وصــوالً إىل 

ــلمني. ــاء املس ــع العل تجم

ــن  ــد الزي ــيخ أحم ــه الش ــا واج ك

العــدو الصهيــوين مبــارشة يف العديــد 

مــن األحــداث، مــن اجتيــاح لبنــان إىل 

حــرب متــوز، وتعرضــت حياتــه للتهديد 

يف ســبيل ذلــك، إال أنَّــه مل يتخــلَّ عــن 

إميانــه والتزامــه أبــًدا.

العلــايئ  امللتقــى  يتقــدم  وإذ 

ــة  العاملــي مــن أجــل فلســطني بالتعزي

العلــاء  وتجمــع  الفقيــد  أرسة  إىل 

ـه  فإنَـّ فلســطني،  ومحبّــي  املســلمني 

ــة  ــاىل أن يرحــم العام ــه تع ــأل الل يس

املجاهــد الشــيخ أحمــد الزيــن ويحره 

يف زمــرة عبــاده الصالحــني، وال حــول 

وال قــوة إال باللــه العــّي العظيــم.

امللتقى العلايئ العاملي
من أجل فلسطني

في رحيل العالمة الشيخ أحمد الزين:
تحرير فلسطين ووحدة األمة مشروع واحد

بسم الله الرحمن الرحيم

بتسليٍم لله سبحانه وتعالى ينَعى الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين العالمَة 
المجاهد الشيخ أحمد الزين، قاضي الشرع في صيدا سابًقا، ورئيس مجلس األمناء في تجمع 

العلماء المسلمين بلبنان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس األربعاء.
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الخميس 20 رجب 1442هـ، الموافق لـ 4 آذار 2021 

الكتــاب  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 

الجزائريــني ومبشــاركة العديــد مــن 

الحقوقيــة  والجمعيــات  الشــخصيات 

ــطني  ــل فلس ــل ألج ــطة يف العم الناش

ــدت  ــطيني، عق ــعب الفلس ــوق الش وحق

ــودة إىل فلســطني  ــة للع ــة العاملي الحمل

امللتقــى الوطنــي – الــدويل ملواجهــة 

الجزائريــة  العاصمــة  يف  التطبيــع 

.2021-2-27 الســبت 

عنــوان  تحــت  املؤمتــر  وجــاء 

ليكــون  التطبيــع”  ضــد  “الجزائــر 

الفعاليــة األوىل ضمــن سلســلة مــن 

ــي  ــعبية الت ــة والش ــات اإلعامي الفعالي

ــريب  ــام الع ــرأي الع ــراز ال ــدف إلب ته

ــان  ــع كي ــع م ــة التطبي ــارض لخيان املع

ــري  ــي تج ــوين، والت ــال الصهي االحت

 2021“ شــعار  تحــت  العــام  هــذا 

ــذي دعــت  ــع” ال ــة التطبي عــام مواجه

ــات  ــات واملنظ ــرات الجمعي ــه ع إلي

الحقوقيــة مــن مختلــف بلــدان العــامل.

اســتُهّل  الــذي  امللتقــى  قــّدم 

الجزائــري  الوطنيــني  بالنشــيدين 

ــة  ــة العاملي ــو الحمل ــطيني، عض والفلس

الجزائــر  يف  فلســطني  إىل  للعــودة 

والناشــط الحقوقــي أســامة أبــو دراز، 

ــاركة  ــخصيات املش ــب بالش ــذي رّح وال

ال ســيا ســفر دولــة فلســطني يف 

الجزائــر أمــني مقبــول ورئيــس اتحــاد 

ــاب الجزائريــني د. يوســف شــقرا  الكت

نورالديــن  االتحــاد  رئيــس  ونائــب 

التريعيــة  اللجنــة  ورئيــس  طايبــي 

لحقــوق اإلنســان يف الرملــان العــريب 

ــطيني  ــر الفلس ــد واألس ــن الس نورالدي

املحــرر ماهــر األخــرس واملناضلــني 

توشار غاندي وماندال مانديا.

بكلمــة  اللقــاء  شــقرا  د.  افتتــح 

ــعبني  ــدة الش ــى وح ــا ع ــد فيه ــه أكّ ل

الجزائــري والفلســطيني يف تاريخهــا 

القريــب والبعيــد وكذلــك يف حارضها 

ــعب  ــة للش ــة املحّق ــه القضي ــذي متثّل ال

االحتــال،  مواجهــة  يف  الفلســطيني 

ــر حكومــة  ــد “وقــوف الجزائ ــث أكّ حي

الفلســطينية  القضيــة  مــع  وشــعباً 

امتثــاالً لتوجهــات القيــادة والشــعب 

التــزام  وجــّدد  الجزائريــني”، 

الجزائريــني دعــم كل عمــل يدعــو إىل 

نــرة فلســطني وتحريرهــا كــا دعــا 

إىل تفعيــل عمــل دويل جامــع حــول 

الفلســطينية. القضيــة 

يف  فلســطني  ســفر  ألقــى  ثــم 

الجزائــر كلمــة أثنــى فيهــا عــى جهــود 

أّن  وأكّــد  الفعاليــة  لهــذه  املنظمــني 

الجزائــري  الشــعبني  بــني  العاقــة 

والفلســطيني ليســت حادثــة بــل عمرهــا 

ــر شــاركت يف  ــات الســنني فالجزائ مئ

ــدس وتحريرهــا مــن  ــاع عــن الق الدف

اإلســامي  القائــد  مــع  الصليبيــني 

وقدمــت  االيــويب  الديــن  صــاح 

الجزائــر  مشــاركة  وكانــت  الشــهداء 

يف حــرب أكتوبــر 1973 إحــدى نقــاط 

العربيــة  للجبهــة  والتحصــني  القــوة 

بوجــه كيــان االحتــال والتــي ســاهمت 

يف تحقيــق النــر وتحريــر ســيناء. 

ــد  ــأّن توّح ــر ب ــول ذكّ ــفر مقب الس

قضيتــه  خلــف  الفلســطيني  الشــعب 

املحقــة هــو الــذي أفشــل صفقــة القرن 

“الديكتاتــور  عرهــا  حــاول  التــي 

الفــايش ترامــب تركيــع الفلســطينيني” 

ــت  ــة مورس ــا ضخم ــًدا أّن ضغوطً مؤكّ

ــطينيني  ــعب الفلس ــادة والش ــى القي ع

كان آخرهــا عــرض 50 مليــار دوالر 

مقابــل املوافقــة عــى رشوط الصفقــة 

ــمي  ــعبي والرس ــود الش ــا الصم أحبطه

والتفــاف األصدقــاء حولنــا ومواقفهــم 

ــوق  ــط بحق ــع والتفري الرافضــة للتطبي

كانــت  والتــي  الفلســطيني،  الشــعب 

الملتقى الوطني لمواجهة التطبيع 
ينعقد في العاصمة الجزائرية
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الجزائر أّولهم. 

آليــات  عــن  مقبــول  وتحــّدث 

املجالــني  يف  التطبيــع  مواجهــة 

“إّن  فقــال:  والثقــايف،  اإلعامــي 

العربيــة  االنظمــة  بعــض  هرولــة 

وســائل  وتوظيــف  التطبيــع  نحــو 

الدعــوة  يف  لهــا  التابعــة  اإلعــام 

ــت  ــل هدف ــان املحت ــع الكي ــع م للتطبي

والقضــاء  العربيــة  الروايــة  لطمــس 

وتعويــم  الفلســطينية  القضيــة  عــى 

ــق  ــر الحقائ ــة وتزوي ــة الصهيوني الرواي

والتاريــخ، وهنــا يــأيت دور الكتــاب 

التصــدي  يف  واملثقفــني  واألدبــاء 

ملحــاوالت تزويــر التاريــخ ومواجهــة 

التطبيــع الثقــايف والفكــري وإحيــاء 

الفلســطينية”. الروايــة 

الدكتــور  تحــّدث  ذلــك  وبعــد 

الســابق  النائــب  الســد  نورالديــن 

ورئيــس  العــريب  الرملــان  لرئيــس 

ــوق  ــة لحق ــة القضائي ــة التريعي اللجن

للشــعب  رســالة  فوّجــه  اإلنســان، 

معكــم  “نحــن  قائــًا:  الفلســطيني 

ــااًل  ــعبًا، رج ــًة وش ــا، حكوم ــا وقالبً قلبً

فالجزائــر  وصغــاًرا..  كبــاًرا  ونســاًء 

ــال”،  ــتبداد واالحت ــض االس ــا ترف كله

رافًضــا أن تكــون الدعــوة إىل الســام 

ــاة  ــن دع ــع “نح ــر للتطبي ــي التري ه

حضــارة وســام ولكــن ليــس عــى 

حســاب حقــوق الشــعوب، ومــع االســف 

ــات التطبيعيــة  الشــديد فــإّن االتفاقي

الشــعب  التــي تحصــل تســلب حــق 

وتقريــر  الحريــة  يف  الفلســطيني 

املصــر”.

كــا تخلــل امللتقــى مشــاركات عــر 

ــطينيني  ــهداء فلس ــايل ش ــو أله الفيدي

تأســيس  يف  كبــر  أثــر  لهــم  كان 

االحتــال  ضــّد  املقاومــة  وتحريــك 

وطيــدة  عاقــات  تربطهــم  وكانــت 

كالشــهيد  الجزائــر،  وشــعب  بــأرض 

خالــد  والشــهيد  خواجــا  محمــد 

كحلــوت،  شــادي  والشــهيد  شــحادة 

أكّــدوا جميًعــا عــى عمــق الروابــط 

ــن  ــّروا ع ــة وع ــطينية الجزائري الفلس

مشــاعر املحبــة الصادقــة بــني “شــعب 

واحــد ال شــعبني”.

وجــرى عــرض رســائل مصــورة 

الصيفــي  مريــم  األردنيــة  للشــاعرة 

عضــو اتحــاد الكتــاب األردنيــني التــي 

ولتوشــار  باملناســبة،  ألقــت قصيــدة 

الهنــدي  الزعيــم  حفيــد  غانــدي 

الراحــل ماهامتــا غانــدي الــذي طالب 

بـــ “أن تكــون هنــاك حملــة عامليــة ضّد 

للتطبيــع،  املســتحدثة  الفكــرة  هــذه 

ــوم وحــّق  ــة الفلســطينية الي ألّن القضي

ــّق  ــي أح ــم ه ــطينيني يف وطنه الفلس

ــارك  ــامل”؛ وش ــم يف الع ــة بالدع قضي

ــدال  ــط مان ــو الناش ــر الفيدي ــا ع أيًض

التحــرري  املناضــل  حفيــد  مانديــا 

الجنــوب إفريقــي نيلســون مانديــا 

الــذي شــّدد أيًضــا عــى أهميــة إبــراز 

أحقيــة الفلســطينيني بأرضهــم أمــام 

ــامل ودعمهــم. ــعوب الع ش

كــا شــارك األســر الفلســطيني 

ــالة  ــر رس ــرس ع ــر األخ ــّرر ماه املح

مصــورة نــّوه فيهــا بــدور الجزائــر 

شــعب  دعــم  يف  وشــعبًا  حكومــة 

فلســطني وحّقــه يف التحــرر ومواجهــة 

االحتــال، معربًــا عــن أملــه يف أن 

ــجد  ــاة يف املس ــعبان للص ــع الش يجتم

األقــى.

اتحــاد  رئيــس  نائــب  وألقــى 

الديــن  نــور  الجزائريــني  الكتــاب 

ــا  ــد فيه ــام أكّ ــة يف الخت ــي كلم طايب

أّن شــعبي الجزائــر وفلســطني “أشــقاء 

الــدم والقضيــة والرســالة” وأّن ادعــاء 

هــذا  يف  والدميقراطيــة  الحريــة 

الزمــن الــرديء ال ميكــن أن يكــون 

بالســعي للتطبيــع مــع املحتــل وتضييــع 

الشــعوب. حقــوق 

ويف ختــام امللتقــى تحــّدث الدكتور 

اللجنــة  رئيــس  خليفــة  بــن  مــري 

ــي  ــس الوطن ــاطة باملجل ــة للوس الدامئ

لحقــوق اإلنســان يف الجزائــر، والــذي 

أشــار إىل أّن مــا يحــدث مــن تحــوالت 

ــدة للتعاطــي مــع  ــة جدي ــع ورؤي وتطبي

ــايس إىل  ــكل أس ــدف بش ــال يه االحت

بنــاء وعــي جديــد للقضيــة الفلســطينية 

العمــل  عــر  مواجهتــه  ويجــب 

اإلعامــي والثقــايف”.
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الخميس 20 رجب 1442هـ، الموافق لـ 4 آذار 2021 

فيــه  تُقــِدم  الــذي  الوقــت  يف 

عضويًــا  مرتبطــة  عربيــة  أنظمــة 

واالســتعار  )الخفــي(  باالســتعار 

الجديــد عــى إقامــة عاقــات تحالــف 

مــع كيــان العــدو الصهيــوين، بــل وحتى 

تتبّجــح بجرميتهــا وغدرهــا بالشــعب 

ــاء،  ــة جمع ــة العربي ــطيني واألم الفلس

عامليًــا،  مقاطعتــه  حركــة  تتصاعــد 

والتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 

وقضيتــه العادلــة رغــم عملهــا يف بيئــة 

سياســية وإعاميــة معاديــة متاًمــا.

التضامــن  وأحــد تجليــات ذلــك 

وســحب  املقاطعــة  »حركــة  الشــجاع 

 »BDــات ــرض العقوب ــتثارات وف االس

العاملــي  االمتــداد  ذات  الفلســطينية 

التــي تســعى لتحقيــق الحريــة والعدالــة 

واملســاواة وتعمــل مــن أجــل حايــة 

حقــوق الشــعب الفلســطيني كاملــة يف 

ــه. وطن

الصمــت:  »فــرض  كتــاب  يــورد 

ــد  ــطني ونق ــة وفلس ــة األكادميي الحري

»إرسائيــل«« )زد بوكــسـ  2020( الــذي 

شــارك يف كتابــة فصولــه املختلفــة 

غربيــة،  دول  مــن  وبّحاثــة  علــاء 

إضافــة إىل باحثــة مــن لبنــان وباحثــة 

كرديــة )وغيــاب واضــح ألي بحاثــة 

ــي  ــة ورشق ــدول العربي ــة ال ــن أغلبي م

ـ  األوســط«  »الــرق  أوروبــا ورشق 

ــات يف  ــع النقاش ــل م ــه يتعام ز م( أن

الحريــة األكادمييــة ويســعى إىل تجاوز 

ألنفســنا  نطلبهــا  التــي  اإلميــاءات 

وحرمــان خصومنــا منهــا.

والكتّــاب يف  املحــررون  يختلــف 

ــة  ــس فقــط حــول القيم ــم، لي ــا بينه م

الوســيطة للحريــة األكادمييــة، لكــن 

أيضــاً حــول صاحيتهــا. هــل كانــت 

وقــت  أي  يف  األكادمييــة  الحريــة 

مــى أكــر مــن مجــرد مجموعــة 

ــارة مــن التقــى املوظفــة إلضفــاء  مخت

ــم  ــي يحك ــام هرم ــى نظ ــة ع الرعي

دامئـًـا بعنايــة مــن يُســمح لــه بالتحــدث 

املقابــل،  يف  ؟  إســكاته  يتــم  ومــن 

هــل الحريــة مهمــة يف حــد ذاتهــا 

وتســتخدم لحايــة الحريــات األخــرى 

؟ ومواضــع أخــرى.

يتمثــل أحــد أهــداف هــذا املؤلــف 

يف املســاهمة يف األدبيــات الرسيعــة 

الحرية األكاديمية تقف عند نقد إسرائيل ؟
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املقاطعــة  عنــر  حــول  النمــو 

األكادمييــة، فقــد أســس النجــاح الهائل 

وشــدة النشــاط والنقــاش والجــدل يف 

حــرم الجامعــات، مشــكلة يف مجموعــة 

ــرات  ــورات واملؤمت ــن املنش ــرة م منت

ــة. العلمي

تنبــع هــذه املجموعــة املحّفــزة مــن 

املقــاالت حــول الحريــة األكادمييــة من 

مؤمتــر ألكادمييــني ونشــطاء مؤيديــن 

أنحــاء  جميــع  مــن  للفلســطينيني 

العــامل الناطــق باللغــة اإلنكليزيــة - 

ــات املتحــدة إىل  ــن أســراليا والوالي م

اململكــة املتحــدة وإيرلنــدا - وأيًضــا يف 

ــر  ــوان املؤمت ــدا. كان عن ــان وهولن لبن

يف األصــل »حريــة الــكام والتعليــم 

العــايل: حالــة املقاطعــة األكادمييــة 

ــول  ــر يف أيل ــد املؤمت ــل« وُعق إلرسائي

2017 يف كليــة ترينيتــي يف دبلــن.

املحــررون جــزّأوا النقاشــات إىل 

ثاثــة أقســام يضــم كل منهــا مجموعــة 

مــن الفصــول.

»الجامعــات  األول:  القســم 

ــة  ــم خمس ــة« يض ــة األكادميي والحوكم

فصــول أولهــا »جامعــة مــن ؟ الحريــة 

وظهــور  والنيوليراليــة  األكادمييــة 

اإلرسائيليــة«. »الدراســات 

»االنضبــاط  الثــاين:  الفصــل 

ــاع  ــب الدف ــث »يج ــة«، والثال واملقاطع

اســتبعاد  األكادميــي:  املجــال  عــن 

ــات«. ــن الجامع ــل« م ــاد »إرسائي انتق

منــا،  االعراضيتــان  املزدوجتــان 

»القانونــان  الرابــع  الفصــل  دوًمــا. 

الجامعــات  يف  واألمــريك  اللبنــاين 

األمركيــة يف بــروت: حالــة تقــادم 

الليــرايل  العــر  يف  قانــوين 

الجديــد« بقلــم الباحثــة اللبنانيــة تــاال 

ــر  ــه، إذ يث ــد ذات ــر يف ح ــول مث مخ

التعقيــدات القانونيــة، بــل الدســتورية، 

ــة BDS يف  ــود حرك ــببها وج ــي يس الت

الجامعــة األمركيــة يف بــروت.

مــن خــال تقديــم وجهــة نظــر 

داخــل  االشــتباكات  عــن  ناشــطة 

ــة يف بــروت بشــأن  الجامعــة األمركي

مقاطعــة »إرسائيــل«، تســتخدم الكاتبــة 

كدراســة حالــة ملناقشــة كيــف تعمــل كل 

ــتعار  ــدة واالس ــة الجدي ــن الليرالي م

العــامل  يف  الجامعــات  يف  الجديــد 

السياســات  إضعــاف  عــى  العــريب 

املعاديــة للصهيونيــة.

بــأن  اللبنانيــة  الباحثــة  تجــادل 

ــع  ــدة م ــتعارية الجدي ــات االس العاق

الواليــات املتحــدة دفعــت مســؤويل 

القانــون  تقويــض  إىل  الجامعــات 

مقاطعــة  يفــرض  )الــذي  اللبنــاين 

ــع معهــا.  »إرسائيــل«(، ولتعزيــز التطبي

ــة  ــق النيوليرالي ــل، أدى تعمي يف املقاب

الطابــع  نــزع  إىل  الجامعــة  يف 

ــا  ــاب، م ــة الط ــن حوكم ــيايس ع الس

ــة مــع  ــل مقاومــة الروابــط املتنامي جع

مل  وإن  صعوبــة،  أكــر  »إرسائيــل« 

إدارة  تنتقــد  لكنهــا  تكــن مســتحيلة، 

الجامعــة لتذرعهــا بالحريــة األكادمييــة 

كذريعــة لوقــف االحتجاجــات الطالبيــة 

ــاء  ــة إىل العل ــوات املوجه ــد الدع ض

ــن لهــم صــات بالعــدو  األجانــب الذي

الصهيــوين، بــداًل مــن مجــرد رشح 

ــة القانونيــة للجامعــة األمركيــة  املعضل

يف بــروت للطــاب.

الباحثــة اللبنانيــة تعــرض عــى 

اســتخدام اإلدارة »الحريــة األكادميية« 

الخصــوص  يف  سياســاتها  لتســويغ 

ــر بحــركات مقاطعــة ألكادمييــني  وتذكّ

ــد  ــر ض ــباب قط ــا »ش ــة ومنه صهاين

عــى  اعرضــت  التــي  التطبيــع« 

ــرم  ــة يف ح ــخصية صهيوني ــد ش تواج

ــع يف  ــك بالواق ــارن ذل ــم، وتق جامعته

ــا. ــي إليه ــي تنتم ــة الت الجامع

الفصــل الخامــس يحمــل عنــوان 

التعليــم  يف  املســتقر  غــر  »العمــل 

األكادمييــة،  والحريــة  العــايل، 

ــل«  ــة لـــ »إرسائي ــة األكادميي واملقاطع

أيرلنــدا. يف 

القســم الثــاين »املحــو االســتعاري 

ثاثــة  يضــم  العــايل«  التعليــم  يف 

ــتعاري  ــذار االس ــي: »االعت ــول ه فص

األكادمييــة«،  الحريــة  وسياســة 

ــا:  ــا بعده ــة وم ــة األكادميي و»املقاطع

للتحــرر  معرفيــة  اســراتيجية  نحــو 

وإنهــاء االســتعار«، وثامًنــا وأخــرًا 

ــة  يف هــذا القســم الســيطرة األكادميي

ــل.  ــطني وإرسائي ــتعارية يف فلس االس

مخطــط للقمــع ؟

القســم الثالــث »الحــرب القانونيــة 

عــى األكادمييــني وإمكانيــة التعبئــة 

يحــوي  مضــادة«  كقــوة  القانونيــة 

ــر  ــادة التفك ــي: »إع ــول ه ــة فص ثاث

األكادميــي  والنشــاط  الدعــوة  يف 

األكادمييــة  الحريــة  فلســطني:  يف 

النضــال  وعامليــة  اإلنســان  وحقــوق 

الحريــة  »ضــد  ثــم  التحــرري«، 

األكادمييــة: »اإلرهــاب«، واالســتعار 

ــطيني«،  ــر الفلس ــتيطاين، والتحري االس

وأخــرًا »االمتيــاز واملنصــات والســلطة: 

األكادمييــة  الحريــة  اســتخدامات 

ــة  ــة الكردي ــم الباحث ــا« بقل وانتهاكاته

أريــاِن شــهوزي.

جريدة األخبار



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الغريب من مدينة القدس وتبعد عنها 19 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
ــوايل 224  ــام 1922 ح ــكانها ع ــدد س ــغ ع ــا، وبل ــلوبة 4200 دومنً ــا املس ــاحة أراضيه ــت مس بلغ

ــام 1945. ــع إىل 420 ع ــام 1931، وارتف ــمة ع ــمة، 329 نس نس

االحتالل الصهيوين: 
- دّمر االحتال الصهيوين القرية بالكامل، ورشّد أهلها عام 1948.

- أقام االحتال عى أرايض القرية مستوطنة »موشاف أدرة« عام 1950.
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