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رياضيون من أجل فلسطين
مثــرًة لجهــود حثيثــة، وبعــد أن بــدأ انحســار جائحــة كورونــا، عقــدت الحملــة العامليــة للعــودة إىل فلســطني )امللتقــى الــدويل 
ــن 10 دول  ــني م ــال رياضي ــاركة أبط ــني 1/31 إىل 2022/2/2، مبش ــا ب ــان، م ــروت لبن ــع(، يف ب ــني للتطبي ــني املناهض للرياضي
عربيــة وإســامية، تــّم تكرميهــم وتقليدهــم )ذهبيــة القــدس( التــي قّدمتهــا الحملــة العامليــة، وحملــت شــعار قبــة الصخــرة وخريطــة 

فلســطني كمشــعل مــيء يحملــه الرياضيــون الرشفــاء.

جــاء هــذا امللتقــى الــدويل تتويًجــا للمــرشوع الــذي أطلقتــه الحملــة العامليــة مطلــع العــام املــايض، وحمــل عنــوان: )2021 عــام 
مواجهــة التطبيــع(، والــذي امتــدت فعالياتــه املتنوعــة عــى مــدى عــام كامــل وشــملت العديــد مــن دول العــامل؛ رًدا عــى حمــات 
ــز الرســمي  التطبيــع املســعورة التــي شــهدها عــام 2020، والتــي عمــل أصحابهــا وال زالــوا يعملــون عــى نقــل مفاعيلهــا مــن الحيّ
مــا بــني األنظمــة والكيــان الغاصــب، لتتحــول إىل تطبيــع ثقــايف وفكــري ونفــي مــع العــدو الصهيــوين، يف مقابــل التنّكــر املطلــق 

للقضيــة الفلســطينية.

سعى »امللتقى الدويل لتكريم الرياضيني املناهضني للتطبيع« إىل تحقيق عدة أهداف، منها:

ــن اتخــذوا  ــة، الذي ــدول واالختصاصــات الرياضي ــف ال ــن مختل ــع م ــني املناهضــني للتطبي ــف الرياضي ــم مواق ــر وتكري تقدي
ــا أكرثهــم. ــرّض له ــي تع ــة الت ــة الظامل ــات الرياضي ــع رغــم العقوب ــة ضــد التطبي مواقــف جريئ

ــادئ الحــّق  ــة ومــع مب ــة الحقيقي ــروح الرياضي ــة، انســجاماً مــع ال ــن عــى اتخــاذ مواقــف مامثل ــني اآلخري تشــجيع الرياضي
ــة. والعدال

إظهــار حقيقــة املوقــف الشــعبي العــاّم لجامهــر األمــة، املؤمنــة بعدالــة القضيــة الفلســطينية، واملناهضــة لحمــات التطبيــع مــع 
الكيــان الصهيــوين الغاصــب.

توجيه رسالة دعم كبرة إىل الشعب الفلسطيني، والتضامن مع الرياضة والرياضيني الفلسطينيني.

وإذا كانــت بعــض االعتبــارات التنظيميــة قــد فرضــت حــَر املدعَويــن إىل التكريــم بشــكل أســايّس بالرياضيــني الذيــن ســّجلوا 
ــه مــن املؤكــد أّن ســجّل الرياضــة النزيهــة املناهضــة للكيــان  مواقفهــم املناهضــة للتطبيــع مــا بــني عامــّي 2019-2021؛ غــر أنّ
الصهيــوين يشــمل الكثــر والكثــر مــن الرياضيــني األبطــال، خــال أعــوام كثــرة منــذ قيــام الكيــان الغاصــب، الذيــن أَبـَـْت عليهــم 
ــاح  ــد الكف ــة والواضحــة يف تأيي ــم املبدئي ــم مواقفه ــت له ــة، وكان ــني صهاين ــوا التنافــس مــع العب ــم أن يقبل ــم وأخاقياته كرامته

املــرشوع للشــعب الفلســطيني.

ضّمــت قامئــة الاعبــني املكرّمــني أبطــااًل مــن مختلــف األلعــاب الرياضيــة، الفرديــة منهــا بشــكل أســايس، وقــد جــاء هــؤالء 
ــا، مبــن فيهــم أبطــال مــن الكويــت والعــراق واألردن وســورية والســودان وتونــس  األبطــال مــن إيــران رشقًــا إىل موريتانيــا غربً

والجزائــر ولبنــان.

لقــد حرصــت الحملــة العامليــة عــى تكريــم هــؤالء األبطــال ألنهــم نطقــوا بكلمــة جامهــر األمــة، وعــّروا عــن إرادتنــا جميعاً يف 
املحافــل الدوليــة الرياضيــة، رغــم العقوبــات الرياضيــة الظاملــة التــي تعــرّض لهــا أكرثهــم، وهــي العقوبــات التــي ينبغــي التصــدي 
لهــا بطريقــة قانونيــة صحيحــة، وهــذا مــا متـّـت الدعــوة إليــه يف أحــد بنــود )ميثــاق الــرشف ملناهضــة التطبيــع الريــايض(، الــذي 

ناقــش الرياضيــون مكّوناتــه يف جلســاتهم الحواريــة، واعتمــدوا الصيغــة األوليــة التــي ننرشهــا يف هــذا العــدد.

إّن )ذهبيــة القــدس( التــي نقّدمهــا اليــوم لهــؤالء الرياضيــني املكرّمــني هــي تعبــر عــن الوفــاء ملــن كانــوا أوفيــاء لفلســطني، 
ــني  ــة الرياضي ــل )رابط ــوف تعم ــن س ــن، الذي ــاء اآلخري ــني الرشف ــن الرياضي ــر م ــر والكث ــا الكث ــتحقها أيًض ــة يس ــي ذهبي وه
ــكل  ــاً لهــم ول ــا - عــى أن تكــون إطــاراً جامع ــّروا إطاقه ــي ناقشــها املشــاركون يف هــذا امللتقــى وأق ــع( - الت املناهضــني للتطبي
الرياضيــني األبطــال محبّــي فلســطني، وســوف تتيــح لنــا التعــرّف عــى منجزاتهــم وتقديــر أعاملهــم، وتفعيــل التضامــن فيــام بينهم 
مــن جهــة لحفــظ حقوقهــم الرياضيــة، ثــّم فيــام بينهــم وبــني فلســطني العزيــزة، ومــع شــعبها املضحــي والصبــور واملكافــح بــا 

كلــل عــن أرضــه وحقوقــه وكرامتــه.

يف النهايــة: كــام كّنــا نؤكــد دوًمــا، ســوف تبقــى الكلمــة الفصــل يف قضيــة فلســطني ألصحــاب األرض، ولــن يجلــب التطبيــع 
أي فائــدة حقيقيــة للغاصبــني.

ومام الشّك فيه أن سنن التاريخ وقوانني األرض وعدالة السامء.. كلَّها تؤكد حتمية زوال الظلم وانتصاَر إرادة الحياة.

الشيخ محمد أديب يارسجي

أمني رس امللتقى العلاميئ العاملي من 
أجل فلسطني
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المكّرمون في “ذهبية القدس”

للعــودة  العامليــة  الحملــة  اســتقبلت 

املــايض،  الشــهر  نهايــة  فلســطني  إىل 

دول   10 مــن  وفريًقــا  رياضيًــا   17

ــحبوا  ــد انس ــوا ق ــامية، كان ــة وإس عربي

األلعــاب  مختلــف  يف  مباريــات  مــن 

الرياضيــة، رفًضــا ملواجهــة العبــي العــدو 

الصهيوين، وذلــك للمشــاركة يف “امللتقــى 

ــم الرياضيــني املناهضــني  ــدويل لتكري ال

للتطبيــع”، والــذي انعقــد عــى مــدار 

ثاثــة أيــام ابتــداًء مــن يــوم اإلثنــني 

حتــى   ،2022 الثاين/ينايــر  كانــون   31

األربعــاء 2 شــباط/فراير 2022 تحــت 

شــعار “ذهبيــة القــدس”.

ــة العامليــة الرياضيــني  وكرّمــت الحمل

والفــرق الرياضيــة، وهــم:

مــن  الجــودو  نورين بطــل  فتحــي 

مــن  انســحب  عاًمــا(،   31( الجزائــر 

منافســات الجــودو لــوزن مــا دون 73 

طوكيــو  أوملبيــاد  خــال  غراًمــا،  كيلــو 

القرعــة ضــد  أوقعتــه  أن  2020،  بعــد 

البطــل الســوداين املكــرَّم أيًضــا بـ«ذهبيــة 

القــدس« محمــد عبــد الرســول، يف الــدور 

األول، األمــر الــذي يحتُّم لقــاءه العــب 

ــوز  ــة ف ــاين يف حال ــدو يف الدور الث الع

أحدهــام.

مل تكــن هــذه املــرة األوىل التــي يُقدم 

فيهــا “نوريــن” عــى مثــل هــذه الخطــوة 

من بطولــة  انســحب  فقــد  الشــجاعة، 

ــان،  ــام 2019 يف الياب ــودو ع ــامل للج الع

ــا. ــدو أيًض ــا للع ــام كان ســيواجُه العبً حين

ــودو  ــول بطل الج ــد الرس ــد عب محم

مــن الســودان )28 عاًمــا(، تأهــل ألوملبياد 

طوكيــو 2020، يف الــدور الثالــث لفئــة 

الــوزن الخفيــف للرجــال، 73 كيلــو غراًما، 

لكنــه انســحب مــن املبــاراة، رفًضــا ملنازلــة 

العــب العــدو الصهيــوين.

لفلســطني،  الرســول  عبــد  انتــر 

ورفــض التطبيــع جهــرًا، صافًعــا بخطوتــه 

املرشّفــة هــذه، الكيــان الغاصــب، ومؤكــًدا 

لــكل  الســوداين  الشــعب  رفــِض  عــى 

ــة  ــى القضي ــر ع ــع والتآم ــكال التطبي أش

الفلســطينية. مل يكــرث محمــٌد لتداعيــات 

ــاُء  ــن أبن ــُل: “نح ــو القائ ــحاب، فه االنس

ــه”. ــن نخذل ــعب ول ــذا الش ه

عــي الكناين بطــل املنتخــب الوطنــي 

للمــواي تــاي يف العــراق )25 عاًمــا(، 

وبطــل العــامل مرتــني لعامــي )2011-

نهــايئ  نصــف  مــن  انســحب   .)2014

ــد،  ــام 2019 يف تايان ــامل للع ــة الع بطول

رفًضــا ملنافســة العــب العــدو الصهيــوين.
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محمــد وصفــي عيد بطــل املنتخــب 

الوطنــي لرياضــة الكيــك بوكســينغ يف 

األردن )31 عاًما(،منــذ عــام 2005 ولغايــة 

عــام 2022، وبطــل العــامل يف إســبانيا 

عــام 2010 وبطــل األردن لســنواٍت عــّدة. 

البطــوالت  مــن  العديــد  عــى  حصــل 

العربيــة، أهّمهــا البطولــة العربيــة التاســعة 

للكيــغ بوكســينغ 2009، والبطولــة العربيــة 

مــن  انســحب   .2007 للشــباب  الثانيــة 

بطولــة العــامل يف انطاليــا عــام 2019، 

ــوين. ــل العــدو الصهي ــا ملنافســة ممث رفًض

 – “كاراتيــه  الزيباوي بطــل  مالــك 

كيوكوشــنكاي” مــن لبنــان )24 عاًمــا(، 

فائــٌز باملركــز األول يف بطولــة  عامليــة 

ــام 2019،  ــال ع ــنكاي يف الرتغ للكيوكوش

شــارك يف العديد مــن املعســكرات الدولية 

اإلتحــاد  إرشاف  تحــت  نظمــت  التــي 

ــنكاي. ــه- كيوكوش ــة الكاراتي ــدويل للعب  ال

أىب الزيبــاوي صعــود املنصــة واســتام 

ــز  ــوزه باملرك ــد ف ــة” بع ــة الذهبي “امليدالي

ــان  األول، بســبب  وجــود العــب مــن الكي

ــا. ــة ذاته ــى املنص ــب ع الغاص

عــي رضــا خجســته بطل جــودو مــن 

إيــران، حاصــل عــى امليداليــة الفضيــة يف 

وزن 66 كيلوغراًما يف بطولة شــباب أســيا 

يف قرغيزيــا 2017. رفــض منازلــة العــب 

الرابعــة  املرحلــة  الغاصــب يف  الكيــان 

ــة  ــدول اإلســامية لفئ ــة ال ــة لبطول النهائي

ــة  ــو عاصم ــة يف باك ــغ، املقام وزن 66 ك

أذربيجــان عــام 2017. ومل تكــن هــذه 

ــاراة  ــن مب ــه اذ انســحب م ــرة األوىل ل امل

الجــودو املقامــة يف الرازيــل عــام 2016، 

للســبب ذاتــه.

العــريب  الجيــش  فريق نــادي 

الســوري، من أعرق األندية يف الجمهورية 

العربيــة الســورية، وأكرثهــا حصــوالً عــى 

بطــوالت  يف  صعــب  ورقــٌم  األلقــاب، 

.1947 عــام  تأســس  العربيّــة.   األنديــة 

حصــل فريــق كــرة القــدم يف النــادي 

أهّمهــا  البطــوالت  مــن   الكثــر  عــى 

ــام 2004، ويف  ــيوي ع ــاد اآلس كأس االتح

ــوالت  ــدد بط ــايس لع ــم القي ــه الرق حوزت

الــدوري يف ســورية برصيــد 17 لقبًــا.
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الطالــب  الرحيــم  عبــد  محمــد 

موريتانيــا  مــن  الشــطرنج  محمد بطــل 

)15 عاًمــا(، حاصــل عــى بطــوالت قاريــة 

ووطنيــة عديــدة، منهــا  بطــل إفريقيــا 

للشــطرنج 2021، لفئــة أقــل مــن 14 ســنة، 

ــف   ــطرنج الخاط ــة للش ــة الوطني والبطول

نواكشــوط عــام 2019، حــّل يف املرتبــة 

بطولــة  العبًــا يف   215 أصــل  مــن   27

العــامل للشــطرنج الرسيــع للناشــئني 2021 

ــحب  ــه انس ــنة، لكّن ــن 14 س ــل م ــة أق لفئ

مــن جولــٍة كانــت حاســمة بعدمــا وضعتــه 

ــب  ــع الع ــرة م ــة األخ ــة يف الجول القرع

ــة”  ــة وهمي ــل “دول ــه ميثّ ــدو، ألن ــن الع م

كــام رّصح البطــل.

عــى الرغــم مــن تراجــع  محمــد عــى 

ســلم الرتيــب مــن 27 إىل 47 بســبب 

االنســحاب، إاّل أّن البطــل مل يكــرث، بــل 

انتــر للقضيــة الفلســطينية لرفــع اســم 

ــا عــى الئحــة الــرشف. موريتاني

ماكمــة  العبايس بطلــة  ميســاء 

ــة  ــدأت مامرس ــا(، ب ــس )25 عاًم ــن تون م

رياضــة املاكمــة منــذ عــام 2013، حاصلة 

عــى العديــد مــن امليداليــات الذهبيــة 

للماكمــة يف  الدوليــة  الــدورة  أبرزهــا 

الدوليــة  تونــس  ودورة   ،2016 الجزائــر 

ــة  للماكمــة  2019. انســحبت مــن البطول

 ،2019 روســيا  يف  للماكمــة  الدوليــة 

العبــة  أمــام  القرعــة  بعدمــا وضعتهــا 

ــد األدوار  ــب، يف أح ــان الغاص ــن الكي م

اإلقصائيــة مــن البطولــة خــال منافســات 

وزن تحــت 69 كــغ.

بقرارهــا الشــجاع أكّــدت العبــايس 

ــوب  ــا يف قل أّن “فلســطني” حــارضة دوًم

ــب  ــأن الحــّق يصع ــاء، وب ــني واألوفي املحب

ــل. ــاول املحت ــام ح ــه مه طمس

برميانلو بطــل  محمــدي  محمــد 

جــودو مــن إيــران، حاصــل عــى امليداليــة 

الرونزيــة يف  بطولــة العــامل للجــودو 

ــة  ــا املقام ــت 73 كيلوغراًم ــة وزن تح لفئ

 .2018 أذربيجــان  عاصمــة  باكــو  يف 

انســحب 3 مــرات مــن مباريــات للجــودو 

رفضــا ملواجهــة العبــي الكيــان الغاصــب، 

وذلــك يف األعــوام التالية: عــام 1997 يف 

أملانيــا، وعامــي 1998 و2020 يف اليابــان. 

إضافــة  اىل  ســعيه  مــن  الرغــم  عــى 

ميداليــة أوملبيــة اىل ســجله الريــايض، 

ــوم  إال ان دعــم الشــعب الفلســطيني املظل

مــن  بكثــر  أغــى  كان  لــه  بالنســبة 

امليداليــات والبطــوالت.
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مــن  شــطرنج  عيد بطــل  فــادي 

لبنــان، حاصــل عــى كأس لبنــان لعــام 

ــي  ــف لاعب ــى تصني ــب أع 2006، وصاح

مــن   انســحب  لبنــان.  يف  الشــطرنج 

الــدورة الـــ43 ألوملبيــاد الشــطرنج العاملــي 

ــة  ــا ملواجه ــا عــام 2018، رفًض يف جورجي

ــدو. ــان الع ــن كي ــب م الع

عــي رضــا كرميي بطــل مصارعــة 

مــن إيــران، حاصــل عــى ذهبيــة األلعــاب 

اآلســيوية بالدوحــة عــام 2015، وعــى 

برونزيــة بطولــة العــامل للمصارعــة لــوزن 

ــه. ــام ذات ــفيغاس يف الع  دون 86 يف الس

انســحب مــن الــدور ربــع النهــايئ لبطولــة 

ــوزن دون 86  ــامل للمصارعــة الحــرة ب الع

ــدا  ــة أقــل مــن 23 عامــاً يف بولن ــغ لفئ ك

عــام 2017، لتفــادي مواجهــة محتملــة 

ــان العــدو، لذلــك  ــام العــب مــن كي أم

لغرميــه  بالبطولــة  الفــوز  حلــم  تــرك 

ــرويس. ال

مل يــردد “عــي رضــا” بإعــاء كلمــة 

الحــق وتســجيل موقــف مــرشف كموقفــه 

والشــعب  فلســطني  دعــم  يف  هــذا 

الفلســطيني، عــى الرغــم مــن أنــه عوقــب 

مــن قبــل “اللجنــة التأديبيــة” يف املنظمــة 

ــه  ــت إيقاف ــي أعلن ــة الت ــة للمصارع العاملي

ــدة 6 أشــهر. ــب م ــن اللع ع

الوطنــي  الســوري  فريق املنتخــب 

لألشــبال والشــبات يف املهــارات الفرديــة 

الوصافــة  مركــز  الســلة، حّل يف  لكــرة 

التصفيــات  ضمــن  مجموعتيهــام  مــن 

ــا  ــث بلغ ــة، حي اآلســيوية للمهــارات الفردي

كأس العــامل 2021. وانســحب املنتخبــان 

مــن املشــاركة يف بطولــة العــامل للمهارات 

منتخــب  مواجهــة  الحتامليــة  الفرديــة، 

 الكيــان الصهيــوين يف األدوار اإلقصائيــة.

لقــد ســجلت كــرة الســلة الســورية موقفــاً 

مرشفــاً ضــد التطبيــع باتخاذهــا مثــل 

هــذا القــرار، وأكــدت أن “فلســطني” هــي 

ــذل. ــب أال تخ ــور ويج ــة كل العص قضي
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عقــدت الحملــة العامليــة للعــودة إىل 

ــني 2022-1-31،  ــوم اإلثن ــطني، ي فلس

الــدويل  “امللتقــى  برنامــج  جلســات 

املناهضــني  الرياضيــني  لتكريــم 

اللبنانيــة  العاصمــة  يف  للتطبيــع”، 

بــروت، مبشــاركة الرياضيــني والفــرق 

الرياضيــة املناهضــة للتطبيــع.

التــي  األوىل  الجلســة  وحــر 

بــني  “الرياضــة  عنــوان  حملــت 

التضامــن ومناهضــة التطبيــع” العديــد 

ــع  ــني للتطبي ــني الرافض ــن الرياضي م

وشــخصيات  االحتــال،  كيــان  مــع 

ــارزة، إىل جانــب  ــة ب فلســطينية وعربي

الشــعب  مــع  املتضامنــني  عــرشات 

لفلســطيني. ا

هنيــة  الســام  عبــد  وتحــدث 

مســاعد األمــني العــام للمجلــس األعى 

ــة  ــس مؤسس ــة ورئي ــباب والرياض للش

أمــواج الرياضيــة عــن “التحديــات 

التــي تواجــه الرياضــة الفلســطينية 

نتيجــة إجــراءات ســلطات االحتــال 

ــار  ــب واملق ــام املاع ــة يف اقتح املتمثل

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــات الرياضي واملؤسس

تقييــد حركــة الرياضيــني، وانتهــاك 

املواثيــق الرياضيــة املتعلقــة بتأمــني 

الفلســطيني”. الريــايض  ســامة 

وقــال هنيــة إّن “رســالة الريــايض 

الفلســطيني متثــل رســالة كل مكونــات 

لوحــة  وهــي  الفلســطيني،  الشــعب 

نضــال ومقاومــة تتجــى يف كل أرجــاء 

ــامل”. الع

ومل  بــدأ  “التطبيــع  أّن  وأضــاف 

ــتقبل،  ــا يف املس ــيكون رسابً ــح، وس يفل

ــي  ــطينية ه ــة الفلس ــا أّن الرياض مبيًن

ســتتجاوز  وإنجــاز  تحــٍد  مســرة 

االحتــال”. عراقيــل 

خــرة  إبراهيــم  أكــد  بــدوره، 

اإلعامــي الريــايض الفلســطيني أّن 

ــن  ــأيت م ــني ت ــالة الرياضي ــوة رس “ق

عــن  تعــر  التــي  مواقفهــم  خــال 

اإلميــان بالقضيــة الفلســطينية، مشــدًدا 

الرياضيــني  تكريــم  أهميــة  عــى 

يف  ووضعهــم  للتطبيــع  الرافضــني 

األوىل”. الصفــوف 

“حجــم  إىل  خــرة  ولفــت 

مــع  والواســع  الكبــر  التضامــن 

الشــعب الفلســطيني داخــل الســاحات 

مــن  والدوليــة  العربيــة  الرياضيــة 

للكوفيــة  الرياضيــني  طلــب  خــال 

أمــام  لرفعهــام  الفلســطيني  والعلــم 

الجامهــر يف رســالة دعــم وإســناد 

للقضيــة الفلســطينية، ورفــض للتطبيــع 

االحتــال”. كيــان  مــع 

عــن  “الحديــث  خــرة:  وتابــع 

فلســطني حــق مــرشوع، وهــو األســاس 

يف  إنســانية  ذرة  يحمــل  مــن  لــكل 

وجدانــه”.

األســر  قــال  جهتــه،  مــن 

الفلســطيني والاعــب الســابق محمــود 

ــني الرافضــني  الرسســك إّن “الرياضي

الشــعب  رســالة  أوصلــوا  للتطبيــع 

تحققهــا  مل  برسعــة  الفلســطيني 

ــا أنهــم أثبتــوا الحــب  السياســة، مضيًف

. ” لفلســطني

مبواقــف  الرسســك  وأشــاد 

لفلســطني،  املســاندين  الرياضيــني 

ــاعي  ــلت كل املس ــم أفش ــون مواقفه ك

للتطبيــع. الراميــة 

ومــن جانبــه، قــال املعلــق الريايض 

الجزائــري األســتاذ حفيــظ دراجــي: 

ــطني”،  ــود فلس ــن جن ــدي م ــا جن “أن

وعــر عــن ســعادته يف الحضــور إىل 

ــع. ــض للتطبي ــى الراف امللتق

“املعركــة  أّن  دراجــي  وأضــاف 

تــدور بالكلمــة والصــورة واملســاندة 

والرياضــة”، مشــرًا إىل الــدور الكبــر 

ــون  ــه الرياضي ــوم ب ــذي يق ــم ال وامله

الرافضــون للتطبيــع يف دعــم الشــعب 

الفلســطيني.

وأكــد دراجــي أّن “الرياضــة أخاق 

مواقــف”،  الوقــت  ذات  يف  ولكنهــا 

الرياضيــني  “مواقــف  أن  مشــدًدا 

ــني  ــاء بالرياضي ــوا االلتق ــن رفض الذي

الصهاينــة ســتكتب يف التاريــخ، وهــي 

ــات”. ــن امليدالي ــل م أفض

آفــاق  بعنــوان:  الثانيــة  الجلســة 

للتطبيــع املناهضــة  الرياضــة 

ويف الجلســة الثانيــة التــي حملــت 

املناهضــة  الرياضــة  عنــوان “آفــاق 

للتطبيــع” تحــدث الحضــور يف كلــامت 

ــة  ــناد الرياض ــة إس ــول أهمي ــّدة ح ع

مــع  التطبيــع  ورفــض  الفلســطينية، 

ــال. ــان االحت كي

ختــام  يف  موّســع  ناقــش  ودار 

ــني الحضــور حــول  ــى ب جلســتي امللتق

ــا  ــن خاله ــي م ــكار الت ــرؤى واألف ال

رشف  ميثــاق  إىل  التوصــل  ميكــن 

للتطبيــع. ريــايض رافــض 

جلسات “الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين 
المناهضين للتطبيع”
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وقــال الصحــايف الجزائــري ممثــل 

أنصــار نــادي الوفــاق ســطيف األســتاذ 

حســام الدين عصامين خال مشــاركته 

يف الجلســة الثانيــة إّن »الدنيــا مواقف 

القضيــة  مــع  وأبــًدا  دامئًــا  ونحــن 

وراية فلســطني حارضة  الفلســطينية، 

ــة”. ــة الجزائري ــا مــع الراي دامئً

العــب  قــال  جانبــه،  مــن 

اللبنــاين  كيوكوشــينكاي  كاراتيــه 

مــن  بــد  »ال  إّن  الزيبــاوي  مالــك 

دعــم مشــاريع الرياضيــني لضــامن 

الكيــان  ضــد  نضالهــم  اســتمرارية 

. ” صــب لغا ا

العراقــي  االتحــاد  رئيــس  أمــا 

للمــواي تــاي األســتاذ مصطفــى جبــار 

ــه يجــب أن ندعــم  علــك، أشــار إىل أنّ

الرياضيــني الرافضــني للتطبيــع الذين 

ــم.  ــز ونكرمه ــوالت وجوائ ــرسوا بط خ

ــا  ــنويًا ألنن ــك س ــون ذل ــى أن يك وأمتن

ــالة  ــال رس ــن إيص ــنتمكن م ــك س بذل

ــعب  ــاء الش ــكل أبن ــة ل ــامية وهادف س

ــم. ــباب منه ــيام الش ــريب وال س الع

الشــطرنج  العــب  قــال  بــدوره، 

إّن  عيــد،  فــادي  األســتاذ  اللبنــاين 

يف  ســاح  أقــوى  هــو  »اإلعــام 

القضيــة الفلســطينية والبــد مــن دعمــه 

يك تعــي الشــعوب أهميــة مناهضــة 

التطبيــع”.

ورغــم تعــدد وجهــات النظــر إال 

أنهــا أجمعــت واتفقــت يف مجملهــا 

كيــان  مــع  التطبيــع  رفــض  عــى 

ــاء  ــع إي ــكاله م ــة أش ــال بكاف االحت

أكــر. دوًرا  الريــايض  الجانــب 
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ــودة إىل  ــة للع ــة العاملي ــت الحمل كرّم
فلســطني، 17  رياضيًــا وفريًقــا، كانــوا 
قــد انســحبوا مــن مباريــات يف مختلــف 
ملواجهــة  رفضــاً  الرياضيــة،  األلعــاب 
يف  وذلــك  الصهيــوين.  العــدو  العبــي 
“امللتقــى الــدويل لتكريــم الرياضيــني 
شــعار  تحــت  للتطبيــع”،  املناهضــني 

القــدس”. “ذهبيــة 

ــة  ــة العاملي ــام للحمل ــق الع ــد املنّس أكّ
يوســف  الشــيخ  فلســطني  إىل  للعــودة 
عبــاس أّن ذهبيــة القــدس تعــّر عــن 
بعــض الوفــاء تجــاه الرياضيــني املكرمني 
ــا إليهــم بالقــول، “أنتــم  اليــوم، متوجه
الشــيخ  وأعلــن  لفلســطني”.  األوفيــاء 
ــني  ــة للرياضي ــاء رابط ــن إنش ــاس ع عب
لدعــم كل ريــايض يســجل موقًفــا يف 

مواجهــة التطبيــع”.

الرابطــة  أّن  عبــاس  أوضــح  كــام 
ــزات  ــرّف إىل منج ــا التع ــح لن ــوف تتي س
ــم  ــوف معه ــني والوق ــؤالء الرياضي كل ه
وتســجيل املواقــف التــي ينبغــي أن نقدمها 
عرفانــا لــكل مــا يقدمــوه”. وختــم قائــًا: 
“عندمــا نقــف اليــوم مــن أجــل أن نكــرم 
ــم  ــع القي ــف م ــا نق ــال إنن ــؤالء االبط ه
ــي  ــرش الت ــاين ال ــام كل مع ــة أم األخاقي

ــوين”. ــدو الصهي ــا الع ميثله

ــة  ــة العاملي ــام للحمل ــق الع ــة املنّس كلم
يوســف  الشــيخ  فلســطني  إىل  للعــودة 

ــاس عب

أجــّدد  أن  البدايــة  يف  يرشّفنــي 
والســادة  الســيدات  بجميــع  الرحيــب 
الذيــن يشــاركون يف أعــامل هــذا امللتقــى 
الــدويل لتكريــم الرياضيــني املناهضــني 
للتطبيــع، وأخــّص منهــم الّســادة الضيــوف 
الكــرام، والرياضيــني املكرَّمــني األعــزاء، 
والشــخصيات االعتباريــة التــي ستشــارك 

ــم. يف التكري

أيها األصدقاء األعزاء:

يف محــر األفعــال يُختــَر الــكام، 

ــامل،  ــُر األع ــون أك ــطني ته ــل فلس وألج

تســاَموا  أبطــال  أمــام  اليــوم  ونحــن 

ــي  ــة الت ــب البطول ــن مرات ــم ع يف عمله

القياســية  أرقامهــا  تتحطــَم  أن  ميكــن 

ــزداد  ــة ت ــوزوا ببطول ــام، ليف ــرور األي مب

يف كل لحظــٍة تألًقــا وســمًوا، ألنهــا بطولــة 

اقرنــت باســم فلســطني، القضيــِة األكــرث 

عرنــا  يف  ونقــاًء  وطهــارة  عدالــًة 

الحــارض.

ــة  ــة العاملي ــا يف الحمل ــا خططن عندم

للعــودة إىل فلســطني إلقامــة هــذا امللتقى 

ــني  ــني ملناهض ــم الرياضي ــدويل لتكري ال

ــداف،  ــدة أه ــر يف ع ــا نفك ــع، كّن للتطبي

ــا  ــكٍر إىل رياضيين ــِة ش ــُم كلم ــا تقدي منه

ــاروا  ــي اخت ــم الت األبطــال، عــى مواقفه

والــرشف،  للقيــم  ينحــازوا  أن  فيهــا 

وأن  والعدالــة،  للنزاهــة  ينتــروا  وأن 

يرفضــوا بشــكل واضــح الظلــَم والعــدوان، 

يف  تجّســدت  التــي  الخيــارات  وهــي 

قراراتهــم الرافضــِة ملنافســة الاعبــني 

ــو  ــب، وه ــان الغاص ــون الكي ــن ميثل الذي

ــل بــدوره أشــنَع صــوِر  ــاُن الــذي ميثّ الكي

الــذي  الكيــاُن  واإلجــرام؛  العنريــة 

ــوق، وال  ــة األرض والحق ــى رسق ــام ع ق

زال مســتمرًا بعوامــل القــوة اإلرهابيــة 

الغاشــمة.

ــا نهــدف أيًضــا إىل إظهــار هــذه  وكّن

النــامذج الواعيــة، التــي تعــّر عــن حقيقة 

ــة  ــة، الرافض ــا العريض ــف جامهرن موق

ــع  ــا للتطبي ــرًا وباطًن ــا وظاه ــا وروًح قلبً

مــع الكيــان الغاصــب؛ والتــي خرجــت 

املايــني منهــا يف عــرشات الســاحات 

ــار  ــات الع ــتنكارها لصفق ــن اس ــّر ع لتع

ولتقــول:  الذليــل،  التطبيــع  واتفاقيــات 

إن سياســات هــؤالء املطبّعــني ال متثــل 

خيــارات األمــة، وال تتوافــق مــع ضمرهــا 

تحريــر  بحتميــة  وإميانهــا  وعقيدتهــا 

األرض وعــودة الشــعب الفلســطيني إىل 

بــاده واســتعادة حقوقــه ومقدســاته. إنّنــا 

نشــارك اليــوم يف تكريــم هــؤالء األبطــال 

ألنهــم نطقــوا بكلمــة جامهــر األمــة، 

وعــّروا عــن إرادتنــا جميعــاً يف املحافــل 

العقوبــات  رغــم  الرياضيــة،  الدوليــة 

الرياضيــة الظاملــة التــي تعــرّض لهــا 

ــي  ــي ينبغ ــات الت ــي العقوب ــم، وه أكرثه

التصــدي لهــا بطريقــة قانونيــة صحيحــة، 

ــد  ــه يف أح ــوة إلي ــت الدع ــا متّ ــذا م وه

بنــود )ميثــاق الــرشف ملناهضــة التطبيــع 

الريــايض(، الــذي ناقــش الرياضيــون 

ــذا  ــة ه ــاتهم الصباحي ــه يف جلس مكّونات

ــوم. الي

ــا  ــي نقّدمه ــدس” الت ــة الق إّن “ذهبي

اليــوم لهــؤالء الرياضيــني املكرّمــني هــي 

تعبــر عــن الوفــاء ملــن كانــوا أوفيــاء 

يســتحقها  ذهبيــة  وهــي  لفلســطني، 

ــني  ــن الرياضي ــر م ــر والكث ــاً الكث أيض

الرشفــاء اآلخريــن، الذيــن مل يُســعفنا 

ــذا  ــم يف ه ــتقبالهم وتكرميه ــّظ الس الح

الرياضيــني  “رابطــة  أنَّ  إال  املهرجــان، 

ناقشــها  التــي  للتطبيــع”  املناهضــني 

وأقــّروا  امللتقــى  هــذا  يف  املشــاركون 

إطاقهــا ســتكون رابطــًة جامعــة لهــم 

ولــكل الرياضيــني الرشفــاء، وســوف تتيح 

لنــا التعــرّف عــى منجزاتهــم وتقديــر 

أعاملهــم، وتفعيــل التضامــن فيــام بينهــم 

ــة،  ــم الرياضي ــظ حقوقه ــة لحف ــن جه م

ثــّم فيــام بينهــم وبــني فلســطني العزيــزة، 

ومــع شــعبها املضحــي والصبــور واملكافــح 

ــل عــن أرضــه وحقوقــه وكرامتــه. بــا كل

 مهرجان تكريم الرياضيين المناهضين للتطبيع 
»ذهبية القدس«
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مشــاركتكم  عــى  جميًعــا  أشــكركم 
أشــكر جميــع  كــام  امللتقــى،  يف هــذا 
العامليــة  الحملــة  وأعضــاء  األصدقــاء 
للعــودة إىل فلســطني وكل مــن ســاهم 
ــاهم يف  ــى وس ــذا امللتق ــر له يف التحض

تحقيقــه.

الشــباب  وزيــر  قــال  جانبــه  مــن 
إن  فنيــش  محمــد  األســبق  والرياضــة 
الفلســطينية  املقاومــة  خــرات  تراكــم 
ــق تطــوراً يف  ــور محــور املقاومــة خل وتبل
ــدو.  ــدَّ الع ــة ض ــردع يف املعرك ــة ال معادل
وقــال فنيــش إن املكرّمــون اليــوم أبطــال 
ــا  ــادئ وم ــال يف املب ــة وأبط يف الرياض
يســاوي  ال  ميداليــات  مــن  خرسمتــوه 
تدنيــس أيديكــم مبصافحــة االحتــال.

ــن  ــدس أمث ــة الق ــأّن ميدالي ــاد ب وأف
ــا  ــت بريقه ــة يخف ــى مــن أي ميدالي وأبق
مــع الزمــن وال تقــاس مبــا تدنســه األيدي 
ــات  ــع العاق ــل تطبي ــي تقب ــس الت واألنف

ــو يف مجــال الرياضــة. ــدو ول مــع الع

وأكمــل فنيــش بالقــول، “إّن وقفتكــم 
هــذه هــي التعبــر الحقيقــي عــن الغالبية 
التــي  أمتنــا،  شــعوب  مــن  العظمــى 
واملتآمريــن  املتخاذلــني  ســر  ترفــض 
ــع مــع العــدو”. وقــال:  واملهرولــني للتطبي
ومنطــق  الحــق  أصحــاب  “ســينتر 
املقاومــة يف مواجهــة الظلــم ومنطــق 

القــوة والســيطرة”.

بــدوره، املفكــر املقــديس منــر شــفيق 
قــال متوجًهــا للرياضيــني املناهضــني 
ــتند  ــم الشــجاع املس ــع، “إّن موقفك للتطبي
إىل نــرة الحــق هــو مــا أغضــب قــادة 
الكيــان الصهيــوين وإعامــه حــني دعيتــم 
مضيًفــا  التكرميــي”،  اللقــاء  هــذا  إىل 
ــة  ــة، تحي ــق وعدال ــف ح ــم موق “موقفك
لكــم واعتــزازًا بكــم، احســنتم وكنتــم عــى 
ــة  ــه مــن مقاطع ــم ب ــا قمت صــواب يف م
ورفــض للتطبيــع مــع هــذا العــدو يف 
ميــدان الرياضــة وأديتــم خدمــة للشــعب 
بلــد مــن  الفلســطيني وقضيتــه ولــكل 
ــة واإلســامية، فموقفكــم  بلدانكــم العربي

ــم”. ــة لك ــة، تحي ــق وعدال ــف ح موق

وتابــع قائــًا، إّن الشــعب الفلســطيني 

ــدم  ــا راح يق ــاء رسطانيً ــه ب ــو يواج وه

ــة  ــوال مئ ــزل ط ــهداء واألرسى ومل ي الش

يهــن ومــا زال  عــام ومل يضعــف ومل 

فلســطني  يف  كامــًا  بحقــه  متمســًكا 

ــر إىل البحــر، فنصــف الشــعب  ــن النه م

ولــن  فلســطني  يف  بــاق  الفلســطيني 

ــد  ــل الوحي ــًدا أّن الح ــًدا”، مؤك ــل أب يرح

ــر  ــى التحري هــي املقاومــة والصمــود حت

ــل. الكام

وقلّــدت الحملــة الرياضيــني األبطــال 

ملواقفهــم  تكرميًــا  القــدس”  “ذهبيــة 

الشــجاعة واملرشّفــة يف رفــض كل أشــكال 

التطبيــع وال ســيام التطبيــع الريــايض، 

وقــد شــارك يف تكرميهــم شــخصيات 

ــم: ــة، وه ــة ورياضي دولي

والرياضــة  الشــباب  وزيــر  كــرّم 

األســبق يف لبنــان، محمــد فنيــش، العــب 

نوريــن. الجزائري، فتحــي  الجــودو 

ــر  ــديس من ــر املق ــرّم املفك ــام ك بين

شــفيق، العــب الجــودو الســوداين محمد 

عبــد الرســول، وكــرّم بطــل العــامل لرفــع 

األثقــال حســني عــي زاده نــادي الجيــش 

العــريب الســوري ممثــاً بســعادة الســفر 

الســوري يف لبنان عــي عبــد الكريــم 

عــي.

العهــد  نــادي  رئيــس  كــرّم  كــام 

ــم ســليامن العــب  ــي متي ــاين املحام اللبن

ــي  ــد وصف ــينغ األردين محم ــك بوكس الكي

االتحــاد  رئيــس  كــرّم  عيد، وأيًضــا 

ــر  ــيخ ماه ــة الش ــامء املقاوم ــي لعل العامل

املصــارع  اإليراين عــي  يُكــرم  حمــود 

ــل  ــران جب ــرّم مط ــام ك ــا كرميي.بين رض

لبنــان وطرابلــس للرسيــان األرثوذكــس 

جــورج صليبــا العــب كاراتيه كيوكوشــنكاي 

الزيبــاوي. اللبناين مالــك 

ومــن فلســطني املحتلــة، كــرّم األســر 

املحــّرر محمود الرسســك العب الشــطرنج 

ــب  ــم الطال ــد الرحي ــد عب املوريتاين محم

االتحــاد  كرّم رئيــس  وأيًضــا  محمــد، 

ــودو  ــب الج ــال الع ــع األثق ــوري لرف الس

اإليراين محمــد محمــدي برميانلــو.

ــة  ــة العراقي ــت اإلعامي بدورهــا، كرّم

زينــب الّصقــار املاكمــة التونسية ميســاء 

العبــايس، كــام كــرّم العقيــد فــادي الكبــي 

يكــرّم العــب املــواي التــاي العراقي عــي 

الكنــاين، وكــرّم رئيــس االتحــاد العراقــي 

علك نــادي  مصطفــى  تــاي  للمــواي 

ــة والشــهادة  ــث اســتلم الذهبي النجمة حي

ــي. ــم زين ــة األســتاذ إبراهي التكرميي

مــن جانبــه، كــرّم الرئيــس التاريخــي 

لنــادي النجمــة الحــاج عمــر غنــدور، 

خجســته،  رضــا  اإليراين عــي  البطــل 

ــكرية  ــك س ــد املل ــور عب ــلّم الدكت ــام س ك

الســوري  املنتخــب  فريــق  ميداليــة 

الوطنــي لألشــبال والشــبات يف املهــارات 

الفرديــة لكــرة الســلة، رئيــس اتحــاد كــرة 

قوطــرش. ســورية طريف  يف  الســلة 

العاملــي  الريــايض  كــرّم  وأيًضــا 

حفيــظ دراجــي العــب الشــطرنج اللبنــاين 

ــد  ــلّم العقي ــام وس ــد، ك ــادي عي البطل ف

ــة القــدس لإلعامــي  فــادي الكبــي ذهبي

الريــايض رضــا نجــار باإلنابــة عن العــب 

ــبتي. ــب الس ــي حبي ــودو الكويت الج

بدوره، مســاعد األمني العــام للمجلس 

ــطيني،  ــة الفلس ــباب والرياض ــى للش األع

عبــد الســام هنيــة، ســلّم ذهبيــة القــدس 

ملمثــل أنصــار نــادي الوفــاق ســطيف 

الديــن  الجزائري حســام  للصحــايف 

املكــرم  الاعــب  عصامين، واســتلم 

القــدس  عيــد ذهبيــة  محمــد وصفــي 

ــس  ــب تن ــن الع ــة ع ــهادة التكرميي والش

الطاولــة األردين أســامة أبــو جامــع.

ــن  ــة ع ــيد ثوري ــل أناش ــل الحف وتخل

فلســطني.
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ــم  ــدويل  لتكري ــى ال أصــدر امللتق

للتطبيــع،  املناهضــني  الرياضيــني 

ميثــاق الــرشف ملناهضــة التطبيــع 

الصهيــوين،  العــدو  مــع  الريــايض 

الــدويل  “امللتقــى  خــال  وذلــك 

املناهضــني  الرياضيــني  لتكريــم 

“ذهبيــة  شــعار  تحــت  للتطبيــع”، 

القــدس”، تــاه البطــل الجزائــري 

نوريــن. فتحــي 

مقّدمة

إميانًــا بعدالة القضية الفلســطينية 

وأهميــة التضامــن الــدويل مــع نضال 

الشــعب الفلســطيني العظيــم وتقديــرًا 

ــه الجليلة. لتضحيات

ــة  ــة كاف ــرورة مواجه ــرًا ل ونظ

ــدف إىل  ــذي يه ــع، ال ــكال التطبي أش

وتدمــر  الشــعوب  وعــي  تشــويه 

والنفســية. الفكريــة  حصونهــا 

املســابقات  اســتغال  وبســبب 

الرياضيــة كبوابــة لفــرض التطبيــع 

فــإنَّ  واالجتامعــي.  الثقــايف 

ــى  ــاركني يف “امللتق ــني املش الرياضي

الرياضيــني  لتكريــم  الــدويل 

املناهضــني للتطبيــع” قــد اتفقــوا عى 

الريــايض  الــرشف  ميثــاق  إعــان 

ملناهضــة التطبيــع، حفاظـًـا عــى نقــاء 

املنافســات الرياضيــة من االســتغال، 

وصيانــًة للــروح الرياضيــة الحقيقيــة، 

بــدون  تتحقــق  أن  التــي ال ميكــن 

ــب  ــوف إىل جان ــم والوق ــض الظل رف

الحــّق والعــدل.

بنود امليثاق

ينظــر املوقّعــون عــى هــذا امليثاق 

باعتبارهــا  فلســطني  قضيــة  إىل 

ــة  ــر قابل ــوق غ ــة وحق ــة عدال قضي

للتــرف، ويؤمنــون بحــّق الشــعب 

الفلســطيني يف الكفــاح مــن أجــل 

تحريــر أرضــه وعــودة املهّجريــن إىل 

ــاء فلســطني يف  ــش أبن بادهــم، ليعي

ــني، عــى  ــم متســاوين متضامن وطنه

ــم،  ــم وآرائه ــم ومذاهبه ــّوع أديانه تن

ــة. ــة وكرام ــة وعدال يف حري

يؤمــن امللتزمــون بهــذا امليثــاق 

أبعــاد  ذاُت  فلســطني  قضيــة  بــأنَّ 

ــاراٍت  ــا اعتب ــة، وأّن له ــانية كونيّ إنس

أخاقيــًة وفكريــة تجعلهــا القضيــة 

تجمــع  التــي  الكــرى،  العامليــة 

ــم  ــادئ والقي ــاب املب ــرار وأصح األح

مــن مختلــف أرجــاء العــامل.

يلتــزم املوقّعــون عــى هــذا امليثاق 

برفــض تحويــل األنشــطة واملســابقات 

الرياضيــة، إىل وســيلة للرويــج أو 

الصهيــوين،  الكيــان  مــع  التطبيــع 

ــم  الــذي تتناقــض سياســاته مــع القي

بُنيــت  التــي  األساســية  األخاقيــة 

ــة،  ــابقات الرياضي ــرُة املس ــا فك عليه

ومنهــا ِقيَــم العــدل والســام، وتخالف 

مــن  التــي  الرياضيــة”  “الــروح 

ــرام  ــون، واح ــزام القان ــا الت معانيه

اآلخــر، واالبتعــاد عــن األذى والتهديد 

التــي  املعــاين  وهــي  واإلرهــاب، 

تناقضهــا أفعــاُل الكيــان الــذي ميثلــه 

الاعبــون الصهاينــة ويرفعــون علََمــه. 

بنــاًء عليــه، فــإّن املوقّعــني عــى هــذا 

امليثــاق يعتــرون أنَّ مقاطعــة هــذا 

الكيــان الغاصــب هــي عمــٌل أخاقــي 

ينســجم مــع القيــم والرشائــع العادلــة 

التــي تتوافــق عليهــا اإلنســانية. وحيث 

ــا إال  ــى له ــة ال معن ــذه املقاطع إّن ه

إذا شــملت كلَّ النشــاطات اإلنســانية، 

فــإنَّ مقاطعــة أي شــكل مــن أشــكال 

الجامعيــة،  أو  الفرديــة  املشــاركة 

ــة،  ــني الصهاين ــرق أو الاعب ــع الف م

الغاصــب،  الكيــان  الذيــن ميثلــون 

ــة. ــٌة ورضوري ــٌة واجب ــي مقاطع ه

هــذا  عــى  املوقّعــون  يعتــر 

امليثــاق أن التطبيــع الريــايض ينطبــق 

عــى كلِّ شــكل مــن أشــكال التواصــل 

ــة،  ــوان الرياض ــت عن ــدو تح ــع الع م

ــمل: ــذا يش وه

أي مبــاراة أو منافســة رياضيــة 

يخوضهــا العــب أو فريــٌق مــع العــب 

أو فريــق “إرسائيــي”، يف مســابقة 

محليــة أو دوليــة، رســمية أم غــر 

رســمية، ويف أي نــوع مــن أنــواع 

الرياضــة.

ــى  ــة ع ــني صهاين ــتقبال العب اس

أراٍض أو ماعــب وطنيــة.

الملتقى الدولي يعلن ميثاق الشرف لمناهضة التطبيع 
الرياضي
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قيــام العــب أو فريــق ريــايض 

لخــوض  املحتلــة،  األرايض  بدخــول 

منافســة رياضيــة، ولــو مــع العــب 

أو فريــق فلســطيني، مــا دام ذلــك 

ــب  ــان الغاص ــلطة الكي ــت س ــّم تح يت

ورقابتــه.

نــوع  أي  تحكيــم  يف  املشــاركة 

مــن أنــواع املنافســات التــي تضــم 

للكيــان  ممثلــني  أطرافهــا  بــني 

بهــذا  امللتزمــون  يعمــل  الصهيــوين. 

امليثــاق ويدعــون إىل تعديــل القوانــني 

ــات  ــا املؤسس ــي تعتمده ــة الت الرياضي

اللجنــة  مثــل  الدوليــة،  الرياضيــة 

األوملبيــة الدوليــة وفيفــا وغرهــا، مــن 

أجــل إعطــاء الحريــة لاعبــني والفــرق 

ــن  ــلمي ع ــر الس ــة يف التعب الرياضي

املقاطعــة  خــال  مــن  قناعاتهــم 

الصهيــوين. للكيــان  الرياضيــة 

يدعــو امللتزمــون بهــذا امليثــاق إىل 

ــا  ــّم فرضه ــي يت ــات الت ــض العقوب رف

واألنديــة  والفــرق  الاعبــني  بحــّق 

والــدول التــي تلتــزم مبقاطعــة الكيــان 

ــاً. ــوين رياضي الصهي

امليثــاق  بهــذا  امللتزمــون  يدعــو 

املعنيــة إىل تقديــم  الهيئــات  جميــع 

املــادي  الدعــم  أشــكال  مختلــف 

ــني املناهضــني  ــوي إىل الرياضي واملعن

لتعزيــز  ومؤازرتهــم  للتطبيــع، 

ــات  ــار العقوب ــف آث ــم وتخفي صموده

عليهــم. فرضــت  التــي 

يلتــزم الرياضيــون املوقّعــون عــى 

ــني  ــد الاعب ــاق بدعــم وتأيي هــذا امليث

يف  فلســطني،  لفلســطني  املؤيديــن 

التــي  التضامــن  أشــكال  مختلــف 

يتخذونهــا، ومــن جملــة ذلــك مقاطعــة 

الكيــان الصهيــوين رياضيًــا.

يدعــو امللتزمــون بهــذا امليثــاق إىل 

ــادي  ــم امل ــكال الدع ــة أش ــم كاف تقدي

واملعنــوي إىل الرياضــة الفلســطينية، 

ــتات. ــل ويف الش ــل املحت يف الداخ

 ختــاًم

يشــكر املوقعــون عــى هــذا امليثــاق 

معظــم الــدول واألنديــة والاعبــني 

وروابــط املشــجعني، عــى املواقــف 

ــاح الشــعب  ــد كف ــي اتخذوهــا لتأيي الت

املحافــل  مختلــف  يف  الفلســطيني 

الرياضيــة، وندعوهــم إىل املزيــد مــن 

ــة. ــة الهاّم ــراءات التضامني ــذه اإلج ه

الرياضيــني  جميــع  ندعــو  كــام 

إىل  العــامل،  أنحــاء  مختلــف  مــن 

ــايض الســلمي والصــادق  ــر الري التعب

الشــعب  لحقــوق  تأييدهــم  عــن 

الفلســطيني وكفاحــه املــرشوع لتحريــر 

وإىل  حقوقــه؛  واســتعادة  أرضــه 

ــوين الغاصــب  ــان الصهي ــة الكي مقاطع

األنشــطة  كافــة  يف  والعنــري 

ــون  ــى تك ــة، حت ــات الرياضي والفعالي

لألنشــطة  وقــدوة  مثــااًل  الرياضــة 

اإلنســانية األخــرى يف التعبــر عــن 

األخاقيــة. والقيــم  املعــاين  أرقــى 
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الرياضيون المناهضون للتطبيع يزورون جنوب لبنان 
ويزيحون الستار عن جدارية »ذهبية القدس«

خــال فعاليــات اليــوم الثــاين 

لتكريــم  الــدويل  “امللتقــى  مــن 

للتطبيــع”،  املناهضــني  الرياضيــني 

زار املشــاركون يف امللتقــى منطقــة 

جنــوب لبنــان وأزاحــوا الســتارة عــن 

عنــد  القــدس”  “ذهبيــة  جداريــة 

الفلســطينية. اللبنانيــة  الحــدود 

ذهبيــة  عــن  الســتار  إزاحــة 

س لقــد ا

املشــاركون  الرياضيــون  افتتــح 

لتكريــم  الــدويل  “امللتقــى  يف 

للتطبيــع”  املناهضــني  الرياضيــني 

االفتتــاح  يف  وشــارك  الجداريــة 

ــطينية  ــخصيات الفلس ــن الش ــدد م ع

الشــعبية والرســمية، وخــال االفتتــاح 

العاقــات  مســؤول  قــال  نائــب 

الفلســطينية يف حــزب اللــه اللبنــاين، 

ــنبقى  ــود، “س ــه حم ــا الل ــيخ عط الش

مــع قضيــة فلســطني مــن بحرهــا 

األرض  تحريــر  حتــى  نهرهــا  إىل 

أّن “الجــدار  واملقدســات”، مضيفــاً 

ــى  ــب ع ــان الغاص ــاه الكي ــذي بن ال

ــة الفلســطينية،  طــول الحــدود اللبناني

ضعفــه  عــى  دليــل  إال  هــو  مــا 

وخوفــه”.

ــة  ــني رس الحمل ــال أم ــدوره، ق ب

العامليــة للعودة اىل فلســطني، الدكتور 

“افتتــاح  إّن  ســكرية،  امللــك  عبــد 

ــا  ــًة مل ــأيت ترجم ــدس ت ــة الق جداري

نقولــه دامئًــا أّن الشــعوب رافضــة 

كيــان  مــع  الســام  أو  للتطبيــع 

االحتــال اإلرسائيــي بالرغــم مــن 

العربيــة”. إقــدام األنظمــة 

ــادي  ــل ن ــال ممث ــه، ق ــن جانب م

قتيبــة  الدكتــور  الســوري،  الجيــش 

هــؤالء  “انســحاب  إّن  الرفاعــي، 

ــف  ــة موق ــام الصهاين ــني أم الرياضي

مــرشّف لــكل أحــرار العــامل”.

كــام رشح محمــد أديــب يارسجي، 

اإلعامــي  الــرشف  وثيقــة  عــن 

الــدويل  “امللتقــى  عــن  الصــادرة 

املناهضــني  الرياضيــني  لتكريــم 

الخيــام معتقــل  زيــارة  للتطبيــع”. 

ضمــن فعاليــات اليــوم الثــاين من 

“امللتقــى الــدويل لتكريــم الرياضيــني 

املناهضــني للتطبيــع”، زار املشــاركون 

يف امللتقــى معتقــل الخيــام يف جولــة 

تعريفيــة للرياضيــني األبطــال عــن 

املرتكبــة  الغاصــب  الكيــان  جرائــم 

ــانية. بحــق اإلنس

الجولــة عقــدت برفقــة األســر 

تــّم  املحــرر أحمــد األمــني حيــث 

بعــض  عــى  الرياضيــني  تعريــف 

أســاليب وطــرق التعذيب البشــعة التي 

كان ميارســها االحتــال الغاصب بحق 

األرسى. خــال الجولــة أشــاد األســر 

الفلســطيني املحــرر محمــود الرسســك 

مبوقــف الرياضيــني األبطــال، مشــرًا 

ــذي  ــل ال ــد البط ــخ يُخلّ إىل أّن التاري

ــرشّف. ــويٍل وُم ــٍل بط ــوم بعم يق
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الخميس8 رجب 1443هـ، الموافق لـ 10شباط 2022 

زيارة معلم “مليتا” السياحي

الخيــام  معتقــل  جولــة  وبعــد 

توّجــه املشــاركون إىل زيــارة معلــم 

“مليتــا” الســياحي الــذي يوثــق بعًضــا 

مــن هزائــم العــدو الصهيــوين يف 

ــا عــن  لبنــان، وحــروا فيلــاًم وثائقيً

االحتــال الصهيــوين منــذ عــام 1948 

وحتــى عــام 2006.

و  القــدس  ذهبيــة  دراجــي: 

مفتاحهــا الرمــزي هــي أجمــل هديــة

العامليــة  الحملــة  وكرّمــت  كــام 

اإلعامــي  فلســطني،  إىل  للعــودة 

حفيــظ  الريــايض  واملعلّــق  الكبــر 

ــة ضــد  ــه املرشّف دراجــي عــى مواقف

درًعــا  وأهدتــه  الصهيــوين  العــدو 

“امللتقــى  يف  ملشــاركته  تقديريًــا 

الرياضيــني  لتكريــم  الــدويل 

للتطبيــع”. املناهضــني 

اســتام  عنــد  دراجــي  وقــال 

الــدرع التقديــري إّن »ذهبيــة القــدس 

أجمــل  هــي  الرمــزي  مفتاحهــا  و 

هديــة ميكــن أن يتســلمها اإلنســان 

يف هــذا الزمــان”، مضيًفــا: “أهديهــا 

وطنــه  و  دينــه  عــى  غيــور  لــكل 

ورشفــه، ولــكل أحــرار العــامل الذيــن 

يناهضــون التطبيــع بــكل أشــكاله”.

إّن  بقولــه:  دراجــي  وأوضــح 

ــى  ــني ع ــني املكرم ــول الرياضي حص

القــدس الذهبيــة ال تقــل  ميداليــة 

مبيداليــات  تتويجهــم  عــن  شــأنًا 

عامليــة وال ســيام يف وقــت تتجــه فيــه 

بعــض االنظمــة العربيــة للتطبيــع مــع 

كيــان االحتــال.

االتحــاد العاملــي لعلــامء املقاومــة 

املناهضــني  الرياضيــني  يســتضيف 

ــع للتطبي

االتحــاد  رئيــس  واســتضاف 

الشــيخ  املقاومــة،  لعلــامء  العاملــي 

ــال  ــني األبط ــود، الرياضي ــر حم ماه

الــدويل  “امللتقــى  يف  املشــاركني 

املناهضــني  الرياضيــني  لتكريــم 

ــة. ــا تكرميي ــع” وســلمهم دروًع للتطبي

الشــيخ  وّجــه  اللقــاء  وخــال 

حمــود كلمــة شــكر حيّــا فيهــا الحملــة 

عــى جهودهــا يف تســليط الضــوء 

ــة،  ــف املرشّف ــذه املواق ــل ه ــى مث ع

كــام وتوجــه برســالٍة إىل الرياضيــني 

مشــيًدا مبواقفهــم البطوليــة يف وجــه 

ــس أن  ــذي ال يلب ــب ال ــان الغاص الكي

يتهــاوى كــام يتهــاوى بيــت العنكبوت.
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ختام فعاليات “الملتقى الدولي لتكريم الرياضيين 
المناهضين للتطبيع”

ــة للعــودة  ــة العاملي اختتمــت الحمل

-2-2 يــوم األربعــاء  إىل فلســطني، 

2022 اليــوم الثالــث واألخــر مــن 

“امللتقــى الــدويل لتكريــم الرياضيــني 

حيــث  للتطبيــع”،  املناهضــني 

الرياضيــني  الحملــة  أعضــاء  كــرّم 

زار  كــام  للتطبيــع،  املناهضــني 

الرياضيــون مخيــم بــرج الراجنــة 

بــروت. يف 

تكريم الرياضيني

بــني  وّديــة ســادت  أجــواٍء  يف 

ــودة إىل  ــة للع ــة العاملي ــاء الحمل أعض

فلســطني، والرياضيني املشــاركني يف 

“امللتقــى الــدويل لتكريــم الرياضيــني 

ــق  ــرّم املنّس ــع”، ك ــني للتطبي املناهض

العــام للحملــة العامليــة الشــيخ يوســف 

ــم “ســجاد”  ــاس األبطــال وأهداه عب

ــطينية. ــة الفلس ــوان الكوفي بأل

اســتقبال شــعبي واســع يف مخيــم 

بــرج الراجنــة

ــث،  ــوم الثال ــات الي وضمــن فعالي

اســتقبل أهــايل مخيــم بــرج الراجنــة 

ــوف القادمــني مــن  ــني والضي الاعب

عــدد مــن الــدول العربيــة واإلســامية 

الكشــفية  املوســيقى  وقــع  عــى 

ــم  ــث أقي ــرث األرز حي ــد ون والزغاري

مبشــاركة  لهــم  تكرميــٌي  احتفــاٌل 

ممثــي الفصائــل الفلســطينية وحشــد 

ــم. ــايل املخي ــن أه م

خــال  مــن  االحتفــال  بــدأ 

ــن أرواح  ــت ع ــة صم ــوف دقيق الوق

ــل  ــني رس فصائ ــى أم ــهداء. وألق الش

منظمــة التحريــر الفلســطينية، فتحــي 

أبــو العــردات، كلمــة اعتــر فيهــا 

ــا أّن  ــز”، مضيًف ــة ع ــاة وقف أّن “الحي

ــي يقفهــا األبطــال  “هــذه الوقفــة الت

هــي املثــال الــذي يُحتــذى بــه وهــي 

ــال وعــى  ــم االحت رٌد عــى كل جرائ

التطبيــع”.

القيــادي  توّجــه  جهتــه،  مــن 

يف حركــة حــامس باســم التحالــف 

مشــهور،  العبــد  أبــو  الفلســطيني 

ــن  ــا: “نح ــال فيه ــني ق ــة لاعب بكلم

مــن موقفكــم نســتمد القــوة”، معتــرًا 

ــا  ــامي م ــريب واإلس ــق الع أّن “العم

بخــر”. زال 

األحــرار  أّن  مشــهور  وأكــد 

كيــان  مــع  التطبيــع  يرفضــون 

نعــرف  “لــن  موضًحــا  االحتــال، 

للعــدو”. نستســلم  ولــن 

ــب مســؤول  ــا نائ ــه، حي مــن جانب

العاقــات الفلســطينية يف حــزب الله، 

ــني  ــود، الرياضي ــه حم ــاج عطالل الح

ــول وال  ــدو بالذه ــوا الع ــن أصاب الذي

البطلــني الجزائــري فتحــي  ســيام 

عبــد  محمــد  والســوداين  نوريــن 

الرســول، إذ أيقــن االحتــال أنـّـه “لــو 

ــعوب  ــإّن الش ــة، ف ــت كل األنظم طبّع

ــع”. ــن تطب ل

ــال  ــني األبط ــة الرياضي ــا كلم أم

فتحــي  البطــل  بالنيابــة  فألقاهــا 

“أشــكركم  قــال:  الــذي  نوريــن، 

األبطــال  هــؤالء  باســم  وأحييكــم 

الذيــن ضحــوا بــكل األلقــاب مــن 

ــد  ــا إىل “توحي أجــل فلســطني”، داعيً

يف  جميعــاً  يف  لنصــي  الصفــوف 

قريبًــا”. القــدس 

التكرميــي  الحفــل  ختــام  ويف 

شــكر رئيــس االتحــاد العــام للرياضــة 

ــد الســام إســامعيل  الفلســطينية، عب

هــذا  عــى  املخيــم  أهــل  هنيــة، 

الشــكر  االســتقبال املميــز، موجًهــا 

“أشــكر  قائــًا:  العامليــة،  للحملــة 

جمعتنــا  التــي  العامليــة  الحملــة 

ــن  ــال الذي ــؤالء األبط ــت كل ه وجمع

لاحتــال  واحــدة  رســالة  أرســلوا 

ــون  ــّد أن يك ــع ال ب وهــي أّن كل تطبي

زائــًا”. تطبيًعــا 

يُشــار إىل أن جهــات عــّدة رســمية 

وشــعبية كرّمــت الرياضيــني األبطــال 

التحريــر  منظمــة  فصائــل  وهــي: 

التحالــف  وفصائــل  الفلســطينية، 

الفلســطيني، ومؤسســة بيــت املقــدس، 

ــدس. ــل الق ــن أج ــاء م ــة نس وجمعي
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