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"القدس المفتوحة" وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان تعقدان مؤتمرا علميا

قلقیلیة - معا - عقدت جامعة القدس المفتوحة وھیئة مقاومة الجدار واالستیطان يوم اإلثنین، مؤتمراً علمیاً بعنوان "المقاومة الشعبیة في

فلسطین أدباً وممارسة"، وذلك في فرع الجامعة في قلقیلیة وعبر (الفیديوكونفرس) مع مكتب نائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة،

تحت رعاية محافظ قلقیلیة اللواء رافع رواجبة.

وافتتح المؤتمر بتالوة آيات عطرة من الذكر الحكیم، ثم عزف النشید الوطني، والوقوف دقیقة حداداً على أرواح شھداء شعبنا.

وأوصى المؤتمرون بتطوير المقاومة الشعبیة الفلسطینیة وأشكالھا، وإنشاء صندوق مالي خاص لدعم ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان

وتعزيز صمود المواطنین، مشیرين إلى أھمیة توظیف التقنیات الرقمیة الحديثة لخدمة القضیة الوطنیة والمقاومة الشعبیة وأشكالھا

واستثمارھا لفضح ممارسات االحتالل وعدوانه على الشعب الفلسطیني.

ودعا المؤتمر الجھات المختصة إلى بناء قاعدة بیانات وتعمیمھا لالستفادة منھا في استمرار المقاومة الشعبیة الفلسطینیة، واالستفادة

من التجارب السابقة بما فیھا تجارب الشعوب األخرى.

وطالب المشاركون بربط الدراسات التي تعنى بالمقاومة الشعبیة بالجوانب المختلفة للحیاة الفلسطینیة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة

واالقتصادية، منوھین إلى أھمیة االستفادة من تجربتي بلعین والخان األحمر في الوقوف في وجه جدار الضم والفصل العنصري، وتطوير

المقاومة الشعبیة لتكون أكثر نجاحاً وتحقیقاً لألھداف الوطنیة.

وأكد المشاركون على ضرورة تعمیم تجربة مسیرات العودة الكبرى للوقوف في وجه االحتالل وإفشال مخططاته، داعین إلى االستعانة

بالمناھج البحثیة الحديثة والمعاصرة في تحلیل النصوص اإلبداعیة المقاومة.

وأوصى المؤتمر بدراسة اإلبداعات األدبیة التي تناولت المقاومة الشعبیة الفلسطینیة ونقدھا في ضوء واقعھا وقیمتھا الفنیة، مشیرين

إلى أھمیة االرتقاء بمستوى المقاومة الشعبیة حتى تصبح ثقافة وطنیة شاملة.

قال محافظ قلقیلیة اللواء رافع رواجبة، في كلمة له، إن ھذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف صعبة تمر بھا القضیة الفلسطینیة والمشروع

الوطني، مؤكداً أن ما تواجھه القضیة حالیاً ھو مؤامرات لتصفیتھا وتجاوز الحقوق الوطنیة الفلسطینیة.

وأضاف: "خرج راعي البقر األمريكي لیقول إن االستیطان شرعي، ھو قارئ لتاريخ أجداده حینما بطشوا بالھنود الحمر، لكننا لسنا الھنود

الحمر، نحن –الفلسطینیین- نعلّم شعوب األرض التحدي والنضال وسنعود إلى تاريخ مناضلینا ولیس إلى تاريخكم المجرم"، مشیراً إلى أن
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"الفلسطیني حین يقرر أن يحمي أرضه وشعبه لن يوقفه أحد"، داعیاً إلى مراجعة كل األدوات واألسالیب والوسائل النضالیة وبناء برنامج

وطني واسع لتغطیة الفعالیات الشعبیة في كل ساحات الوطن.

وطالب رواجبة أبناء شعبنا بالمشاركة في فعالیة يوم الغضب (الثالثاء) رداً على التصريحات األمريكیة المشرعنة لالستیطان، وللبرھنة

للعالم أن المقاومة لیست اسماً إنما متجذرة على األرض.

ولفت إلى عربدة قطعان المستوطنین في المناطق الفلسطینیة المختلفة تحت غطاء وحماية من من قوات االحتالل، داعیاً إلى ضرورة

تلقینھم دروساً ودفعھم إلى االنسحاب من أراضینا.

وقال: "إنھا أرض فلسطین والقدس المقدسة، وأبناء شعبنا سیذودون عنھا بصدورھم كما حموا األقصى بصدورھم، وال نريد من أحد مناً،

فلدينا الخمیرة والقدرة على التحدي، فأصلنا كنعان وطَردنا كل الغزاة الذين مروا، وسندحر االحتالل، لتبقى القدس عاصمة لدولتنا

الفلسطینیة المستقلة، ولتنفیذ وصايا الشھداء برفع العلم الفلسطیني على مساجدھا وكنائسھا".

ووجه رواجبة الشكر لجامعة القدس المفتوحة، تلك المؤسسة التعلیمیة الوطنیة الرائدة، وكذلك لھیئة مكافحة الجدار واالستیطان لما

تبذله من جھود في التصدي للمخططات االستعمارية في كل مواقع المواجھة.

قال رئیس ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان م. ولید عساف، إن األراضي الفلسطینیة تشھد ھجمة استعمارية محمومة، وتتسارع في

تنفیذ المشروع االستعماري بشكل لم يسبق له مثیل، مصحوباً بانتھاكات جسیمة بحق المواطن الفلسطیني وممتلكاته ووجوده على

ھذه األراضي، مشیراً إلى أن ھذه االنتھاكات ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة، في ظل صمت دولي وتواطؤ من

بعض األطراف ومحاوالت تطبیق تشھدھا منطقتنا العربیة.

ونوه إلى أن االنقسام ھو أكبر معیق للمقاومة الشعبیة، معرباً عن تأيیده لقرار سیادة الرئیس محمود عباس للتوجه نحو انتخابات عامة

يتم من خاللھا استعادة الوحدة الوطنیة.

وأشار إلى موقف القیادة في التصدي للمحاوالت األمريكیة واالسرائیلیة لتصفیة وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین من خالل

تحشید دولي عمل على تجديد التمويل للوكالة، مؤكداً أن قرار اإلدارة األمريكیة الذي اعتبر االستیطان غیر شرعي سیسقط كما سقطت

العديد من المشاريع التصفوية للقضیة الفلسطینیة.

وأكد أن ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان استطاعت من خالل النضال الشعبي إزالة (11) بؤرة استیطانیة وإفشال العديد من صفقات

تسريب أراض في الضفة، منوھاً إلى أن مصیر االحتالل الزوال كما باقي االحتالالت التي عبرت فلسطین.

ولفت عساف إلى أن "الشعب الفلسطیني سیبقى مع قیادته الوطنیة والحالة النضالیة الفلسطینیة وحركات المقاومة الشعبیة الحارس

األول لثوابتنا الوطنیة حتى دحر االحتالل الجاثم على صدورنا وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف".

وأضاف: "تتخذ المقاومة الشعبیة أشكاالً عدة، فمنھا ما ھو في المیدان في مواجھة مباشرة مع قوات االحتالل والمستعمرين، ومنھا ما

ھو متأصل في الثقافة والممارسة والفن واألدب والكلمة وغیر ذلك"، مؤكداً أن مؤتمر "المقاومة الشعبیة في فلسطین أدباً وممارسة" ما

ھو إال أحد أشكال النضال والمقاومة لھذا االحتالل، حیث كان لألدب الفلسطیني دور كبیر في استنھاض الھمم وإبقاء شعلة المقاومة

متقدة منذ انطالق الثورة الفلسطینیة.

وعبر م. عساف عن اعتزاز ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة في رعاية ھذا المؤتمر وتمويله

وتنظیمه، منوھا بأن جامعة القدس المفتوحة صرح أكاديمي ووطني أخذ على عاتقه لیس فقط الرسالة األكاديمیة بشكلھا التقلیدي،

وإنما حمل أيضاً ھموم القضايا الوطنیة وعزز روح االنتماء والنضال في ذاكرة األجیال المتعاقبة.

وألقى نائب رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. سمیر النجدي، كلمة نیابة عن رئیس الجامعة أ. د. يونس عمرو، تحدث فیھا عن نشأة

الجامعة لتكون عنواناً للتعلیم الشعبي في فلسطین.

وأكد أ. د. النجدي أن "المقاومة الشعبیة بكل أشكالھا مقاومة مشروعة النتزاع الحقوق الوطنیة لشعبنا"، مشیراً إلى أنھا "وسیلة من

وسائل مقاومة االحتالل للوقوف في وجه مخططاته التوسعیة الھادفة إلى االستیالء على األراضي الفلسطینیة، ولكشف وجھه الحقیقي

أمام العالم بأسره، وكسب الرأي العام العالمي إلى جانب القضیة الفلسطینیة العادلة"، منوھاً إلى أن "أبناء القدس يسطرون كل يوم

أشكال المقاومة الشعبیة واقعاً على األرض والتي تجلت ذروتھا في التصدي للبوابات الحديدية التي أراد االحتالل اقامتھا على بوابة

المسجد األقصى المبارك، لكن إرادة اإلنسان الفلسطیني تغلبت على جبروت االحتالل"، مستعرضاً العديد من التجارب األدبیة

الفلسطینیة التي صبت جھودھا لخدمة أدب المقاومة.
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وأضاف أ. د. النجدي: "انطالقاً من الشعور بالمسؤولیة المشتركة تجاه ھذه القضیة من جامعة القدس المفتوحة وھیئة مقاومة الجدار

واالستیطان، كان ھذا المؤتمر إللقاء الضوء على ھذه المقاومة ممارسة وتطبیقاً، وصداھا في اللغة واألدب، في ظل غیاب أي مؤتمر يطرح

ھذه القضیة ويناقشھا في أبعادھا المذكورة".

وأكد ضرورة إلقاء الضوء على المقاومة الشعبیة السلمیة في ظل تغول االستیطان وإمعان االحتالل في مصادرة األراضي الفلسطینیة تحت

ذرائع وتبريرات مختلفة، الفتاً إلى ضرورة إيجاد سبل لتطوير المقاومة الشعبیة ودعمھا حفاظاً على األرض واإلنسان الفلسطیني، األمر

الذي يجب أن يناقشه المؤتمر لیخرج بنتائج يمكن استثمارھا في دعم مستقبل المقاومة وتوجیه دفتھا وتعمیم نتائجھا.

وقدم أ. د. النجدي الشكر الجزيل للشركاء في ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان، وللجنتین التحضیرية والعلمیة للمؤتمر، ولفرع قلقیلیة

بإدارته وموظفیه، إلنجاح عقد المتؤمر.

وكان د. نور األقرع، مدير فرع الجامعة قلقیلیة رئیس اللجنة التحضیرية للمؤتمر، ألقى كلمة أشار فیھا إلى أن انعقاد ھذا المؤتمر يأتي في

جو من التوتِر الناتج عن منغصات االحتالل الیومیة واستمراره في تصعید عدوانِه على شعبنا وأرضنا؛ لیرسم معالم النضال الفلسطیني

المتواصل ضد االحتالل وأدواته، من خالل البحث في المقاومة الشعبیة الفلسطینیة أدباً وممارسة.

وأشار إلى أن جھود جامعة القدس المفتوحة، بمباركة من رئیِسھا األستاذ الدكتور يونس عمرو، وھیئِة مقاومِة الجداِر واالستیطان وعلى

رأسھا معالي الوزير المھندس ولید عساف رئیس الھیئة، تتحد من أجل عقد ھذا المؤتمِر برعاية كريمة من عطوفة اللواء رافع رواجبة

محافظ محافظة قلقیلیة، وانطالقاً من الشعور بالمسؤولیة المشتركة تجاه ھذه القضیة، "لقد كان ھذا المؤتمر إللقاء الضوء على ھذه

المقاومة في الممارسة والتطبیق وصداھا في اللغة واألدب، في ظل غیاب أي مؤتمر يطرح ھذه القضیة ويناقشھا في أبعادھا المذكورة".

وأشار د. األقرع إلى أن اللجنتین العلمیة والتحضیرية للمؤتمِر تداعتا للعمل الدؤوب طوال ستة أشھر مواصلین اللیل بالنھار، لینعقَد المؤتمر

في موِعِده، الفتاً إلى أنه قد تقدم أكثر من خمسة عشَر باحثاً للمشاركة في المؤتمر، وقبلت اللجنُة العلمیة اثني عشر بحثا منھا،

لباحثین من جامعات فلسطینیة ومؤسسات وطنیة مختلفة.

ولفت إلى أنه ال بد من إلقاء األضواء على المقاومة الشعبیة في ظل تغول االستیطان وإمعان االحتالل في مصادرة األراضي الفلسطینیة

تحت ذرائع وتبريرات واھیة، كذلك ال بد من إيجاد سبل لتطويرھا ودعمھا حفاظاً على األرض واإلنسان الفلسطیني.

تضمن المؤتمر ثالث جلسات علمیة، تضمنت األولى التي ترأسھا د. متوكل طه أربع أوراق بحثیة، وطرح أ. نايفة حماد ديبة ورقة بعنوان

"إجراءات االحتالل الصھیوني ضد اقتصاد الزيتون في الضفة الغربیة بفلسطین"، فیما جاءت الورقة الثانیة بعنوان "المقاومة الشعبیة

الفلسطینیة (مسیرات العودة الكبرى نموذجاً) للباحثة أ. أماني عطا هللا، فیما عرض د. راتب أبو رحمة ورقة بعنوان "تجربة بلعین في

المقاومة الشعبیة السلمیة ضد جدار االستیطان"، وجاءت الرابعة بعنوان "دور ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان في منع تھويد األرض

الفلسطینیة المحتلة عام 1976" للباحث أ. حسام محمد يونس.

وجاءت الجلسة الثانیة التي ترأسھا أ. أمیر داوود تعرض أربع أوراق بحثیة، طرح د. عصام عدوان ورقة بعنوان "المقاومة الشعبیة في قطاع

غزة (مسیرة العودة الكبرى نموذجاً)"، فیما عرض م. عدنان الھندي وأ. ھند أبو نجیلة ورقة "تأثیر المسیرات السلمیة الفلسطینیة على

المشروع االستیطاني الصھیوني"، فیما جملت الورقة الثالثة عنوان "الرباط شكل من أشكال المقاومة الشعبیة السلمیة ضد جدار

االستیطان (الخان األحمر نموذجاً)" للباحثین د. عبد الرحیم غانم وأ. فاطمة عبد الفتاح، أما الورقة األخیرة فقدمھا أ. يحیى قاعود وأ.

أشرف أبو خصیوان بعنوان "الدبلوماسیة الشعبیة الرقمیة (حملة "أھبد 1994" نموذجاً).

وفي الجلسة الثالثة التي ترأسھا أ. د. عبد الرؤوف خريوش، عرضت فیھا أربع أوراق علمیة، حملت األولى عنوان "مالمح المقاومة

الشعبیة في ديوان (المجد ينحني أمامكم) للشاعر عبد الناصر صالح-مقاربات الموضوع والتشكیل الشعري"، للباحث د. خلیل قطناني،

أما أ. عزيز العصا فقدم ورقة "المقاومة في رواية (قبلة بیت لحم األخیرة) ألسامة العیسة"، وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "شجرة الزيتون:

رمز الصمود في القصیدة الفلسطینیة المعاصرة" للباحث د. ماجد حسنین. واختتم الجلسة د. إدريس جرادات وأ. نسرين أبو شخیدم بورقة

علمیة حملت عنوان "شھداء ثورة البراق المقدسیة في الغناء الشعبي الفلسطیني".

وكان تولى عرافة المؤتمر الطالبة "میساء عمر" من تخصص العالقات العامة واإلعالن.

وكرمت جامعة القدس المفتوحة ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان تقديرا لجھودھا في تصدرھا المقاومة الشعبیة.

يذكر أن رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر د. زاھر حنني، أكد أن توصیات المؤتمر سیصار تعمیمھا إلى مختلف المؤسسات البحثیة والوطنیة

لالستفادة منھا.
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