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القدس بوصلة الحّق
يف عــام 1969، وبعــد أيــام مــن قيــام الصهاينــة بإحــراق املســجد األقــى يف 21/آب مــن العــام نفســه، تداعــت الدول 
اإلســامية إىل تشــكيل »منظمــة املؤمتــر اإلســامي«، التــي أصبحــت تدعــى فيــا بعــد »منظمــة التعــاون اإلســامي«، وقــد 

أعلــن املؤمتــر التأســييس يف الربــاط مبــادئ الدفــاع عــن رشف وكرامــة املســلمني املتمثلــة يف القــدس وقبــة الصخــرة.

ويف عام 1975 قررت املنظمة إنشاء ما يسّمى »لجنة القدس«، وإسناد رئاستها إىل أحد ملوك الدول اإلسامية.

واليــوم، بعــد كّل تلــك الســنني مــن تأســيس تلــك املنظمــة واللجنــة، ننظــر فــرى موضــوع القــدس غائبــاً عنهــا، حتــى 
عــى مســتوى الكلــات والترصيحــات، وكان آخــر اجتــاع عقدتــه لجنــة القــدس يف العــام 2014، بعــد انقطــاع ملــدة 12 

. ماً عا

ــم  ــة بحك ــح جرمي ــا كادت أن تصب ــة بتحريره ــدس واملطالب ــم الق ــاداة باس ــّر، ألّن املن ــى وأم ــر أده ــل إّن األم ال ب
القانــون، يف كثــر مــن هــذه الــدول التــي لطاملــا اّدعــت الدفــاع عــن القــدس؛ القــدس التــي تقــف وأهلهــا اليــوم يف 
مواجهــة كل أصنــاف اإلرهــاب والعــدوان الصهيــوين، واإلرصار عــى تصعيــد االنتهــاكات التــي يقــوم بهــا املســتوطنون ضــد 

ــة. املســجد األقــى خصوصــاً، وضــد كل القــدس واملقدســيني، وضــد كل الشــعب الفلســطيني يف األرض املحتل

دعونــا نســتمع مــن فلســطني إىل التحذيــرات التــي يطلقهــا الفلســطينيون تنبيهــاً عــى األخطــار املحدقــة، والتحــركات 
ــو عــر  ــة املســجد األقــى، ول املختلفــة التــي يقــوم بهــا املقدســيون بالتضامــن مــع إخوانهــم يف باقــي املناطــق لحاي

االعتــكاف فيــه خــال شــهر رمضــان، واملرابطــة يف ســاحاته.

ونطالــع عــى الطــرف اآلخــر التحضــرات املحمومــة التــي يعمــل عليهــا الصهاينــة القتحــام املســجد األقــى، وأداء 
الطقــوس التلموديــة يف أرجائــه، مبــا يف ذلــك ذبــح القرابــني ونــر الرمــاد.

ومــن ناحيــة أخــرى تقــوم الســلطات الصهيونيــة بحمــات عســكرية يوميــاً ضــد العديــد مــن املــدن والقــرى واملخيــات 
الفلســطينية، ويف كل صبــاح هنــاك أخبــار جديــدة عــن شــهداء وأرسى يضافــون إىل قامئــة تطــول وتطــول دون اهتــام 

مــن أي منظمــة حقوقيــة أو هيئــة أمميــة.

ومالنــا ولتلــك املنظــات والهيئــات إذا كّنــا منلــك لجنــة القــدس ومنظمــة التعــاون ورابطــة العــامل اإلســامي وجامعــة 
الــدول العربيــة !!

ولكــن األســاَء يف مــكان واألفعــال يف مــكان آخــر، كــا قــال الشــاعر: »ألقــاُب مملكــٍة يف غــر موضعهــا؛ كالهــّر 
يحــي انتفاخــاً صولــَة األســِد«؛ حتــى وصلــت الوقاحــة الصهيونيــة قبــل أيــام قليلــة، إىل درجــة إعــان مــا يســمى وزيــر 
ــزام ببعــض  ــة، إذا قامــت بااللت ــدول العربي ــة ال ــودة ســورية إىل جامع ــوٌح لع ــاب مفت ــوين أّن الب ــان الصهي ــة الكي خارجي

دهــا !!! الــروط التــي حدَّ

إذن ليــس املــروع الرســمي اليــوم - إال مــن رحــم اللــه، وقليــٌل مــا هــم - مــروع القــدس، بــل هــو مــروع االنخــاع 
ــر لــكل واجــب، واإلغضــاء عــن الحقــوق، واملســارعة يف التطبيــع الذليــل مــع العــدو، وبيــع كل  مــن كل مســؤولية، والتنّك

الــرف والكرامــة - حتــى الشــخصية - والحقــوق يف ســوق النخاســة األمريكيــة الصهيونيــة.

ــه  ــا املــروع الفلســطيني فهــو يف مــكان آخــر متامــاً، وهــو مــروع كل أحــرار العــامل وأبنــاء األمــة الرفــاء؛ إنّ أمَّ
ــوات والدعــوات. م التضحيــات وترتفــع الصل هنــاك حيــث تُدفــع األمثــان وتقــدَّ

ــدس، إىل  ــس الق ــر كنائ ــن ســاحات املســجد األقــى، إىل مناب ــني يف املشــهد الفلســطيني، م ــاً متأمل ولننظــر جميع
ــدو  ــا الع ــي ينصبه ــم الشــكلية الت ــك إىل قاعــات املحاك ــب، وكذل ــّم إىل غــزة والنق ــات، ث ــرى واملخي ــة الق شــوارع وأزق

ــال. ــّق األرسى األبط ــه بح ــني إجرام لتقن

يف هــذه املحــات جميعــاً نــرى املــروع الحقيقــي، حيــث يعلــن الفلســطينيون موقفهــم الــذي ال يحتــاج إىل منظــات 
أمميــة وال إىل منابــر دبلوماســية، ويصدحــون بأفعالهــم ودمائهــم قبــل حناجرهــم وكلاتهــم بقرارهــم العتيــد، أن ال تنــازل 

عــن شــر وال عــن ذرة تــراب واحــدة مــن هــذه األرض املباركــة، وأن التحريــر والعــودة هدفنــا األكيــد.

رحمــة اللــه عــى األنفــس الزاكيــة واألرواح الطاهــرة لشــهداء فلســطني، ولــكل رشيــف عمــل من أجل فلســطني؛ وســام 
اللــه عــى أرض ال يريــد لهــا املعتــدي ســاماً، ولكــن كلمــة اللــه هــي العليــا؛ ســام اللــه عــى فلســطني وأهــل فلســطني.
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حــّذر املجلــس التريعــي الفلســطيني 

ورئاســة الســلطة الفلســطينية، الثاثــاء 

7-6-2022، مــن تنفيــذ مخطــط االحتــال 

باقتطــاع مســاحات مــن املســجد األقــى 

عليهــا،  والســيطرة  بالكامــل  املبــارك 

املقدســة  املدينــة  يف  املشــهد  وتغيــر 

ملصلحــة املســتوطنني اليهــود.

وقــال رئيــس لجنــة القــدس واألقــى 

يف املجلــس التريعــي، أحمــد أبــو حلبيــة: 

املــكاين  بالتقســيم  بــدأ  إّن »االحتــال 

للمســجد األقــى بــني املســلمني واليهود، 

بعــد أن أتــم التقســيم الزمــاين منــذ عــام 

.”2008

االحتــال  »ســلطات  أّن  وأضــاف 

تركّــز عــى اقتطــاع املنطقــة الرقيــة من 

ــا  املســجد األقــى بكاملهــا، لتكــون مكانً

ــة،  ــم املزعوم ــود صلواته ــه اليه ــم في يقي

باإلضافــة إىل اإلبقــاء عــى ممــر مــن 

ــة إىل هــذه املنطقــة  ــاب املغارب ــة ب منطق

ــة”. ــا الصهاين ــي يقتحمه الت

الرقيــة  »املنطقــة  أن  وأوضــح 

ــاب  ــى ب ــا مص ــا فيه ــى، مب ــن األق م

ــة  ــرة املرف ــو الصخ ــه نح ــة، تتج الرحم

التــي يعدهــا اليهــود قبلــة لهــم«، مشــرًا 

إىل أن »االســتياء عــى هــذه املنطقــة 

ــروع يف  ــا لل ــا بدائيًّ ــون مخططً ــد يك ق

شــابهها  مــا  أو  يهوديــة  كنــس  إقامــة 

ضمــن املنطقــة مقدمــًة إلقامــة مــا يســمى 

الهيــكل املزعــوم”.

ــدس،  ــؤون الق ــث يف ش ــال الباح وق

أبــو حلبيــة: إّن »البعــض يعتقــد أن اقتطاع 

جــزء مــن املســجد األقــى املبــارك بديــل 

عــن التقســيم املــكاين؛ ولكنــه يف حقيقيــة 

ــديئ، للســيطرة  ــكاين مب ــر تقســيم م األم

والهيمنــة عــى املســجد”.

ــأيت  ــط ي ــذا املخط ــار إىل أنَّ ه وأش

بعــد منــع املســلمني مــن الوصــول إىل 
ــى  ــجد األق ــريب املس ــراق غ ــط ال حائ

ــود. ــن اليه ــه م ــة علي ــكام القبض إلح

ووصــف أبــو حلبيــة محاولــة اقتطــاع 
ــى  ــجد األق ــن املس ــي م ــزء الرق الج
بأنـّـه »أمــر جــد خطــر«، مؤكــًدا عــى أن 
ــة  »الشــعب الفلســطيني، خاصــة يف مدين
أن  املســتطاع  قــدر  يحــاول  القــدس، 
ــيم  ــذا التقس ــط يف ه ــذا املخط ــل ه يفش

ــكاين”. امل

حــاول  »االحتــال  أنَّ  إىل  ولفــت 
الرقيــة،  املنطقــة  عــى  االســتياء 
ــى  ــن مص ــلمني م ــني املس ــرد املصل ويط
بــاب الرحمــة ومــن املنطقــة الرقيــة 
ــن اســتمرار وجــود  ــرة، ولك ــن م ــر م أك
املصلــني يف املــكان حــال دون ذلــك”.

وأكــد أنَّ »وجــود املصلــني ورباطهــم 
مهمــة  وســيلة  األقــى  املســجد  يف 
املــكاين  للتقســيم  التخطيــط  إلفشــال 
األقــى  املســجد  ســاحات  داخــل 

املبــارك”.

ــة  ــة الشــعوب العربي وناشــد أبــو حلبي
واألمــم  العــامل،  وأحــرار  واإلســامية، 
اإلنســان،  املتحــدة، ومنظــات حقــوق 
مخطــط  إلفشــال  التدخــل  »رسعــة 

االحتــال”.

كشــفوا،  مقدســيون  باحثــون  وكان 
عــن تفاصيــل خطــرة حــول مخطــط 
مســاحة  اقتطــاع  ينــوي  »صهيــوين” 
ــارك بالكامــل،  مــن املســجد األقــى املب
والســيطرة عليهــا دون الســاح للمســلمني 

إليهــا. بالوصــول 

تحذيرات من اقتطاع المنطقة الشرقية من المسجد 
األقصى بكاملها من قبل االحتالل
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ــى،  ــجد األق ــب املس ــد خطي أكّ
أّن  صــري،  عكرمــة  الشــيخ 
األعــام  ومســرات  االقتحامــات 
بحراســة  تتــم  التــي  االســتيطانية 
لــن تعطيهــم األحقيــة  االحتــال، 

ومســجدنا. أرضنــا  عــى 

الوقفــة  خــال  ذلــك  جــاء 
التــي  الحاشــدة  الجاهريــة 
تنظمهــا فصائــل املقاومــة يف غــزة، 
الثاثــاء 7-6-2022 يف الذكــرى الـــ 
ــى  ــدوان ع ــا للع ــة ورفًض 55 للنكس

األقــى.

وقــال صــري إّن الوقفــة تؤكــد 
ــعبنا  ــاء ش ــني أبن ــط ب ــدى الرتاب م
ــده  ــن تواج ــطيني يف كل أماك الفلس
القــدس  يف معركــة الدفــاع عــن 
ــارك، مشــدًدا  واملســجد األقــى املب

عــى حــق الفلســطينيني الرعــي 
األقــى. يف 

التــي  النكســة  أّن  إىل  وأشــار 
ــام 1967 هــي  ــت بشــعبنا يف الع حلَّ
تراكــم للنكبــات التــي أصابت شــعبنا 
1948 ضمــن مسلســل  منــذ عــام 

ــطيني. ــعبنا الفلس ــى ش ــر ع التآم

دعــم  صــري  ومثّــن 

الفلســطينيني يف غــزة للمرابطــني 
مطالبًــا  واألقــى،  القــدس  يف 
ــه. ــني في ــم للمرابط ــة الدع مبواصل

مقدســية  مؤسســات  ووثقــت 
اقتحــام أكــر من 17 ألف مســتوطن 
للمســجد األقــى منــذ بدايــة العــام 
الجــاري، وســط اعتــداءاٍت عــى 

املصلــني واملعتكفــني.

ــة  ــزب الصهيوني ــس ح ــن رئي أعل
ســموتريتش،  بتســلئيل  الدينيــة، 
اليمينيــة  )الســيادة(  حركــة  مــن 
ــة، عــن  ــاب املغارب ــة، مــن ب املتطرف
عقــد مؤمتــر كبــر لقــادة عصابــات 
الهيــكل املزعــوم، وقــادة اليمــني 
 ،2022-6-9 الخميــس  الصهيــوين، 
ــى رشق  ــيادة ع ــرض الس ــث ف لبح

القــدس املحتلــة.

وســيعقد املؤمتــر املذكــور داخــل 
ــت أوروت”  ــتيطانية “بي ــؤرة االس الب
ــون  ــل الزيت ــة جب ــى قم ــة ع املقام
ــة يف  ــدة القدمي ــى البل ــرف ع امل

القــدس املحتلــة، وذلــك لبلــورة خطة 
ــق  ــة تحقي ــدس وكيفي ــل يف الق العم
األهــداف لهــذه الحركــة الدينيــة 

ــة. املتزمت

وقالــت الحركــة العنرصيــة يف 
ــادات  ــارك قي ــه سيش ــا، أن ــان له بي
الحركــة االســتيطانية وممثليهــا يف 
ــع أن يحــر  ــن املتوق الكنيســت وم
الشــباب  مــن  املئــات  املؤمتــر 
ورؤســاء املجالــس وأعضاء الكنيســت 

والشــخصيات العامــة.

املؤمتــر  أّن  الحركــة  وبيّنــت 
ــى  ــف ع ــوان “أق ــت عن ــيعقد تح س

الحائــط وأطالــب بالســيادة”، حيــث 

ســتطالب الحركــة بتطبيــق ســيادة 

ــة  ــدس املحتل ــال يف رشق الق االحت

ــك يف أجــزاء أخــرى. ــة، وكذل املحتل

هــذه  قــادة  اقتحــام  ومــع 

الحــركات اليمينيــة املتزمتــة للمســجد 

حائــط  أصبــح  املبــارك  األقــى 

ــا لنشــاطاتهم  ــرا ومنطلًق ــراق مًق ال

ومحــور عملهــم العاملــي والســيايس، 

االقتحامــات. اســتمرار  يف ظــل 

صبري: اقتحامات األقصى ومسيرات األعالم لن 
تعطي االحتالل أحقية

الجماعات الصهيونية الدينية تعتزم عقد مؤتمر 
كبير للبحث في تهويد القدس



6

أكادمييــة  رئيــس  أكــد 
والــرتاث،  للوقــف  األقــى 
الشــيخ ناجــح بكــرات، أّن أي 
القتطــاع  إرسائيــي  مخطــط 
األقــى  املســجد  مــن  جــزء 
ملصلحــة اليهــود يعنــي نهايــة 

االحتــال.
وحــّذر بكــرات مــن تجاهــل 
التــي  التهويــد  مخططــات 
داعيًــا  األقــى،  تســتهدف 
الجــد؛  ألخذهــا عــى محمــل 
ألّن االحتــال لــن يوفــر فرصــة 
لتقســيم املســجد مكانيــا بــني 

واليهــود. املســلمني 
ــة  ورصــد الشــيخ ناجــح أربع
األقــى  املســجد  يف  مواقــع 
القتطــاع  االحتــال  يخطــط 
الجهــة  يف  وأولهــا  أحدهــا، 
ــرواين  ــة مــن املصــى امل الرقي

حتــى بــاب الرحمــة.
ــني  ــع ب ــاين يق ــرتح الث واملق
منطقــة الــكأس واملصــى القبــي 
وصحــن قبــة الصخــرة املرفــة.

أمــا املوقــع الثالــث فهــو يف 

ــجد  ــن املس ــالية م ــة الش الجه
بجانــب  والرابــع  األقــى، 
داخــل  مــن  الــراق  حائــط 

األقــى.
وأشــار بكــرات إىل وجــود 
لــدى  جديــة  مقرتحــات 
تخصيــص  ومنهــا  االحتــال، 
الطابــق الســفي ومــا هــو تحــت 
ســاحات األقــى للمقتحمــني 

اليهــود.
ــاح درج  ــة افتت ــر مبحاول وذكّ
عــى بــاب العــني يف املســجد 
ــة  ــد حكوم ــال عه ــى خ األق
»إيهــود بــاراك«، وكانــت هنــاك 
معركــة عــى الوجــود يف املصــى 

ــرواين. امل
أن  بكــرات  وأوضــح 
 2010 عــام  حــاول  االحتــال 
إدخــال مّســاحني ومهندســني 
لدراســة كيفيــة اقتطــاع جــزء 
مــن األقــى، لكنــه مل ينجــح 

ذلــك. يف 
“إّن  ناجــح:  الشــيخ  وقــال 
االحتــال يســر بعــدة مســارات 

ــه  ــر وج ــذ مخططــات تغي لتنفي
ــامية  ــات اإلس ــدس واملقدس الق
وخاصــة املســجد األقــى رمــز 

ــامية”. ــة واإلس ــة العربي األم

وأضــاف أّن االحتــال بــدأ 
ــة  ــر الرؤي ــاج مشــاريع لتغي بإنت
وإخفــاء  للقــدس،  البرصيــة 
حضــور املســجد األقــى والقبــة 
ــة. ــة املدين ــن واجه ــة م الذهبي

االحتــال  أّن  إىل  ونبّــه 
يهــدف لربــط الشــعب اليهــودي 
بــأي يشء مقــدس رغــم إدراكــه 
وأن  الهيــكل،  وجــود  بعــدم 
عمليــات الحفــر التــي اســتمرت 
30 عاًمــا مل تصــل ألي دليــل 

عــى وجــوده.

املســجد  أّن  عــى  وشــدد 
األقــى »طابــو« قــرآين ربــاين، 
االحتــال  محــاوالت  رغــم 
لرتويــض الشــارع الفلســطيني 
والعــريب واإلســامي القتطــاع 
مــن  اثنــني  أو  واحــد  دونــم 

اليهــود. ملصلحــة  األقــى 

ال  األقــى  أن  أكــد  كــا 
يقبــل التفــاوض، وال تنــازل عــن 
ذرة منــه لغــر املســلمني، وأن 
برميــل  سيشــعل  بــه  املســاس 
حــرب  عــن  وإعــان  بــارود 
دينيــة تعــرف بدايتهــا وال تعــرف 

نهايتهــا.

بكيرات: اقتطاع جزء من األقصى لليهود يعني نهاية 
االحتالل
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ــون  ــة أوروبي ــتهجنت »مؤسس اس
تســارع  بشــّدة  القــدس«،  ألجــل 
يف  والتهويــد  االســتيطان  وتــرة 
ذلــك  يف  مبــا  القــدس،  مدينــة 
املســجد  اســتهداف  مخططــات 
األقــى، بالتزامــن مــع الذكــرى الـــ 
ــن  ــي م ــطر الرق ــقوط الش 55 لس
االحتــال  ســيطرة  تحــت  املدينــة 

الصهيــوين.

ــا:  ــاٍن له ــت املؤسســة يف بي وقال
تــأيت هــذه الذكــرى هــذا العــام، 
تواجــه  جســيمة  مخاطــر  وســط 
املدينــة عاّمــة واملســجد األقــى 
حكومــة  توجهــات  مــع  خاّصــة، 
املتطرفــة  الصهيــوين  اليمــني 
لفــرض أمــر واقــع مبــا يف ذلــك 
االدعــاء أن املدينــة موحــدة عاصمــة 
ــت  ــف ثواب ــا يخال ــل«، مب لـ«إرسائي
ــدة  ــم املتح ــرارات األم ــخ، وق التاري
مدينــة  القــدس  أن  تؤكــد  التــي 

محتلــة.

وأضافــت: »مــا شــهدته القــدس 
عــر  املــايض،  الشــهر  أواخــر 
اليوميــة  واالنتهــاكات  املارســات 
املســجد  باقتحــام  توجــت  التــي 
باملصلــني،  والتنكيــل  األقــى 
ــم انطــاق مســرة األعــام  ومــن ث
الصهيونيــة التــي شــارك فيهــا آالف 
الحــي  يف  ومــرت  املســتوطنني 
ــود،  ــاب العام ــة ب ــامي ومنطق اإلس
صبغــة  ذات  اعتــداءات  وتخللهــا 
ــة  ــيني بحاي ــى املقدس ــة ع عنرصي
القــوات اإلرسائيليــة، منــوذج صــارخ 
لنظــام الفصــل العنــرصي )األبارتيد( 

الــذي تديــره »إرسائيــل”.

ــوم  ــذا الي ــل ه ــت: »يف مث وقال
يونيــو  حزيــران/  مــن  الخامــس 
طوقــت  كيــف  نســتذكر   1967
القــوات الصهيونيــة مدينــة القــدس، 
واســتكملت احتالهــا خــال يومــني 
ليبقــى االحتــال جامثـًـا حتــى يومنــا 

ــذا”. ه

ذلــك  “منــذ  أنّــه  إىل  ولفــت 
التاريــخ، كرســت القــوات الصهيونية 
ســيطرتها عــى املدينــة، مــن خــال 
عــر  االســتيطانية  البــؤر  فــرض 
ــوم  ــكال، تق ــددة األش ــات متع سياس
عــى طــرد الفلســطينيني وتهجرهم، 
مســتوطنني  اســتجاب  مقابــل 
ــع  ــدف التاعــب يف الواق ــود، به يه
الدميغــرايف فضــا عــن محاولــة 
تغيــر الطابــع العــريب اإلســامي 
ــة أســاء  ــة مــن خــال عرن للمدين
الشــوارع، ورفــع األعــام اإلرسائيلية، 
وإزالــة مظاهــر الوجــود الفلســطيني 

والعــريب”.

ألجــل  »أوروبيــون  وعــّرت 
القــدس«، عــن تضامنهــا الكامــل مع 
املقدســيني الذيــن يواجهــون أرشس 
عمليــة  إىل  ترقــى  تهجــر  حملــة 
العــامل  ودعــت  عرقــي،  تطهــر 
وحايــة  مســاندتهم  إىل  بــأرسه 
حقهــم يف البقــاء يف أرضهــم التــي 

توارثوهــا جيــًا عــن جيــل.

ووجهــت رســالة إىل دول االتحــاد 
األورويب للوقــوف عنــد مســؤولياتها، 
احــرتام  عــى  االحتــال  وحمــل 
والقــرارات  الــدويل  القانــون 
اتفاقيــة  ذلــك  يف  مبــا  األمميــة 
جنيــف الرابعــة لحايــة املدنيــني، 
إرهــاب  مارســة  عــن  والتوقــف 
ــيني،  ــني املقدس ــق املدني ــة بح الدول
شــعائرهم  تأديــة  مــن  ومتكينهــم 
والكنائــس،  املســاجد  يف  الدينيــة 
ــتوطنني،  ــان املس ــاح قطع ــح ج وكب
عــى  الســطو  عمليــات  ووقــف 

واملمتلــكات. األهــايل 

“أوروبيون ألجل القدس”: مخاطر جسيمة تستهدف 
القدس واألقصى
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بــدأت قــوات االحتــال، اإلثنــني 
طريــق  شــق  عمليــات   ،2022-6-6
أرايض  يف  جديــد  اســتيطاين 
ــا  ــني البيض ــة الع ــني مبنطق املواطن
يف مســافر يطــا جنــويب الخليــل .

ــال عــى  ــدت قــوات االحت واعت
ــاع  ــوا الدف ــن حاول ــني الذي املواطن
عــن أراضيهــم املهــددة بالســلب يف 

ــة. املنطق

أّن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الطريــق االســتيطاين الجديــد يهدف 
لتســهيل حركــة املســتوطنني وجيــش 
االحتــال إىل منطقــة الجوايــا التــي 
ــون«  ــوطنتا »ماع ــا متس ــام عليه تق

ــان”. ــخار م و«اتس

ــا  ــني البيض ــة ع ــرض منطق وتتع
التــي  العرقــي  التطهــر  لسياســة 
ينتهجهــا االحتــال بحــق املواطنــني 
يف مســافر يطــا، ملصلحــة توســيع 

مســتوطناته يف تلــك املنطقــة.

ودّمــرت جرافــات املســتوطنني 

العــني  مبنطقــة  زراعيــة  أرايض 
بحيــص،  لعائــات  البيضــاء 
وادعيــس،  والزهــور،  والشــواهني، 
االســتيطاين،  التوســيع  بهــدف 
وأبقــار  أغنــام  مــزارع  وإقامــة 

. طنني للمســتو

عــى  االحتــال  واســتوىل 
عــرات الدومنــات الصيــف املــايض 
ــني  ــة لع ــس األرايض التابع ــن نف م
البيضــا بدعــوى أنهــا أرايض دولــة، 

حســب زعمــه.

الخليــل  غــرب  شــال  ويف 
أخطــرت قــوات االحتال باالســتياء 
عــى أكــر مــن 600 دونــم مــن 

ترقوميــا. بلــدة  أرايض 

وقــال عضــو لجنــة الدفــاع عــن 
األرايض يف بلــدة ترقوميــا ســليان 
جعافــرة: إّن “قوات االحتال ســلّمت 
املواطنــني  مــن  لعــدد  إخطــارات 
بإخــاء أراضيهــم املزروعــة بأشــجار 
منطقــة  يف  والكرمــة،  الزيتــون 
الطيبــة املعروفــة بـ)الهــرش(، والتــي 

تقــدر مســاحتها بأكــر مــن 600 

دونــم، بدعــوى أنهــا أمــاك دولــة”.

هــذه  »مالــي  أّن  وأضــاف 

ميلكــون  أنهــم  أكــدوا  األرايض 

إثبــات ملكيــة ألراضيهــم”، مؤكديــن 

ــال مــن االســتياء  أّن هــدف االحت

ــم«  عليهــا، لتوســيع مســتوطنتي »تيل

األرايض  ومعظــم  و«وادورا«، 

املســتهدفة متلكهــا عائلــة الفطافطة.

الثانيــة  وتعــدُّ الخليــل املدينــة 

بعــد مدينــة القــدس يف أولويــات 

االســتهداف االســتيطاين لســلطات 

االحتــال؛ نظــرًا ألهميتهــا التاريخية 

ــة. والديني

ــرات فلســطينية إىل  وتشــر تقدي

وجــود نحــو 650 ألــف مســتوطن 

الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات  يف 

ــة، يســكنون يف 164  والقــدس املحتل

مســتوطنة، و116 بــؤرة اســتيطانية.

ا ويخطر بسلب مئات  االحتالل يشق طريًقا استيطانيًّ
الدونمات في الخليل
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الخميس 8 ذو القعدة 1443 هــ، الموافق لـ 9 حزيران/ يونيو 2022

ســجون  مصلحــة  امتنعــت 
االحتــال، الثاثــاء 7-6-2022، عــن 
إجــراء معالجــة تجميليــة لألســرة 
مــن  عاًمــا(   38( جعابيــص  إرساء 

جبــل املكــر بالقــدس املحتلــة.

اإلذاعــة  نــرت  مــا  ووفــق 
إرساء  فــإّن  العامــة؛  الصهيونيــة 
ملصلحــة  ثــاٍن  بطلــب  تقدمــت 
ــا األول  ــض طلبه ــد رف ــجون بع الس
للســاح لهــا بإجــراء عمليــة تجميليــة 

أنفهــا. يف 

ــن  ــت إرساء يف 11 تري واعتقل

األول/ أكتوبــر 2015 بعــد أن أطلقــت 
قــوات االحتــال النــار عــى مركبتها 
الحواجــز  أحــد  مــن  بالقــرب 
النفجارهــا  أدى  مــا  العســكرية 
يف  خطــرة  بحــروق  وإصابتهــا 
جســدها مبــا نســبته %60، وفقــدت 
ــت بتشــوهات  ــا، وأصيب ــع يديه أصاب
ــا  ــم عليه ــا. وحك ــه وظهره يف وجه
االحتــال الحًقــا بالســجن 11 عاًمــا، 
بعــد أن وّجــه لهــا تهمــة محاولــة 
تنفيــذ عمليــة، علــًا أنهــا أم لطفــل، 
األســر  نــادي  ذكــر  مــا  وفــق 

الفلســطيني. 

اإلذاعــة  نــرت  أن  وبعــد 

ــص  ــم جعابي ــر تقدي ــة خ الصهيوني

ســجون  ملصلحــة  ثانيًــا  طلبًــا 

عنــارص  أحــد  تقــّدم  االحتــال، 

رشطــة االحتــال بطلــب ملصلحــة 

األســرة  عــاج  بعــدم  الســجون 

جعابيــص، مدعيًــا أنــه أصيــب أثنــاء 

اعتقالهــا. عمليــة 

االحتــال  قــوات  هدمــت 
 ،2022-6-7 الثاثــاء  الصهيــوين، 
مســاكن أهــايل قريــة العراقيــب يف 
النقــب املحتــل، وذلــك للمــرة الـــ202 

عــى التــوايل.

االحتــال  قــوات  واقتحمــت 
املنــازل الفلســطينية بالقريــة الواقعة 
عــام  املحتلــة  فلســطني  جنــوب 
ــات،  ــد العائ ــت بتري 1948، وقام
ــاء،  ــال والنس ــن األطف ــم م وغالبيته

وتركتهــم دون مــأوى.

هدمــت  شــهر،  نحــو   وقبــل 
قــوات االحتــال القريــة الواقعــة 
عــام  املحتلــة  فلســطني  جنــوب 
1948، للمــرة الـــ201، لكــن األهــايل 
يؤكــدون يف كل مــرة أنهم ســيعيدون 
ــن  ــيبقون صامدي ــة، وس ــاء القري بن

ــم. ــى أرضه ع

ويحــاول االحتــال الصهيــوين 
االقتاعيــة  سياســته  تكريــس 
ــرى  ــدن والق ــق امل ــتيطانية بح واالس
ــا  ــر أهله ــدف تهج ــطينية، به الفلس

ــطني.  ــى أرايض فلس ــيطرة ع والس

ــادس  ــايل الس ــدم الح ــد اله ويع
ــاري 2022،  ــام الج ــع الع ــذ مطل من
ــايض  ــام امل ــا الع ــد هدمه ــك بع وذل
نصــب  األهــايل  ويعيــد  مــرة،   14
الخيــام مــن جديــد، ضمــن تصديهم 
وتجهرهــم  اقتاعهــم  ملخططــات 

ــم. ــن أرضه م

العراقيــب  قريــة  يف  ويســكن 
22 عائلــة فلســطينية، متتلــك آالف 
لكــن  األرايض،  مــن  الدومنــات 
تعــرتف  ال  االحتــال  ســلطات 

لهــا. مبلكيتهــم 

 ويعيــش يف صحــراء النقــب نحو 
240 ألــف فلســطيني، يقيــم نصفهــم 
يف قــرى وتجمعــات، بعضهــا مقــام 

منــذ مئــات الســنني.

االحتالل يرفض طلب األسيرة جعابيص إجراء معالجة 
تجميلية للمرة الثانية

قوات االحتالل تهدم بلدة العراقيب في النقب للمرة 
الـ 202 على التوالي
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ومؤسســات  فصائــل  أدانــت 

االحتــال  ممثــل  تعيــني  فلســطينية، 

الصهيــوين يف األمــم املتحــدة، جلعــاد 

أردان، نائبًــا لرئيــس الجمعيــة العامــة.

عــى  الدميقراطيــة:  الجبهــة 

املنظــامت الدوليــة رفــض تعيــني 

املجــرم

إّن  الدميقراطيــة،  الجبهــة  وقالــت 

الجمعيــة  لرئيــس  نائبًــا  أردان  تعيــني 

ــم املتحــدة »ســابقة خطــرة  ــة لألم العام

ملنظومــة  املنظمــة ورضبــة  تاريــخ  يف 

الــدويل  والقانــون  والعدالــة  القيــم 

واإلنســاين”.

واعتــرت أّن هــذه الخطــوة »مل تكــن 

تحــدث لــوال سياســة الكيــل مبكيالــني 

والتــي  الدوليــة،  املعايــر  وازدواجيــة 

ــة،  ــة الدولي ــى املنظوم ــا ع ــكل انقابً تش

يف  اإلرسائيليــني  للمجرمــني  ومكافــأة 

ــن  ــداًل م ــعبنا ب ــم عــى ش ــر عدوانه تري

محاســبتهم«، كــا جــاء يف بيانهــا.

وأضافــت: عــى املنظــات الدوليــة 

ــوق  ــس حق ــدة ومجل ــم املتح ــا األم ومنه

وأحــرار  الصديقــة  والــدول  اإلنســان 

أردان  املجــرم  تعيــني  رفــض  العــامل، 

والقيــام  املتقــدم  املوقــع  هــذا  يف 

وصــول  متنــع  جريئــة  بخطــوات 

ــة  ــع حساس ــني ملواق ــني اإلرسائيلي املجرم

يضمــن  ومبــا  الدوليــة،  املنظومــة  يف 

ــاب  ــن العق ــل« م ــات »إرسائي ــدم إف ع

ــطيني  ــعبنا الفلس ــق ش ــا بح ــى جرامئه ع

واملســلمة. العربيــة  وشــعوبنا 

إهانــة  القــرار  حــامس: 

الدوليــة للمنظومــة 

حــاس  اعتــرت  الســياق،  ويف 

شــعبنا  ملشــاعر  »اســتفزازًا  القــرار 

وملحبــي الســام والعــدل يف العــامل«، 

وقالــت أنّــه يشــكل »إهانــة للمنظومــة 

ــاء  ــا إنه ــى عاتقه ــع ع ــي يق ــة الت الدولي

االحتــال يف فلســطني، ومحاســبة قادتــه 

ــم وإرهــاب  ــن جرائ ــوه م ــا ارتكب عــى م

وشــعوب  الفلســطيني  الشــعب  بحــق 

ــان  ــة«، كــا جــاء يف البي ــة العربي املنطق

الصحــايف.

املتحــدة  »األمــم  الحركــة  ودعــت 

لحريــة  الداعمــة  الصديقــة  والــدول 

الشــعوب وحّقهــا يف تقريــر املصــر، إىل 

العمــل عــى تغيــر هــذا القــرار املشــني؛ 

حايــة لحقــوق اإلنســان، وللحيلولــة دون 

إفــات مجرمــي الحــرب مــن العقــاب 

ــة«. ــم الدولي ــام املحاك ــبة أم واملحاس

الجبهــة الشــعبية: القــرار مُيثــل 

األمــم  تاريــخ  يف  أســوًدا  يوًمــا 

املتحــدة

ــرار  ــعبية أّن الق ــة الش ــدت الجبه وأك

مُيثــل »يوًمــا أســوًدا يف تاريــخ األمــم 

املتحــدة، ويُشــّكل صفعــًة للقيــم التــي 

تأســس عليهــا ميثاقهــا«.

الكيــان  »يعطــي  أنــه  واعتــرت 

رقعــة  مــن  توّســع  مكانــة  الصهيــوين 

إفــات قادتــه مــن املســاءلة والعقــاب 

ــر  ــٌل واضــح عــى تأث ــدويل، وهــو دلي ال

ــّوة  ــز الق ــى مراك ــوين ع ــويب الصهي الل

العــامل«. هــذا  والنفــوذ يف 

وأضافــت: تعيــني املجــرم الصهيــوين 

أردان مهنــدس العقوبــات واالنتهــاكات 

الكيــل  سياســة  يفضــح  األرسى،  عــى 

لألمــم  املعايــر  وازدواجيّــة  مبكيالــني 

ــون  ــادئ القان ــي تتشــدق مبب املتحــدة الت

وانتقائيــة  اإلنســان،  وحقــوق  الــدويل 

انفــاذ القانــون الــدويل.

ــة الفلســطينية،  وقالــت وزارة الخارجي

ورشعنــة  »لتســويق  يــأيت  القــرار  إّن 

ملنظومــة االحتــال االســتعاري عى أرض 

ــة  ــه »مبثاب ــدت أن ــطني«، وأك ــة فلس دول

محاولــة لتطبيــع اإلجــرام واإلفــات مــن 

ــة«. ــة الدولي ــاب يف املنظوم العق

إدانات فلسطينية لتعيين أردان نائًبا لرئيس الجمعية العامة 
لألمم المتحدة
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الخميس 8 ذو القعدة 1443 هــ، الموافق لـ 9 حزيران/ يونيو 2022

وّجــه األمــنِي العــاّم لحركــِة الجهــاِد 

ــاد  ــِد زي اإلســاميِّ يف فلســطني، القائ

ــِل  ــرى رحي ــاء يف ذك ــة رث ــة كلم النخال

األمــني العــامِّ الســابق للحركــة الدكتــور 

ــي  ــا ي ــلّح وفي ــه ش ــد الل ــان عب رمض

نــص الكلمــة كاملــة:

 الحمــُد للــِه ربِّ العاملــني، والصــاُة 

ــاِم  ــلنَي وإم ــيِِّد املُرَس والســاُم عــى س

ــٍد عليــِه أفضــُل  املُجاهديــَن ســيِِّدنا ُمحمَّ

الَصــاِة وأتــمُّ التســليم.

ــٍد  َث عــْن قائ ــَب أْن أتحــدَّ ــا أصَع َم

فَلســِطينيٍّ بَحْجــِم الدكتــوِر رمضــان، 

ــرَِة  ــورِِه يف َمس ــَدورِِه وُحض ــَط ِب وأُِحي

َحركــِة الِجهــاِد اإلســاِميِّ ُمنُذ تأِسيِســَها 

وِجهــاِد  َمســرَِة  ويف  انْطاقَِتَهــا،  أِو 

أصَعــَب  وَمــا  الَفلســِطينّي،  ــْعِب  الشَّ

َث عــْن قائــٍد  عــى النَّْفــِس أْن أتَحــدَّ

َســَكَن اْســِمي ِبِجــَواِر اْســِمِه أِلكــَرَ ِمــْن 

ــنواٍت  ــا َس ــا، وقَبلََه ــا َراثِيً ــَن عاًم ِعري

ــِل اللَِّصيــِق ألكــَرَ ِمــْن َعــْرِ  مــَن الَعَم

ــَرى. ــنواٍت أُخ س

الدكتــوُر  كاَن  البدايــاِت  فُمنــُذ 

ـًة وَحيــاًة  رمضــاُن رَِحَمــُه اللــُه َحيويَـّ

تُلِْغيــِه كثــٌر  اَل  ـْف.. ُحضــوًرا  ال تتوقَـّ

ــدرَك أنَّ ذل ــا أْن نُ ــاة، وعلين ــَن املُعان ِم

ِت يــا لِبدا ا َزَمَن   ، لجميَل ا لزمَن  ا َك 

ــِة  ــوٍر أليقونَ ــن ُحض ــِه م ــا ِفي ــُكلِّ م ، ِب

فتحــي  الدكتــوِر  الشــهيِد  الجهــاِد 

ــِج عــى َمــداِر الوقــت،  الشــقاقي املُتوهِّ

ــاَن  ــوِر رمض ــوَر الدكت ــاَوَز ُحض أن تَتج

أحلَــِك  يف  وأنيًســا  وُمبــاِدًرا  ُمبِدًعــا 

ــنَي  ــُل ب ــا، فــكاَن يتنقَّ األوقــاِت وأْجَملِه

ــريكِّ  ــداِع الَح ــيايسِّ واإلب ــداِع الس اإلب

والثقايّف، والحضوَر الــذي ال تســتطيُع 

ــى  ــا ع ــرَُّك فيه ــي يتح ــا الت الُجغرافي

اتِّســاِعَها تجاُوزَه.

داخليــٌة  نَــرٌَة  لتَصــُدَر  تُكــْن  ملْ 

ــِمِه  ــوِر اْس ــٌة دوَن ُحض ــٌة حركي أو َمجل

الاِمــعِ ولُغِتــِه البَليغــة.

ثاثــنَي  مــن  أكــرَ  َعرَفْتُُه ُمنــُذ 

ــْب لحظــًة واِحــدًة  ــْم يَِغ ــف، لَ عامــاً ونَيِّ

عــن َميــداِن الِكفــاِح بالكلمــِة واملَوقــِف 

والــرأِي يف أعَقــِد الظــروِف وأيَسَِهــا، 

يُكــِن  لَــْم  للَحرَكــِة  قياَدتِــِه  وخــاَل 

ــُه  الِكفــاُح املُســلَُّح واملقاومــُة لِتُغــاِدَر قلْبَ

وُمناِفًحــا  ُمحرًِّضــا  وَعْقلَــه،  وُرْوَحــُه 

ــًدا. وقائِ

السياَســِة  َجــْواَلُت  تُكــن  وملْ 

وَدهاؤَهــا لِتَنــاَل ِمْنــُه وِمــْن إراَدتِــه، 

يُدِهُشــَك وأنــَت تســتَِمُع إليــِه يف كُلِّ 

التاريــِخ  إىل  السياَســِة  ِمــَن  يَشٍء، 

النُّكتَــُة كاَن  ـى  والِفْقه، حتَـّ والقــرآِن 

لَهــا نَصيــٌب يف ِجلَْســاتِه.. إذا كَتَــَب 

َث كاَن ُمحاِربـًـا وُمميَّــزًا  أبـْـَدَع وإذا تَحــدَّ

ــِة  ــِة الثقاف ــاٌر يف َمعرك ــُه ُغبَ ــقُّ لَ ال يَُش

الُصعــوِد  التاريــِخ وفَــرتَاِت  وَمعرفــِة 

والُهبــوِط التــي َمــرَّْت ِبهــا األُّمــة.

ــا  ــَب َراثِيً َر أْن أكتُ ــْن أِلَتصــوَّ ــْم أكُ لَ

األَخ الحبيــَب والعزيــَز والقائــَد الدكتــوَر 

ــا  ــنوات لَِكنََّه ــُرُُه ِبس ــا أك ــان وأنَ رمض

ــه. إراَدُة الل

ــا  ــوًرا وأكَرَنَ ــا ُحُض ــْد كاَن أكَرَنَ لَق

ثقافَــًة، لَقــْد تَوقََّفـــْت رِحلَــُة أربََعــِة 

ــِز  ــِخيِّ واملَُميَّ ــاِء الَس ــَن الَعط ــوٍد ِم ُعُق

الُحضــوُر  يَنتَــِه  لَــْم  ولِكــْن  ِبِغياِبــه، 

ِفيَا تـَـرَك، وَستَْكتَـــِشفوَن يف َموُســوَعِة 

رمضــان  للُدكتــوِر  الكاِملَــِة  األعــَاِل 

ــُه  ــا، أنَّ ــُة قريبً ــتُصِدرَُها الحرك ــي َس الت

ــَل  ــُه أْو ِقيْ ــَب َعْن يَســتِحقُّ أكــرَ ِمــاَّ كُِت

ــه. ِفيْ

َســاٌم َعليــَك أبَــا َعبِداللــِه َحيًّــا 

وَميِّتًــا.. َســاُم َعليــك، كَــْم نَفتَِقــُدَك يف 

َمِســرَتَِنا التــي لـَـْن تَتَوقَّــَف ِبــإذِن اللــه، 

ــا ترتَِفــُع عــى بيــِت املَقــِدِس  إالَّ وَراياتَُن

وكُلِّ فَلَســطني.

ــا  ــوا َم ــاٌل َصَدقُ ــَن املُؤِمنــنْيَ رَِج )ِم

َعاَهــُدوا اللــَه َعليــِه، فَِمنُهــْم َمــْن قـَـَى 

ــوا  لُ ــا بَدَّ ــْر وَم ــْن يَنتِظ ــْم َم ــُه وِمنُه نَْحبَ

ــًا(  ســورة األحــزاب - اآليــة 23 تَبِديْ

زياد النخالة في ذكرى رحيل رمضان شلح: كان حيويًة وحياًة 
ال تتوقف
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ــن  ــادس م ــني الس ــادف اإلثن ص
الذكــرى   2022 حزيران/يونيــو 
األمــني  لوفــاة  الثانيــة  الســنوية 
الجهــاد  لحركــة  الســابق  العــام 
االســامي الدكتــور رمضــان عبــد 
اللــه شــلح عــن عمــر يناهــز 62 
مــع  طويــٍل  رصاٍع  بعــد  عاًمــا، 
املــرض، لتفقــد األمــة رجــل الحكمــة 
والوحــدة واإلرصار عــى اســرتداد 

كافــة الحقــوق مــن املحتــل .

فــا مبالغــة إن قيــل أّن اســم 
ــه شــلّح هــو واحــد  ــد لل رمضــان عب
فالرجــل  فلســطني،  أســاء  مــن 
بــذل أكــر مــن 42 عاًمــا يف ســعيه 
ــة الفلســطينية  ــل القضي ــث لنق الحثي
إىل موقــع الصــدارة يف االهتــام 
إىل  وتحويلهــا  والــدويل،  العــريب 

قضيــة جامعــة تخدمهــا الكلــات 

ــوًرا. ــاء ط ــارًة والدم ت

ــن  ــلّح.. اب ــه ش ــد الل ــان عب رمض

الشــجاعية ذو الصــوت الصــادح

ولــد يف شــباط/ فرايــر عــام 

االبتــدايئ  تعليمــه  وتلقــى   ،1958

واإلعــدادي يف غــزة، كــا حصــل 

العامــة  الثانويــة  شــهادة  عــى 

أن  قبــل  القطــاع،  يف  التوجيهــي 

يتوجــه إىل مــرص ملتابعــة تعليمــه 

االقتصــاد  درس  حيــث  الجامعــي، 

يف جامعــة الزقازيــق، وتخــرج منهــا 

.1981 ســنة 

جامعــة  يف  الدارســة  أثنــاء 

عــى  شــلّح  تعــرّف  الزقازيــق 

ــور فتحــي الشــقاقي، بالرغــم  الدكت

نفــس  إىل  الينتميــان  أنهــا  مــن 

الشــقاقي  كان  فقــد  التخصــص، 

يــدرس الطــب يف الســنة الثانيــة.

كان الشــقاقي قــد بــدأ بنشــاطه 

الســيايس منــذ كان طالبًــا، لكــن 

ــورة  ــد الث ــور إال بع ــه مل تتبل خطوات

اإليرانيــة ســنة 1979، حيــث بــدأ 

ــم حركــة  ــق لتنظي البحــث عــن طري

تخليــص  عــى  تعمــل  مســلحة 

فلســطني مــن االحتــال.

1978 اقــرتح شــلّح  ويف عــام 

تشــكيل  الشــقاقي  صديقــه  عــى 

أنــه  الشــقاقي  فأخــره  تنظيــم، 

باســم  يــرتأس مجموعــة صغــرة 

“الطائــع اإلســامية”، فــا كان مــن 

شــلّح إال أنــه انضــم لهــذا التنظيــم.

الذكرى الثانية لرحيل الدكتور رمضان شلح. .
رجل المواقف والثوابت
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الخميس 8 ذو القعدة 1443 هــ، الموافق لـ 9 حزيران/ يونيو 2022

ــك  ــد ذل ــة بع ــعت املجموع وتوس
الطلبــة  العــرات مــن  بانضــام 
الفلســطينني يف الجامعــات املرصية، 
“الجهــاد  لحركــة  بدايــة  لتشــّكل 
اإلســامي”.بعد ذلــك عــاد شــلّح إىل 
ــاد يف  ــتاًذا لاقتص ــل أس ــزة وعم غ
الجامعــة اإلســامية، لكنــه مل يتخــَل 
فاشــتهر  النضاليــة،  مهامــه  عــن 
ــي  ــة الت ــه الجهادي ــوة وبخطب بالدع
أثــارت غضــب “إرسائيــل” ففرضــت 
عليــه اإلقامــة الجريــة ومنعتــه مــن 

ــة. ــل يف الجامع العم

كان مــن املعــروف عــن شــلّح 
قدرتــه اللغويــة العاليــة وموهبتــه 
السياســية  الشــعارات  تأليــف  يف 
الجهــوري  وبصوتــه  والخطــب، 
الكلــات  إلقــاء  عــى  املســاعد 
ــى  ــاً ع ــذا كان غالب ــية، وله الحاس
يف  الشــعبية  التظاهــرات  رأس 
ــة  قطــاع غــزة. شــلّح يعــرّف بالقضي
ويجّهــز  بالخــارج..  الفلســطينية 

العســكري للعمــل 

شــلح  غــادر   1986 عــام  يف 
إلكــال  لنــدن  إىل  فلســطني 
عــى  وحصــل  العليــا،  الدراســات 
درجــة الدكتــوراه يف االقتصــاد مــن 
ــل  ــام 1990، ليتنق ــة “درم” ع جامع
الكويــت  عواصــم  بــني  بعدهــا 
ولنــدن ثــم إىل الواليــات املتحــدة 
لدراســات  أســتاًذا  عمــل  حيــث 
الــرق األوســط يف جامعــة “جنويب 
فلوريــدا” بــني عامــي 1993 و1995.

عــام 1995 توّجــه إىل ســوريا، 
ــودة  ــوق للع ــه الش ــتد ب ــد أن اش بع
االنتهــاء  إىل فلســطني، وبانتظــار 
بالعــودة،  الخاصــة  أوراقــه  مــن 

ــا  ــقاقي وعم ــور الش ــى بالدكت التق
ــا مــدة 6 أشــهر لوضــع الخطــط  مًع
لتطويــر العمــل الجهــادي، لكــن ويف 
ــاد  ــاز املوس ــال جه ــام اغت ــك الع ذل

الدكتــور الشــقاقي يف مالطــا.

اللــه  عبــد  رمضــان  انتخــب 
ــاد  ــة “الجه ــا لحرك ــا عاًم ــلّح أميًن ش
اإلســامي” خلًفــا للشــهيد فتحــي 
مواصلــة  إىل  فســعى  الشــقاقي، 
ــاق أوســلو  ــه يف معارضــة اتف طريق
ملواجهــة  املســلّح  الخيــار  ودعــم 
العاقــات  وإقامــة  االحتــال 
ــع  ــة م ــنة واإليجابي ــية الحس السياس
الفلســطينية  القضيــة  كل أصدقــاء 
ــة االنتفاضــة الفلســطينية  ــع بداي وم
اتهمــت   ،2000 عــام  الثانيــة 
“إرسائيــل” رمضــان عبــد اللــه شــلح 
باملســؤولية املبــارشة عــن عــدد كبــر 
ــامي”  ــاد اإلس ــات “الجه ــن عملي م

إرسائيليــة. أهــداف  ضــد 

بعمليــة  شــلّح  اســم  وارتبــط 
“زقــاق املــوت” التــي وقعــت يف 
تســببت  والتــي  الخليــل،  مدينــة 
قائــد عســكري إرسائيــي  مبقتــل 
باإلضافــة إىل 13 جنديًــا آخريــن.

ــى  ــلّح ع ــنطن ش ــت واش وأدرج
اإلرهابيــة”  “الشــخصيات  قامئــة 
عــام  نهايــة  ويف   ،2003 عــام 
التحقيقــات  مكتــب  أدرجــه   2017
الفيــدرايل األمــريك”FBI”، عــى 

املطلوبــني. قامئــة 

الســلطات  أدرجــت  أن  وســبق 
قامئــة  عــى  شــلح  األمركيــة 
“الشــخصيات اإلرهابيــة” مبوجــب 
ــه  ــون األمــريك وصــدرت بحق القان
الئحــة تضــم 53 تهمــة مــن املحكمــة 

الفيدراليــة يف املقاطعــة الوســطى 

لواليــة فلوريــدا عــام 2003.

ــام  ــة ع ــت اإلدارة األمركي وقام

“مكافــآت  لرنامــج  بضمــه   2007

مــن أجــل العدالــة”، وعرضــت مبلــغ 

5 مايــني دوالر مقابــل املســاهمة 

يف اعتقالــه.

شــلّح يصــارع املــرض.. وينتــرص 

للحيــاة

تــويف رمضــان شــلّح يف بــروت 

عــن   2020 حزيران/يونيــو   6 يف 

ــد  ــك بع ــا، وذل ــز 62 عاًم ــر ناه عم

ــع نتيجــة “مــرض عضــال”  رصاع م

مــن  األخــرة  الســنوات  خــال 

ــه. حيات

أوىص شــلّح بــأن يُدفن يف قطاع 

غــزة، لكــن االحتــال الصهيــوين منع 

ــل  ــه إىل القطــاع، فُنق دخــول جثان

إىل مخيــم الرمــوك لاجئــني يف 

دمشــق ليدفــن هنــاك بجوار شــقيقه 

اإلســامي”  “الجهــاد  تأســيس  يف 

ــا فتحــي الشــقاقي. وقيادته

لكــن قبــل وفاتــه بعامــني، ومــع 

ــة مارســته  اشــتداد املــرض وصعوب

ــة  ــة، تخــى عــن أمان ملهامــه القيادي

 2018 عــام  اإلســامي”  “الجهــاد 

ــد أن  ــذي أك ــة ال ــاد نخال ــه زي ألخي

“تقدمــت  شــلّح  بقيــادة  الحركــة 

بثبــات عــى كل املســتويات الرتبويــة 

والسياســية والعســكرية”.
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قــال رئيــس املكتــب الســيايس 
هنيــة   إســاعيل  حــاس  لحركــة 
إنـّـه يف مثــل هــذا اليــوم مــن العــام 
2020 افتقدنــا وخــست فلســطني 
واحــًدا مــن رجاالتهــا الكبــار الذيــن 
تاريخهــا  يف  بصمــة  لهــم  كان 
عامــرًا  قلبًــا  يحمــل  العظيــم، 
باإلميــان وحــب الوطــن واالســتعداد 
ــس،  ــم النف ــاء، كري ــة والعط للتضحي
عــايل الهمــة، األخ املجاهــد  الدكتــور 
ــني  ــلّح، األم ــه ش ــد الل ــان عب رمض
الجهــاد  لحركــة  الســابق  العــام 

اإلســامي.

وأضــاف -يف ترصيــٍح وزعتــه 
»رجــل  شــلح  أّن  حــاس-  حركــة 
قلبــه  يف  فلســطني  ســكنت 
ــن  ــا، يؤم ــرًّا أبيًّ ــاش ح ووجدانه، ع

نحــو  ومنهاًجــا  دربًــا  باملقاومــة 
ــال  ــن االحت ــاق م ــر واالنعت التحري
ــد واألخ  ــم القائ ــكان نع ــم، ف والظل
الوطــن،  هــّم  تَشــاركنا  والرفيــق، 
ذاتــه،  النهــج  عــى  معــا  وعملنــا 
ورسنــا يف درب واحــد نحــو القــدس 
عنــوان  واملقاومــة  الجهــاد  قبلــة 
ــدى  ــى م ــرار ع ــز األح ــورة ورم الث

هــذا العــامل الواســع”.

الراحــل  أّن  إىل  هنيــة  وأشــار 
آمــن  التــي  الوحــدة  حمل هــّم 
أنهــا غايــة عظمــى عــى طريــق 
والعمــل  املشــرتك  العطــاء 
املســتمر  املتواصــل،  والجهــاد 
الشــاملة،  واملقاومــة  والــدؤوب 
وأيقــن بــأن الطلقــة عنــوان التعامــل 
مــع االحتــال، وشــعار الســائرين 

نحو فلسطني الوطن والقضية.

وتابــع: “لقــد كان الرحيــل صعبًا، 

خلفــه  عظيــًا  إرثًــا  تــرك  لكنــه 

مــن فكــر نقــي ورجــال رشفــاء، 

واإلميــان  املعــاين  ذات  يحملــون 

الــدرب  عــى  ويســرون  العميــق، 

ذاتــه نحــو العــزة والكرامــة واإلبــاء، 

ــاد  ــد زي ــم األخ املجاه ويف مقدمته

ــام  ــني الع ــارق األم ــو ط ــة أب النخال

لحركــة الجهــاد اإلســامي ورفاقــه”.

الســادس  اإلثنــني  وصــادف 

ــرى  ــو 2022 الذك ــن حزيران/يوني م

األمــني  لوفــاة  الثانيــة  الســنوية 

الجهــاد  لحركــة  الســابق  العــام 

االســامي الدكتــور رمضــان عبــد 

اللــه شــلّح.

هنيــة: الدكتــور رمضــان شــّلح عــاش مؤمًنــا بالمقاومــة 
ــر ــو التحري ــا نح درًب



موقعها: 
تقع إىل الجنوب الرقي من مدينة حيفا وتبعد عنها 23 كم.

مساحتها وعدد سكانها: 
بلغــت مســاحة أراضيهــا املســلوبة حــواىل 6500 دومنـًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عــام 1931 حــواىل 406 

نســمة، وارتفــع إىل 550 عــام 1945.

االحتالل الصهيوين: 
عــام 1948 بعــد االحتــال دمــرت ســلطات االحتــال القريــة تدمــرًا كامــًا ورشّدت أهلهــا وصــادرت 

أراضيها.

ــاء  ــدة، إال أن جــزءاً مــن أراضيهــا أقيمــت عليــه أحي مل تقــام مســتوطنات صهيونيــة يف موقــع البل

مــن مســتوطنة »هزوريــع«.

أبو زريق

الخميس ٦ جمادى األولى 1443هـ، الموافق لـ 9 كانون األول 2021 
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