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 : متابعات
1ُ الحرب2ي لُق2وَّات  ع2رض اإلْع2لاَ
الجي2ش واللج2ا8 الش2عشية، أم2س 
األحد، مشا8داَ مصورًة لتخرُّج دفعة 
22ة  اصَّ عس2كرية م2ن الُق22وَّات الخاَ

تحمل اسم "يد الحمى"
وتضمل2ت املش2ا8د الت2ي وزعها 
1 الحربي، ملاورًة عس2كرية  اإلْع22لاَ
نوعي2ة، نّف2ذ28ا ملتس2شو الدفع2ة، 
أالاء تخرجهم، وأبرزوا فيها املهارات 
القتالي2ة الت2ي تلقو28ا خ2لل فرتة 

التدريب. 
الخريج2و8  ق2ا1  املل2اورة،  ويف 
بمح2اكاة عملي2ات قتالي2ة مختلفة، 
نوعي2ة  اقتحام2ات  نّف22ذوا  حي2ث 

اس2تهدفوا  كم2ا  افرتاضي2ة،  ملواق2ع 
مواقع وأوكار افرتاضية للعدو بطرق 
مختلفة، وعكست تلك العمليات مدى 
جهوزية الخريجا للتوجه إىل جشهات 
ال2رف والكرام2ة ملواجه2ة العدوا8 

األمريكي الس2عودّي ومرتِزقته. 
وحملت الدفعة اس2م "يد الحمى"، 
يف إشارة إىل مواصلة املروع الذي بدأه 
الرئي2س الش2هيد صالح ع2ي الصماد 

تحت شعار "يد تحمي ويد تشلي". 

تخري2ج  مس2تمر  بش2كل  ويت2م 
دفعات عسكرية مختلفة من ُق2وَّات 
الجيش واللجا8 من مختلف امللاطق 
العس2كرية، يف إطار التعشئة الشاملة 

ضد العدوا8 األمريكي السعودّي. 

أخبار

مصرع وإصابة 14 مرتزقاً وتدمري آلية يف الساحل الغربي
 : تعز

واللج2ا8  الجي2ش  ُق22وَّاُت  تواِص2ُل 
الشعشية عملياِت التلكيل بمرتِزقة العدوا8 
األمريك2ي الس2عودّي يف مختل2ف مح2اور 
جشه2ة الس2احل الغرب2ي بمحافظ2ة تعز، 
وس2ط ارتفاع مستمر يف الخسائر الشرية 
واملادي2ة للمرتِزق2ة، حي2ث ت2دوُر مع2ارُك 
عليف2ٌة 8لاك يس2طر فيها أبط2ال الجيش 

واللجا8 ملحماَ أسطوريًة يف الثشات. 
مصدٌر عس2كري أفاد لصحيفة املسرية 
ب2أ8 ُق22وَّات الجي2ش واللج2ا8 الش2عشية 
تمّك2ل2ت، أم2س األح2د، م2ن تدم2ري آلية 
عس2كرية تابع2ة ملرتِزقة الع2دوا8 يف أحد 
محاور جشهة الس2احل، وأوضح املصدر أ8 
اآللي2ةاَ كانت تحِمُل مجموع2ًة من املرتِزقة 
علدم2ا دّمرته2ا وحدات الجي2ش واللجا8، 
وأس2فر تدمري اآللية عن مرصع جميع من 

كانوا عىل متلها. 
جاء ذلك بعد ساعات من سقوط عرات 
م2ن مرتِزق2ة الع2دوا8 ب2ا قتي2ل وجري2ح 
وضملهم قيادات، بلريا8ِ الجيش واللجا8 يف 
مواجهات دارت عىل محور آخر من الجشهة. 
وحصل2ت الصحيف2ُة م2ن مص2ادرض 
ميدانية عىل أس2ماء 14 من املرتِزقة الذين 

س2قطوا قتىل وجرحى يف تل2ك املواجهات، 
حي2ث أف2ادت املص2ادر بم2رصع ع2رة 
مله2م و28م ُك22لٌّ م2ن: القي2ادي املرتِزق 
نشيل الس2فياني - املرتِزق مامو8 الشعشي 
الخليف2ي  و8ي2ب  املرت2ِزق   - الصشيح2ي 
الصشيحي - املرتِزق مجيد راش2د العلقمي 
الصشيح2ي - املرت2ِزق يارس اابت املش2ويل 
محم2د  8ش2ا1  املرت2ِزق   - الصشيح2ي 
الصشيح2ي - املرتِزق مهيل نايس الصشيحي 
-املرتِزق لقما8 جمال الصشيحي - املرتِزق 

ياس2ا س2عيد الصشيح2ي – واملرتِزق عي 
الجليد الصشيحي. 

تل2ك  يف  آخ2رو8  أربع2ة  أصي2ب  كم2ا 
املواجه2ات و28م ُك22لٌّ م2ن: املرت2ِزق عي 
ملص2ور األغ2ري – املرت2ِزق ع2ي الحداد 
األغري - املرت2ِزق فتحي األبيض الشوكري 

- واملرتِزق أما عشدالله الزغري األغري. 
وكان2ت صحيفة املس2رية ق2د نرت يف 
عدد8ا الصادر، أمس أس2ماء 67 من قتىل 
وجرحى املرتِزقة وبيلهم قيادات، س2قطوا 

إىل جانب املئات من زملئهم بلريا8 الجيش 
واللجا8 الشعشية يف جشهة الساحل الغربي 

خلل األسشوع الفائت فقط. 
1 الحربي للجيش واللجا8  ونر اإلْع2لاَ
مش2ا8داَ  األول،  أم2س  مس2اء  الش2عشية، 
مصورة جديدة عرضت جانشاً من العمليات 
الشطولية لُق2وَّات الجيش واللجا8 الشعشية 

يف جشهة الساحل. 
وأظهرت املش2ا8د تدمرياَ عدد من آليات 
املرتِزق2ة وإح2راق وإعطاب أُْخ22راَى، كما 

عرضت اس2تهداف أبطال الجيش واللجا8 
لتجمع2ات وأوكار املرتِزقة 8ل2اك، مواقًة 

خسائراَ كشريًة لهم. 
كم2ا عرض2ت املش2ا8ُد ف2راراَ العديد من 
مرتِزق2ة الع2دوا8 أم2ا1 رضب2ات الجي2ش 
واللجا8 الشعشية التي الحقتهم إىل أوكار8م. 
 ويف املشا8د تعّهد املجا8دو8 املرابطو8 
الثش2ات  بمواصل2ة  الس2احل  جشه2ة  يف 
22ّدي لألع2داء مهما كا8  والصم2ود والتصاَ

حجم التضحيات. 

 اإلعالم الحربي يوّثق جانبًا من خسائرهم 

الخريجون نّفذوا مناورة عسكرية نوعية أظهروا فيها جهوزيتهم القتالية

 نزوح متزايد للمواطنين من المنطقة هربًا من النيران االشتباكات

العدو السعودي يعرتف 
بمصرع ثالثة من جنوده 
يف جبهات ما وراء الحدود

 : متابعات
1 العدو الس2عودّي، أمس، بمرصع الاة جلود  اعرتفت وس2ائُل إْع2لاَ
س2عوديّا بل2ريا8 الجي2ش واللج2ا8 الش2عشية يف املواجه2ات الدائرة يف 

جشهات ما وراء الحدود. 
ورصدت صحيفُة املس2رية تلك االعرتافات، وس2جلت أس2ماء الجلود 
الثلا2ة الرصع2ى ورتشهم العس2كرية و8م ُك22لٌّ من: العري2ف عشد الله 
عواد عايش س2لد االيداء العلزي، والرقيب محمد عي الجشاري االسلمي، 

والوكيل رقيب حمد بن جرا8 أحمد الجعفري. 
ويعرتف العدو الس2عودّي بشكل ششه يومي بمرصع وإصابة جلوده 
بلريا8 الجيش واللجا8 يف جشه2ات ما وراء الحدود، فيما تواصل ُق2وَّات 
الجيش واللجا8 عملياتها عىل مختلف املحاور يف تلك الجشهات، مس2ددة 

رضباٍت متواصلًة عىل جيش العدو ومرتِزقته. 

عبده الجندي يرأس 
اجتماعاً موسعاً ملناقشة 

التحديات الراهنة
 :  تعز 

رأس محاف2ُظ تعز عشده الجلدي، أمس األحد، اجتماعاً قشاَلياً موس2عاً 
ضم مشايخ وأعيا8 املحافظة وعدداً من القيادات األملية والعسكرية.

وناق2ش املجتمع2و8 تصعيداَ العدوا8 ع2ي مربع الس2احل، مؤكدين 
أ8 الع2دوا8 لن يحققاَ س2وى انتصارات إعلمي2ة وأ8 األبطال اابتو8 يف 

مواقعهم ولن يجلياَ العدوا8 إال الخيشة والخسارة. 
واَأوضح محافظ تعز عشده الجلدي, أ8 العدوا8 ومرتزقته يسعو8 إىل 
نقل مخّطط الفوىض من ملاطق سيطرتهم التي تلتر فيها االغتياالت 
ونه2ب األرايض واغتصاب األع2راض إىل امللاطق الواقعة تحت س2يطرة 

2ّدي لدحر العدوا8 ومرتزقته. الجيش واللجا8, مؤكداً الوقوف والتصاَ
 يف ح2ا أش2ار ضيف الله الش2امي -عضو املكتب الس2يايس ألنصار 
الله-, أ8 العدوا8 ال يحمل أي مروع اس2تقرار للملطقة وإنما يريد أ8 
تصشحاَ ممزق2ة يف دويلت يدير8ا العدو الصهيوني واألمريكي من خلل 

عملئه.

تخرج دفعة جديدة من القوات الخاصة تحت شعار "يد الحمى" 

استمرار االشتباكات بني املرتزقة يف "قطعبة" ومصرع 8 منهم وإصابة امرأتني و3 أطفال
 : الضالع

لليو1 الثاني عىل التوايل، تواصلت االشتشاكاُت 
العليف2ُة با فصائل مرتِزقة الع2دوا8 األمريكي 
السعودّي، يف مديرية قعطشة بمحافظة الضالع، 
املرتِزق2ة  صف2وف  يف  وجرح2ى  قت2ىل  مخلف2ًة 

املتقاتلا وإصابات جديدة با املواطلا. 
 ويف جدي2د نتائ2ج تل2ك االش2تشاكات، لقي 8 
ه2م من الطرف2ا، أمس األحد،  مرتِزق2ة مصارعاَ
ج2راء االش2تشاكات الت2ي تواصل2ت يف ع2دد من 
ملاط2ق املديرية، يف ظل عجز س2لطات املرتِزقة 

8لاك عن التدخل إليقاف تلك املواجهات. 
ب2أ8  للصحيف2ة  محلي2ة  مص2ادر  وأف2ادت 
امرأت2ا والا2ة أطفال أصيش2وا، فيم2ا تحدات 
أنشاٌء عن استش2هاد عدد م2ن املدنيا، برصاص 
طريف املرتِزقة املتقاتلا وس2ط األحياء السكلية 

املكتظة. 
وأوضح2ت املص2ادر أ8 حال2ة ن2زوح كشرية 
للمواطل2ا تش2هد8ا امللطق2ة، ج2راء ن2ريا8 
االش2تشاكات العش2وائية التي أصابت ملازلهم 
والتجمع2ات  الطرق2ات  يف  واس2تهدفتهم 

السكانية. 
وبدأت االش2تشاكات، أم2س األول، بعد تعرض 
القي2ادي املرت2ِزق العمي2د عشدالكري2م الصيادي 
قائ2د م2ا يس2مى الل2واء 0 ، لكم2ا بملطق2ة 
حشي2ل الس2ماعي باملديري2ة، م2ا أّدى إىل مرصع 
أربعة من مرافقيه، لتتوج2ه االتهامات بعد ذلك 
صوب القيادي املرتِزق عش2ده أحمد الحاملي قائد 
2ة، ما أّدى إىل اندالع االشتشاكات  اصَّ الُق2وَّات الخاَ

داخل امللاطق السكلية. 
وسقط عدٌد من املرتِزقة من الطرفا رصعى 
وجرح2ى مل2ذ ب2دء االش2تشاكات، فيم2ا لحقت 
أرضاٌر كش2رية بمل2ازل املواطل2ا، وأصي2ب عدٌد 

ملهم، وأكدت مصادر محلية أ8 الكثري من أبلاء 
امللطق2ة التي تدور فيها االش2تشاكات، نزحوا إىل 
ملاط2ق أُْخ2راَى؛ خوفاً عىل أنفس2هم من اللريا8 

العشوائية التي يتشادلها املرتِزقة. 
اَ  وأفادت املصادر بأ8 محافظ املحافظة املعاَّ
م2ن قشل الع2دوا8، عي مقشل صال2ح، عجز عن 

التدخل إليقاف إطلق اللار با الطرفا. 
ويعكُس ذل2ك حال2ةاَ االنفلت األمل2ي التا1 
الذي تش2هُده امللاط2ق الواقعة تحت س2يطرة 
مرتِزقة العدوا8 األمريكي الس2عودّي يف جلوب 
الش2لد، حي2ث تش2هد تل2ك امللاط2ق مواجهاٍت 
متك2ررًة ب2ا فصائ2ل املرتِزق2ة، وت2ودي تلك 
املواجهات بحياة الكثري من املدنيا وتلحق بهم 
أرضاراً مادية جس2يمة، يف ظل غياب أيِّ شكل 
م2ن أش2كال الدولة يف تل2ك امللاطق، وانتش2ار 
العصاب2ات والجماعات املتطرف2ة التي تمّولها 

دوُل العدوا8. 
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أخبار 

قرار رئاسي بتعديل قرار إنشاء هيئة رفع املظالم وتحديد اختصاصها
 : خاص:

أم2ا1اَ  الدس2توريةاَ  اليم2ااَ  أّدى 
األخ مه2دي املّش2اط رئي2ُس املجل2س 
الس2يايس األعىل، أمس، وزير الصحة 
العامة والسكا8 الدكتور طه املتوكل. 
وم2ن جان2ب آخ2ر أص2در الرئيس 
مهدي املّش2اط، أمس، قرار رقم )51( 
تعدي2ل ق2رار  12018 بش2ا8  لس2لة 
رئي2س الجمهوري2ة رق2م )ش( لس2لة 
رف2ع  8يئ2ة  إنش2اء  بش2أ8   12011

املظالم وتحديد اختصاصاتها. 

 وزير الصحة يؤّدي اليميَن الدستورية:

اإلفراج عن )24( من السجناء املغرر بهم 
بمحافظة إب تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة

 :  إب:
تلفي2ذاً لتوجيه2ات قائ2د الث2ورة الس2يد عشداملل2ك ب2در الدي2ن الحواي 
وبملاس2شة حلول ش2هر رمضا8 املشارك، أفرجت السلطات األملية واملحلية 

بمحافظة إب، أمس األحد، عن )٢٤( من املغرر بهم. 
وخ2لل عملية اإلفراج، قال اللواء إبرا8يم املؤي2د - املفتُش العا1 بوزارة 
الداخلية: إ8 اللجلةاَ التي ُشّكلت بتوجيهات القيادة السياسية وقيادة وزارة 
الداخلية تواِصُل مهمتاَها باللزول امليداني لكافة السجو8، سواء يف محافظة 
اَْو بقي2ة املحافظ2ات من أج2ل تلّمس أح2وال الس2جلاء ومظلومياتهم  إب أ

ن يستحقو8.  واإلفراج عمَّ
 وأوضح اللواء املؤيد أ8 القيادة السياس2يةاَ تويل ا8تماماً كشرياً بالسجلاء 
املغ2رر به2م؛ باعتشار8م جزءاً من 28ذا الوطن ويلشغ2ي أ8 يقفوا إىل صفه 
ولي2س إىل صفِّ املعتدي2ن من الخارج، داعي2اً إيا8م بالع2ودة إىل ملاطقهم 

مواطلا صالحا يتمتعو8 بكافة الحقوق والواجشات. 
وحّث املفت2ُش العا1 بوزارة الداخلي2ة األجهزةاَ األملي2ةاَ باليقظة العالية 
والوعي وعد1 االنجرار لقوى العدوا8 ومرتِزقتهم الذين باعوا الوطناَ وبّرروا 

للعدوا8 قتلاَ أبلاء شعشهم وتدمري وطلهم واحتلل أرضهم. 
من جانشه، قال حارث املليكي - وكيُل محافظة إب: إ8 اإلفراجاَ 8ذا الذي 
يأتي قشيل ش2هر رمضا8 املشارك يهدف إىل تعزي2ز اللحمة الوطلية وتوحيد 
الجشهة الداخلية يف مواجهة العدوا8، ُمش2رياً إىل أ8 حرصاَ قيادة الثورة عىل 
28ذه الريحة من خلل اللجا8 التي تش2ّكل لللظ2ر يف قضايا8م واإلفراج 
عله2م ي2ُدلُّ عىل ا8تمامه2ا بأبلاء الش2عب وتوعيتهم حت2ى ال يلجروا مرة 

أُْخ2راَى وراء العدوا8 وأذياله. 

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني 
بغارات العدوان األمريكي السعودي 

على مزارع يف الحديدة 
 : الحديدة 

ش2لّت طائ2راُت الع2دوا8 األمريكي الس2عودي غاراٍت جوية اس2تهدفت 
ا أّدى إىل استش2هاد  م2زارع املواطل2ا يف محافظة الحدي2دة، أمس األحد, ماَ

وإصابة 7 مواطلا وخّلف أرضاراً واسعة يف مزارع املواطلا. 
وق2ال مصدٌر مح2ي يف الحديدة: إ8 طريا8 العدوا8 األمريكي الس2عودي 
ش2ن غارت2ا جويتا اس2تهدفت مزرع2ة بملطقة ش2عب ال2دايل بمديرية 
الجراحي، أمس األحد, وتسشّشت يف استشهاد الاة مواطلا يعملو8 يف جلي 
امار املانجو باملزرعة, مضيفاً أ8 الغارات خّلفت أرضاراً واس2عة يف املزرعة 
وأتلفت محصول فاكهة املانجو, الفتاً إىل أ8 أحد الشهداء العب كرة قد1 8و 

عشدالله عوض حيدرة العب نادي األ8ي يف املديرية. 
وأض2اف املصدر, أ8 طريا8 العدوا8 اس2تهدف بغارت2ا مزرعة أُْخ2راَى، 
أمس األحد، يف مديرية حيس، ما تسششت يف استشهاد الاة مواطلا بيلهم 
طفل وإصابة مواطن، وحصلت الصحيفة عىل أس2ماء الشهداء و8م: وديع 
عشده عشاس جشيي22- س2لة, زكي عي حسا بزاز20- سلة، محمد قاسم 

جشي بزاز15- سلة.. املصاُب 8و أحمد حسن بزاز. 

أمهات املخفيني قسرًا يف سجون االحتالل بعدن يحملن الفار هادي 
واملرتزقة مسؤولية اختطافهم

 : خاص:
حّمل2ت أمه2اُت املخفي2ا ق2راً يف مديل2ة 
عد8 املحتل2ة الفارَّ 28ادي وحكوم2ة املرتِزقة 
مسؤوليةاَ اختطاف أبلائهن وإخفائهم قراً يف 

السجو8 التابعة للحتلل اإلماراتي. 

ونّف22ذت أمه2اُت املختطف2ا، أم2س األح2د، 
وقفًة احتجاجيًة جديدة ضمن مسلس2ل مستمر 
للمطالش2ة بالكش2ف عن مصري ذويه2ن واإلفراج 
علهم من سجو8 االحتلل، مشريات يف بيا8 إىل ما 
يعانيه املعتقلو8 يف سجن “برئ أحمد” والسجو8 

الرية األُْخ2راَى من انتهاكات وتعذيب. 

وتأت2ي 28ذه الوقف2ات االحتجاجي2ة الت2ي 
اَْصشا2َح2ت ش2شهاَ يومي2ة بالتزام2ن م2ع حملة  أ
إلكرتوني2ة ع2ىل وس2ائل التواص2ل االجتماعي 
نّف2ذ28ا ناش2طو8 تطال2ب ُق22وَّاِت االحتلل 
اإلماراتي2ة يف ع2د8 بإط2لق كاف2ة املعتقل2ا 

واملخفيا قراً. 

 تعرضوا للتعذيب وانتهاكات غير إنسانية وغير أخالقية:

مظاهرة بمديرية ردفان 
يف لحج تطالب برحيل 

االحتالل اإلماراتي
 : لحج: 

ش2هدت ش2وارُع مديرية ردفا8 بمحافظة لحج، 
أم2س األح2د، تظا28ُرًة ش2عشيًة حاش2دًة مطاِلش2ًة 
برحيل االحتلل اإلماراتي ومرتِزقته من املحافظات 

الجلوبية. 
 وتأت2ي 28ذه التظا28ُراُت الغاضش2ة واملطاِلش2ُة 
برحيل املحتل اإلماراتي بعد أ8 عاات دويلُة اإلمارات 
بالجلوب إفساداً واستقطاعاً من الجغرافيا وطْمساً 
للُهوية اليملية، علوة عىل الرتّدي امللموس يف الوضع 

األملي واملعييش يف املحافظات الجلوبية. 

األمم املتحدة: 25% 
من أطفال اليمن خارج 

مدارسهم بسبب العدوان
 : خاص:

ق2ال الرنام2ُج اإلنمائ2ي مللظمة األم2م املتحدة، 
أمس األح2د: إ8 %25 م2ن األطف2ال اليمليا ممن 
28م يف س2ن الدراس2ة، ل2م يتمّك2لوا م2ن االلتحاق 

بمدارسهم؛ بسشب العدوا8. 
وأضاف يف تدويله عر صفحته الرس2مية ملكتشه 
باليم2ن، أ8 "%75 من األطفال الذي2ن تمّك2لوا من 
االلتحاق يف التعليم، يدرسو8 يف فصول دراسية، إما 

اَْو مترضرة من الحرب".  مدّمرة أ
الجدي2ُر بالذك2ر أ8 تحال2فاَ الع2دوا8 األمريك2ي 
الس2عودي ع2ىل اليم2ن دّم2ر املئ2ات م2ن امل2دارس 
وامللشآت التعليمية ومعا8د التعليم الفلي والتدريب 
املهلي والتقلي يف مختلف محافظات الجمهورية، يف 

استهداف مشارش لحارض ومستقشل اليمن. 

صحيفة أمريكية: الجيشان األمريكي والسعودي 
يستخدمان حرب التجويع كسالح ضد اليمنيني 

 السعودية تدفع 120 مليون دوالر شهريًا ألمريكا مقابل 
صيانة وإصالح معدات ومركبات عسكرية مدمرة 

ـة   : ترجمة َخاصَّ
ن2رت صحيف2ة "ا8 ذي2س تايم2ز" 
لاَ  األمريكية تقريراً، األس2شوعاَ املايض، حماَ
علوا8اَ "نر جل2ود القشعات الخرضاء يف 
الحدود الس2عودية - اليملي2ة يخرُنا عن 

الحرب األمريكية القذرة". 
 وتحدث التقريُر عن الدور األمريكي يف 
العدوا8 عىل اليمن ووجود ُق2وَّاٍت أمريكية 
يف الح2دود اليملي2ة الس2عودية تقاتل إىل 
جانب جيش الع2دوا8 الس2عودي, وأّك2داَ 
أ8 اللظا1اَ الس2عودي اس2تعا8 بالُق2وَّاِت 
األمريكي2ة لصيان2ة املع2دات واملركش2ات 
العس2كرية املدّمرة خ2لل العدوا8 ضمن 
اتّفاقيات عسكرية وصلت بعض ملها إىل 

120 مليو8 دوالر شهرياً. 
وقال2ت الصحيفة: إ8 س2عياَ حكومة 
الوالي2ات املتح2دة للل2أي بلفس2ها ع2ن 
اَْصشا2َح أكثر  العدوا8 غري املرر عىل اليمن أ
صعوب2ًة بعد الكش2ف عن وج2ود ُق2وَّات 
2ة تتواجد ملذ العا1 املايض  اصَّ أمريكية خاَ
عىل حدود الس2عودية مع اليمن, مضيفًة 

أ8 الُق2وَّات األمريكية والجيش السعودي 
يخوض2و8 مواجهاٍت مشارشًة عىل األرض 
يف جشه2ات الحدود ضد املقاتلا اليمليا, 
يف ح2ا تعتمد دول الع2دوا8 عىل مرتِزقة 
م2ن أمري2كا اللتيلي2ة والس2ودا8 وبلك 
ووت2ر وم2ن تلظي2م القاع2دة اإلجرام2ي 

للقتال عىل األرض يف جشهات أُْخ2راَى. 
وكشفت الصحيفة, أ8 الجيشاَ األمريكي 
يقو1 بعمليات صيانة وإصلحات واس2عة 
ملعدات وس2يارات عس2كرية تابعة للجيش 
السعودي ضمن اتّفاقيات عسكرية وصلت 
إىل 0 1 عق2داً، وتتق2اىض الواليات املتحدة 
120 ملي2و8 دوالر ش2هرياً مقاب2ل صيانة 
املع2دات العس2كرية وإصلحه2ا وخدمات 
الس2عودي  للجي2ش  يقدمه2ا  لوجس2تية 

كالتدريب واالستشارات. 
واس2تلكرت الصحيفُة تقديماَ املجتمع 
الدويل العو8اَ العس2كري والس2يايس لدول 
اإلب2ادة  الع2دوا8 رغ2م بش2اعة جرائ2م 
املرتكاَشة ضد املدنيا يف اليمن, مضيفًة أ8 
الواليات املتحدة تحاول تقديم نفسها غري 

مشاركة يف العدوا8 عىل اليمن. 
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أخبار

 أعلن إنشاء إدارة خاصة برعاية وتأهيل الجرحى تتبع الوزارة.. 

وزير الصحة يدّشـن أوىل مهامه بزيارة مؤّسسة الجرحى 
 : صنعاء:

دّش22ن الدكتوُر ط2ه املتوكل –
وزير الصح2ة العامة والس2كا8-، 
تولي2ه حقيش2ةاَ  بع2د  أوىل مهام2ه 
الصحة يف حكومة اإلنقاذ الوطلي، 
أم2س األح2د، حي2ث زار ُمؤاَّسس2ة 
الجرحى للقاء العاملا فيها وعىل 
رأس2هم األس2تاذ عش2اس العزي – 
نائ2ب رئي2س امُلؤاَّسس2ة م2ن أجل 
ملاقش2ة آلي2ة الخدم2ات الصحية 
املرحلة  للجرح2ى خ2لل  املقدم2ة 

املقشلة. 
وخ2لل الزي2ارة، أّك22داَ الدكتور 
املتوكل أ8 قضي2ة جرحى العدوا8 

والجشه2ات الذين يقدمو8 أجل 8م 

فداء للوطن سيكو8 لها األولوية يف 

مها1 عمله كوزيٍر للصحة، مشرياً 

إىل أ8 8ل2اك قراراٍت مهم2ًة يف 8ذا 

اراَة  الجان2ب عىل رأس2ها إنش2اء إداَ

22ة بتأ8ي2ل الجرح2ى يتش2ع  اصَّ خاَ

الوزارة. 
ب2أ8  الصح2ة  وزي2ر  وأوض2ح 
اال8تما1اَ بالجرحى س2يكو8 محط 
ا8تما1 الجميع، سواء من الجانب 
اَْو الش2عشي و28و واجب  الرس2مي أ
أما1 ما قدموه يف س2شيل 8ذا الشلد، 
مش2يداً باللجاح2ات الكش2رية التي 
حّق2قته2ا ُمؤاَّسس2ة الجرحى ملذ 
اللحظ2ة  وحت2ى  إنش2ائها  بداي2ة 
ويف ف2رتة قص2رية ل2م تتع2دَّ العا1اَ 
، الفت2اً إىل ا8تم2ا1 وزارة  واللص2فاَ
الصحة بامُلؤاَّسس2ة خ2لل املرحلة 
الصع2اب  ُك22ّل  وتذلي2ل  القادم2ة 
أمامه2ا م2ن أج2ل تقدي2م الخدمة 

الكاملة لجرحى العدوا8. 

خالل زيارة قيادة السلطة المحلية لضريح الرئيس الشهيد بالعاصمة صنعاء.. 

ـاد  محافظ صعدة: املواقف البطولية والوطنية للرئيس الصمَّ
ستبقى خالدة يف ذاكرة ووجدان الشعب اليمني

 : صعدة:
أش2اد محم2د جاب2ر ع2وض – محاف2ُظ 
صع2دة، بملاق2ب الرئي2س الش2هيد صال2ح 
الوطلي2ة  الشطولي2ة  وأدواِره  22اد  الصمَّ
الش2جاعة التي سيس2جلها التأريُخ يف أنصع 
صفحاته وس2تشقى خالدة يف ذاكرة ووجدا8 
الش2عب اليملي لقائد ضّحى يف سشيل الوطن 

والشعب ملواجهة قوى العدوا8 والطغيا8. 

ج2اء ذلك خلل زيارته، أمس األحد، ومعه 
قيادة السلطة املحلية بصعدة رضيح الرئيس 
22اد بالعاصم2ة  الش2هيد صال2ح ع2ي الصمَّ

صلعاء. 
وأوض2ح املحاف2ظ ع2وض، أ8 الجميع 
الش2هيد يف  الرئي2س  درب  ماض2و8 ع2ىل 
بلاء دولة امُلؤاَّسس2ات  مواجه2ة الع2دوا8 واَ
ضم2ن مروع2ه "ي2د تشلي وي2د تحمي" 
ال2ذي أطلق2ه كخارط2ة طري2ق للح2ارض 

واملستقشل. 
تضحي2ات  الح2ارضو8  اّم2ن  ذل2ك  إىل 
22اد الذي أحيا  الرئيس الش2هيد صالح الصمَّ
باستش2هاده صم2ود اليملي2ا يف مواجه2ة 
ّططاته التي تستهدف  العدوا8 وإفش2ال ُمخاَ
اناً، مجّددين العهداَ للشهيد  اليمن أرضاً وإنْساَ
باالس2تمرار يف الصم2ود والثش2ات ملواجه2ة 
الع2دوا8 حتى تحرير الشلد م2ن دنس الغزاة 

واملحتلا. 

جامعة صنعاء تنظم ورشة العمل األوىل آللية التنسيق والقبول للعام الجامعي الجديد
 : نوح جالس

أقام2ت جامع2ُة صلع2اء، أمس 
األحد، ورش2ة العمل األوىل للتلسيق 
والقش2ول والتس2جيل والتصحي2ح 
اإللكرتوني الختشارات القشول للعا1 

الجامعي 2018 / ش1201. 
وأوضحت الورش2ة التي حرض8ا 
األس2تاذ  صلع2اء  جامع2ة  رئي2ُس 
الدكت2ور أحمد محمد دغ2ار, وعمداء 
التلس2يق  آلي2ة  الكلي2ات  ومس2ّجلو 
أ8  اآليل,  والتصحي2ح  والقش2ول 
الضواب2ط والروط تضم2ن فاعلية 
الخطة الجديدة للتسجيل يف الجامعة. 
التلسيق والقشول  آلية  وتتضمن 
اإللكرتوني2ة للع2ا1 الجدي2د أرب2ع 

مراحل, تشدأ املرحلة األوىل بالتلسيق 
اإللكرتون2ي ومن ام اختشار القشول 
وبعد28ا عملي2ة القش2ول اللهائية, 
وتلتهي علد التحويل واملقاصصة. 

وأّك22داَ رئيس الجامعة األس2تاذ 

الدكت2ور أحمد دغار أ8 التس2جيل 
يف العا1 الجديد س2يكو8 بعيداً عن 
املحاب2اة والتميي2ز؛ ك2و8 العملية 
آلي2ة  وف2ق  إلكرتوني2اً  س2تري 
مضشوط2ة ومحكم2ة غ2ري قابل2ة 

ألي2ة حالة تخال2ف ال2روط التي 
وضعتها اآللية, مع استحالة تدخل 
للتلع2ب  الجامع2ة  يف  ط2رف  أي 
بالضوابط وقشول حاالت مخالفة. 

وأش2ار دغار إىل أ8 8ذه الخطوات 
ج2اءت لتح2د م2ن ح2االت الفس2اد 
امل2ايل واإلداري أال2اء عملي2ة القشول 
والتس2جيل, وجعل فرص2ة االلتحاِق 
بالجامع2ة متاح2ة فق2ط للجديرين 
بذلك واملستوفا للروط الكاملة من 
بداية التلسيق وحتى القشول اللهائي, 

بعيداً عن املجاملت والتمييز. 
صلع2اء  جامع2ة  أ8  إىل  يش2ار 
الورش2ات  م2ن  العدي2داَ  س2تعقُد 
القش2ول  آللي2ات  التوضيحي2ة 

التسجيل يف األي2َّا1 املقشلة. 

ُبنيان توزع 500 سلة غذائية 
يف صرواح بمحافظة مأرب

 : مارب
وّزع2ت ُمؤاَّسس2ُة بلي2ا8 التلموية، أمس األح2د، 500 س2لة غذائية لألرس 

املحتاجة بمديرية رصواح بمحافظة مأرب. 
وخلل التوزيع، أش2ار مس2ؤول مروع الس2لل الغذائية بُمؤاَّسسة بليا8 
ولي2د املرتب، إىل أ8 توزيعاَ 8ذه الس2لل التي اس2تفادت مله2ا 500 أرسة يأتي 
تلشية للحتياجات الطارئة لألرس األش2د احتياج2ا يف مديرية رصواح, مؤّك2داً 
ح2رصاَ امُلؤاَّسس2ة عىل اس2تهداف األرس يف امللاطق األاَْكثا2َر ت2رضراً واحتياجاً؛ 
للتخفيف م2ن معاناتها؛ نظراً لعد1 وصول امللظمات إليها وعد1 اس2تهدافها 

انية من قشل امللظمات.  باملساعدات اإلنْساَ

لقاء تشاوري لخطباء ومرشدي القفر 
بمحافظة إب يدعو الجميع إىل التحّرك 

املسؤول يف الفرتة الراهنة

 : إب
أقي2م، أمس األحد، يف مديرية القفر محافظة إب، اللقاُء التش2اوري الثاني 

لخطشاء ومرشدي املديرية تحت شعار "يد تحمي ويد تشلي". 
ويف اللق2اء ال2ذي حرضه مدير عا1 املديرية حس2ن القحي2ف ونّظمه مكتب 
األوقاف واإلرش2اد بالقفر، ألقيت العديد من الكلمات التي أوضحت يف مجملها 
أ8ميّة الدور الذي يجب أ8 يضطلع به الخطشاء واملرشدو8 يف مثل 8ذه الظروف 
االستثلائية التي تمر بها اليمن نتيجة العدوا8 والحصار والتي يلشغي أ8 يكو8 
للملابر دوراً يف تحفيز األمة نحو الجهاد ضد 8ذا العدوا8 الشغيض الذي يرتكب 

أبشع الجرائم بحق املدنيا واألطفال واللساء ودمر مقومات 8ذا الشلد. 
ولفت2ت الكلم2ات إىل أ8 ما يحص2ل يف الجلوب ويف س2قطرى خريُ دليل عىل 
ّطط الشش2ع ال2ذي يريده املحتل لهذا الشل2د وعىل الخطشاء  حج2م املؤامرة وامُلخاَ
2شو8 عليها أما1 الل2ه, داعيًة  واملرش2دين تقع مس2ؤولية عظيم2ة 8م محاساَ

الخطشاء واملرشدين إىل استشعار رقابة الله يف كافة أعمالهم وأقوالهم. 

أهالي مديريتي بعدان وذي السفال بإب يف وقفات قبلية حاشدة دعماً للقوة الصاروخية
 : إب:

بحضوِر املش2ايخ والوجهاء أقيمت بمديريتاَي 
أم2س  إب،  بمحافظ2ة  الس2فال  وذي  بع2دا8 
األحد، وقفتا8 قشليتا8 مس2لحتا8؛ دعم2اً للُقّوِة 
الصاروخي2ة والتلدي2د بجرائم الع2دوا8 واغتيال 

2اد،.  الرئيس الشهيد صالح الصمَّ
ويف الوقفتا امللفصلتا، أوضح أبلاء ووجهاء 
بع2دا8 وذي الس2فال أ8 اغتيال الرئيس الش2هيد 

2اد يدّش22ُن مرحلة جديدة للتصدي  صالح الصمَّ
ومواجه2ة الع2دوا8، وأ8 مرحلة م2ا قشل اغتياله 
ليس كما قشله، مشريين إىل أ8 القوة الصاروخية 
س2تلهمر كاملط2ر عىل مملكة قر8 الش2يطا8، ال 
سيما وأ8 الرئيس الشهيد أعلن بأ8 8ذا العا1 8و 

سيكو8 بالستياً بامتياز. 
واَأش2ار املش2اركو8 إىل عظمة امل2روع الذي 
22اد للشلاء  أطلق2ه الرئيُس الش2هيد صالح الصمَّ
واللهوض بهذا الشلد تحت ش2عار "يد تحمي ويد 

تشل2ي" من أج2ل حماية الوط2ن وصونه وتحرير 
أراضيه من قوى العدوا8، داعا إىل رفد الجشهات 
والتحش2يد لها ودع2م املرابطا بقواف2ل العطاء 

حتى يتحّق2ق اللرص. 
اس2تمرار جرائ2م ومج2ازر  اس2تلكروا  كم2ا 
العدوا8 السعودّي األمريكي بحق الشعب اليملي 
بش2كل يومي ومتكرر والت2ي كا8 آخر8ا جرائم 
اس2تهداف مكت2ب دار الرئاس2ة وملطق2ة ج2در 

بصلعاء والحديدة وصعدة. 
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القطاع الصحي بمحافظة ذمار يدّشـن الحملة الشعبية لدعم القـّوة الصاروخية 

محافظ الحديدة يدّشـن مشروع صيانة شوارع املدينة بتكلفة 
بلغت 45 مليون ريال 

في اللقاء األول لدعم أسر الشهداء بالعاصمة صنعاء..  
وكيل أمانة العاصمة يدعو التجار وشركات األدوية 

للمساهمة يف دعم أسر الشهداء والجرحى

 : ذمار:
الُق22وَّة  لدع2م  الش2عشية  الحمل2ة  تفاُع2لً م2ع 
الصاروخية بمحافظة ذمار، دّش2ن القطاُع الصحي 
باملحافظ2ة، أمس األح2د، 8ذه الحمل2ة خلل وقفة 
اش2ات وصم2ود أقيم2ت يف مكت2ب الصح2ة العام2ة 
بمش2اركة موظفي مكتب الصحة العامة والسكا8 
وط2لب وطالش2ات املعه2د الع2ايل للعل2و1 الصحي2ة 

وملتسشي جمعية الهلل األحمر. 
هم مع أبطال  وأّك2داَ املشاركو8 مشاركتاَهم ووقوفاَ
الُق22وَّة الصاروخي2ة الذي2ن يرضب2و8 عم2ق دول 
العدوا8, مطالشا بمزيد من الرضبات املوجعة لردع 

إجرا1 وطغيا8 قوى الر والعدوا8. 
وعقب الوقفة توافد الجميع بكل اندفاع لتس2ليم 

املشالغ املالية إىل اللجلة املختصة بجمع الترّعات. 

 : الحديدة:
أشاد حس2ن أحمد الهيج بالُجُهود 
الت2ي تشذُلُها امُلؤاَّسس2ُة العامة للطرق 
مكت2ب  م2ع  بالتع2او8  والجس2ور، 
أش2غال الحدي2دة م2ن أعم2ال صيانة 
للط2رق والش2وارع، مؤّك22داً تع2او8اَ 
قي2ادة املحافظة م2ع 8ذه املش2اريع 
والعمل عىل إنجاحها من خلل تقديم 
التس2هيلت وتذليل كاف2ة الصعوبات 

التي قد تواجهها. 
ج2اء ذلك خ2لل تدش2ا املحافظ 
الهي2ج، أمس األح2د، ألعم2ال صيانة 
الحدي2دة،  مديل2ة  وش2وارع  ط2رق 
بحض2ور مدي2ر امُلؤاَّسس2ة املهل2دس 
عشدالكري2م العشا8ي ووكيل املحافظة 
عشدالرحمن الجماع2ي ومدير مديرية 
ومدي2ر  الرفاع2ي  عشدامللع2م  الح2ايل 

للط2رق  العام2ة  األش2غال  مكت2ب 
املهلدس صالح حميد رشف. 

م2ن جانش2ه، أوضح مدي2ر مكتب 

األش2غال العام2ة والط2رق املهل2دس 
صالح حميد رشف، أ8 أعمال الصيانة 
الت2ي يلّف2ذ28ا امل2روع بتمويل من 

تضّمل2ت  الط2رق  صيان2ة  صل2دوق 
صيان2ة  1 ألفاَ م2رت بتكلفة إجمالية 

بلغت 45 مليو8 ريال. 

 : صنعاء:

دعا عي السقاف -وكيل أمانة العاصمة 
لقط2اع الخدمات- جمي2عاَ التجار ورشكات 
األدوية، إىل املس2ا8مة يف دعم أرس الشهداء 
والجرحى من خلل دعم الصيدلية املركزية 

بمستشفى الكويت الجامعي باألدوية. 
وأش2ار الس2قاف يف اللق2اء األول لدع2م 
ال2ذي  الصح2ي  املج2ال  يف  الش2هداء  أرس 
اراَُة الصحية بُمؤاَّسس2ة الشهداء،  نّظمته اإلداَ
أم2س األحد بصلعاء، إىل أ8 الش2هداءاَ قّدموا 
ه2م م2ن أج2ل أ8 يعي2شاَ املجتم2ع يف  أرواحاَ

س2ل1 وأمن، وعىل الجميع الوف2اُء لدمائهم 
22ًة يف ظ2ل  اصَّ والعط2اء لتضحياته2م، وخاَ
األوض2اع الصعشة التي تمر به2ا الشلد جراء 

استمرار العدوا8 والحصار. 
وعّر الوكيُل الس2قاف عن األس2ف لعد1 
حض2ور ممث2ي التج2ار ورشكات األدوي2ة 
8ذا اللقاء كم2ا كا8 مؤملً باعتشار ذلك أقل 
القليل نظ2رياَ تضحيات الش2هداء، مشيلاً أ8 
السلطة املحلية بأمانة العاصمة سا8مت يف 
فتح مراكز صحية ألرس الشهداء والجرحى 
وتتطلع يف الوقت نفسه التعاو8 مع رشكات 
وتجار األدوية للمس2ا8مة يف رفد الصيدلية 

املركزية باألدوية واملستلزمات الطشية. 

من جانشه ش2ّدد الدكتور محم2د املداني 

-رئي2س الهيئ2ة العلي2ا لألدوي2ة- عىل دور 

تج2ار األدوية وال2ركات يف تقدي2م الدعم 

ألرس الش2هداء والجرحى، مشيل2اً وجود آلية 

للتعاطي م2ع دعم تج2ار ورشكات األدوية 

ألرس الش2هداء بم2ا يخّفف م2ن معاناتهم، 

ملو28اً بدور مس2توردي األدوي2ة يف تقديم 

الدع2م املجتمع2ي خ2لل الس2لوات الث2لث 

املاضية، موضحاً أ8 دعم الصيدلية املركزية 

بمستش2فى الكويت باألدوية واملستلزمات 

الطشي2ة واجب ع2ىل املجتمع بص2ورة عامة 

ويف مقدمتهم تجار األدوية. 

القضاء األعلى يندد باستمرار العدوان يف استهداف 
البنية التحتية للسلطة القضائية ومنتسبيها

 : صنعاء:
أدان مجلُس القضاء األعىل اس�تهداَف البنية التحتية للسلطة 
القضائية ومنتس�بيها وس�كنهم م�ن قبل دول الع�دوان بقيادة 
الس�عوديّة واإلمارات والتي كان آخرها اس�تهداف مبنى محكمة 

رازح االبتدائية بمحافظة صعدة وتدمريه للمرة الثالثة. 
وطالب القضاُء األعىل يف اجتماعه، أمس األحد، برئاسة رئيس 
املجل�س القايض أحم�د يحيى املت�وكل، املجتمَع ال�دويل بالقيام 
بواجبات�ه إزاء حرب اإلبادة التي يش�نها تحالف الرش والطغيان 
ع�ىل الوطن.  ويف االجتماع، أقر املجلس الالئحة التنفيذية لقانون 
التوثيق رقم ) 7( لسنة 2010م بعد استيعاب املالحظات الواردة 
عليها، كما اس�تعرض محرض اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء 
بع�ض التعدي�الت علي�ه.  وهنأ مجل�س القضاء األع�ىل القيادة 
السياس�ية ممثلة باألخ مهدي املّش�اط رئيس املجلس الس�يايس 
األعىل، وجميع منتس�بي أعضاء الس�لطة القضائي�ة وكافة أبناء 

الشعب اليمني بمناسبة شهر رمضان. 

مدير عام مؤّسسة االتصاالت: مشاركة املوظفني يف البطوالت 
الرياضية يثبت أن الحياة مستمرة رغم العدوان والحصار 

 : الحديدة:
أّك�َد املهن�دُس صادق مصل�ح –مدير عام امُلَؤّسس�ة العامة 
لالتصاالت-، أن مشاركة موظفي امُلَؤّسسة يف البطوالت الرياضية 
تثبت للجميع أن الحياة مس�تمرة وممارسة النشاطات ال تتوقف 
رغم الع�دوان والحصار الجائر.  جاء ذل�ك خالل تكريمه، أمس 
األح�د، 8 م�ن موظفي امُلَؤّسس�ة الحائزين ع�ىل املراكز األوىل يف 
لُعبتَي الش�طرنج والبلياردو املش�اركني يف البطولة التي نّظمها 
االتّح�اد الريايض لل�رشكات.  ويف حفل التكريم، هن�أ مديُر عام 
امُلَؤّسس�ة حصوَل ث�الث موظفات ع�ىل املراكز الثالث�ة األوىل يف 
بطولة الشطرنج الثانية، وحصول أحد املوظفني عىل املركز األول 
يف بطولة البلياردو، مبيناً أن تكريم امُلَؤّسسة ملوظفيها املشاركني 
يف البطولت�ني يعت�ر رمزي�اً ويحف�ز املوظفني عىل املش�اركة يف 
األلعاب الرياضية التي يقيمها االتّحاد الريايض للرشكات، وكذلك 
النش�اطات الرياضي�ة الداخلية الت�ي تقيمها امُلَؤّسس�ة، مباركاً 

حصول املشاركني عىل هذه املراكز املرشفة. 

إعالن
انطالقًا من المشروع الوطني للرئيس الشهيد المناضل 

صالح علي الصّمـاد تحت شعار »يٌد تحمي ويٌد تبني«.. 
تدعو الهيئُة العامُة لرعاية أســر الشــهداء ومناضلي 
الثــورة اليمنية كافَة ُأَســــِر الشــهداء وضحايا العدوان 
مــن المدنيين وضحايــا التفجيرات اإلرهابية، إلى ُســرعة 
الُحُضــور إلــى ديــوان عــام الهيئــة بالعاصمــة صنعــاء 
وفروعهــا بالمحافظــات؛ لتســجيل وتوثيــق حاالتهم؛ 

تقديرًا لتضحياتهم وصمودهم. 
ــُة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي  وتهيُب الهيئُة العامَّ
الثورة اليمنية بكافة األسر المتضررة من العدوان إحضار 

ما يلي:
- صورة شهادة وفاة. 

- صورة إفادة رسمية بتفاصيل االستشهاد. 
- صورة ُحكم حصر الورثة. 

- صورة البطاقة التعريفية لمقدم البيانات. 
- أصل الوثائق السابقة للمطابقة. 

- صورتي��ن شمس��يتين )4*6( للش��هيد إْن ُوجدت 
وللمستفيد. 

لالستفسار ُيرجى التواصل على األرقام التالية:
)773877733 – 777050603(
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 وفد أمريكي من 250 مسؤوالً يتقدمهم ابنة ترامب وزوجها الفتتاح السـفارة األمريكية
 زحف فلسطيني في مسيرات تأريخية تعم كـل فلسطين تمّسكًا بحق العـودة ورفض السفارة

القدس املحتلة بمواجهة التحالف الصهيوأمريكي السعودي
 : إبراهيم السراجي:

وصل وف2ٌد مكو8ٌ من 250 مس2ؤوالً 
الرئي2س  ابل2ة  رأس2هم  ع2ىل  أمريكي2اً 
األمريكي وزوجها جاريد كوشلر -كشري 
مستشاري الشيت األبيض- ، أمس األحد 
، إىل ت2ل أبيب عاصمة الكيا8 الصهيوني 
للمش2اركة يف افتتاح السفارة األمريكية 
يف الق2دس املحتلة الذي س2يجري اليو1 
االالا ، عىل وقع اقتحا1 آالف الصهايلة 
للمس2جد األق2ى ، يف موج2ة اقتح2ا1 
غري مس2شوقة رفع املس2توطلو8 خلل 
آالف األع2ل1 اإلرسائيلي2ة واألمريكي2ة ، 
يف مش2هٍد كا8 يعد في2ه الصمُت العربي 
مي إىل وق2ت قري2ب ع2اراً عىل  واإلْس22لاَ
2ة ، لكن األنظ2مة الخليجية وبعض  األُمَّ
العربي2ة لم تكت2ِف اليو1 بع2ار الصمت 
لتتقلد عاراَ املش2اركة يف »صفقة القر8« 
صفق2ة بيع املس2جد األق2ى والقضية 

الفلسطيلية . 
ونقل2ت وكال2ت أنش2اء ع2ن صحيفة 
أ8  اإلرسائيلي2ة  أحرون2وت  يديع2وت 
إيفان2كا ترام2ب وصلت برفق2ة زوجها 
جاريد كوش2لر ، كشري مستشاري الشيت 
األمريك2ي  الخزان2ة  ، ووزي2ر  األبي2ض 
ستيفن ملوشا ، ونائب وزير الخارجية 
جو8 س2وليفا8 فيما توافد 250 عضواً 
يف الوف2د األمريكي ، بم2ا يف ذلك أعضاء 
من الكونغرس وحاخامات ومس2ؤولا 
. وكذل2ك الس2فري األمريك2ي  اراَة  اإلداَ يف 
ديفي2د فريدما8 ، وحاك2م فلوريدا ريك 
س2كوت ، وأعضاء الكونغ2رس ليلديس 
غرا28ا1 وتيد كروز ومايك يل ودين 8يلر 

وجو ويلسو8 وتيد داتش . 
اَْكثا2َر  وملذ صش2اح األمس ، احتش2د أ
من 1500 مس2توطن واقتحموا املسجد 
األق2ى فيم2ا يس2تعد الفلس2طيليو8 
اَْكشا2َر مس2رية ش2عشية ملذ  للخ2روج يف أ
»اللكش2ة« قشل 70 عام2اً لكلهم يجدو8 
أنفس2هم اليو1 لي2س يف مواجهة العدو 
ب2ل بمواجه2ة  اإلرسائي2ي واألمريك2ي 
حفلة م2ن األنظ2مة العربية والخليجية 

بشكل خاص )تفاصيل ص11( . 

• مــن وعد بلفور إىل وعــد ترامب وابن 
سلمان

يف ديس2مر امل2ايض ، أعل2ن الرئي2ُس 
األمريك2يُّ دونال2د ترام2ب ق2راراَ نق2ل 
السفارة األمريكية يف الكيا8 الصهيوني 
من تلب أبيب إىل القدس املحتلة ؛ ليكو8 
أول رئي2س أمريك2ي يتج2رأ ع2ىل ذلك ، 
واختار شهر مايو الجاري موعداً للقلها 
. توقي2ت لم ي2أِت اعتشاط2اً وإنما جرى 
اختي2اُره ليتزامن مع الذك2رى ال702 ملا 
يس2ميه العرب واملس2لمو8 ب22 »ذكرى 
اللكش2ة« و28و ذك2رى تأس2يس الكيا8 
الصهيوني واحتلل فلس2طا؛ تلفيذاً ملا 
اَْكثا2َر  ُعرف بوعد بلفور الذي مىض عليه أ

من مائة عا1 . 
ويف ُك22ّل م2رة يعيد التأريخ نفس2ه ، 
وإذا كا8 ُمؤاَّس2س اململك2ة الس2عوديّة 
عشدالعزي2ز آل س2عود يف وايق2ة خرجت 

من األرش2يف الريطان2ي وتعود إىل عا1 
15ش1 ق2ال لحمات2ه الريطانيا يف ذلك 
الوق2ت: »أن2ا الس2لطا8 عشدالعزي2ز بن 
عشدالرحم2ن ب2ن فيص2ل الس2عود أق2ر 
واعرتف ألف مرة ، للس2يد بريس كوكس 

مل2دوب بريطاني2ا العظم2ى ، ال مان2ع 
عل2دي من أعطي فلس2طا للمس2اكا 
اَْو غري28م وكما ت2راه بريطانيا  اليه2ود أ
الت2ي ال أخرج ع2ن رأيها, حت2ى تصيح 
الساعة” ليأتياَ حفيُده من بعده ب1022 

من األع2وا1 محم2د بن س2لما8 ليقول 
لصحيف2ة »ذي أتلنت2ك« األمريكي2ة يف 
م2ارس امل2ايض إن2ه ي2رى أ8 م2ن حق 
اليه2ود أ8 يكو8 لهم وطله2م القومي ؛ 
ليعلن تلازله الرصيح عن القدس بقوله 
إ8 ل2دى ب2لده قل2ق وحيد يتعل2ق بحق 

املسلما يف الصلة باملسجد األقى . 
د8ش2ة  أا2ارت  الترصيح2ات  تل2ك   
الصحف2ي األمريكي جيف2ري غولدبريغ 
ال2ذي أجرى الح2وار الذي ق2ال »تحدث 
معي ويل العهد الس2عودّي عن إرسائيل ، 
أخرني أنه يعرتف بحق الشعب اليهودي 
2ة به  اصَّ يف أ8 تك2و8 له دول2ة قومية خاَ
إىل جانب دولة فلس2طيلية . . لم يعرتْف 

أي زعيم عربي بهذا الحق أبداً« .  

• القدس ومعها األموال
فيما م2ىض كا8 يُتهم الزعماُء العرب 
اَْو دع2م م2ادي  بالحص2ول ع2ىل مزاي2ا أ
م2ن قش2ل األمريكي2ا لتقديم تل2اُزالت 
يف القضي2ة الفلس2طيلية ، لك2ن األم2ر 
اختل2ف اليو1 يف زمن اللظا1 الس2عودّي 
واإلمارات2ي ، فم2ا يع2رف ب22 »صفق2ة 
الق2ر8« الت2ي طشخته2ا واش2لطن مع 
واإلماراتي2ة  الس2عوديّة  األنظ2م2ة 
والشحريلية والقطرية وغري8ا ، تم فيها 
التلاُزُل عن القضية الفلسطيلية برمتها 
ولكن ليس بمقابل دعم مادي أمريكي ، 

بل العكس حصلت واش2لطن عىل مئات 
املليارات من اللظا1 الس2عودّي بش2كل 
رئي2ي ونظرائه اآلخرين ، مقابل انجاز 

الصفقة . 
قىض محمد بن س2لما8 معظماَ شهر 
م2ارس امل2ايض يف الوالي2ات املتح2دة ، 
و8ل2اك التقى بالرئي2س األمريكي الذي 
لم يجد حرجاً يف أ8 يقولاَ عىل العلن وإىل 
جانش2ه ضيفه الس2عودّي إنه اس2تطاع 
خلل زيارته للس2عوديّة استعادة بعض 
امللي2ارات نظ2ري الحماي2ة األمريكي2ة ، 
2ه ب2ن  وأض2اف حيله2ا مخاطش2اً ضيفاَ
س2لما8 »الس2عوديّة لديها ا2روة 8ائلة 

ونحن نريد أ8 حصل عىل جزء ملها« . 
وخ2لل زيارت2ه الطويلة ، ب2دا وكأ8 
اَْكثا2َراَ  »صفق2ة القر8« مطلشاً س2عوديّاً أ
مل2ه إرسائيلي2اً ، فاب2ن س2لما8 أجرى 
8لاك الث مقابلت مع أش2هر الصحف 
واملجلت األمريكية ، وظهر وكأ8 ال 8ّم 
له إال حل »القضي2ة اإلرسائيلية« وليس 
الفلسطيلية ، فراح يؤّك2د حق اليهود يف 
أرض عربي2ة اغتصشو28ا ورشدوا أ8لها 
الفلسطيليا وقتلوا مئات اآلالف ملهم 
، مؤّك2داً أ8 اململكة لديها مصالح كثرية 
تجمعه2ا بالكي2ا8 الصهيون2ي ، لدرجة 
أ8 مح2اوره غولدب2ريغ يف صحيفة »ذي 
أتلنتك« ق2ال مفتتحاً مقالة عن الحوار 
ال2ذي أج2راه »ل2م يك2ن ل2دى ويل عه2د 
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في ذكراها السبعين:

إىل متى سنظل نحتفل بالنكبة!
تُم22رُّ 8ذه األي2َّا1اَ الذكرى 

ال2 70 للكشة فلسطا 48ش1، 
تمر واألّمة قد تم تمزيقها 

بأيدي اإلر8اب الداعيش 
املمّول نفطياً تارة، أو بأيٍد 

إرسائيلية وغربية تارة أخرى، 
تمر الذكرى وفلسطا تقّد1 

الشهداء وتصلع التأريخ 
مجّدداً عر التضحيات الِجسا1 

وفلذات أكشاد8ا، ومؤّكدة 
للعالم وإلرسائيل تحديداً إ8 

حرب 48ش1 لم تلتِه بعد وأ8 
فصولها ووقائعها التزال 

مستمرة.

رفعت سيد أحمد*
ما بقيت املقاومة حيّة 
صلعها  ال2ذي  والش2عب 
زال يجا28د ويش2دع  م2ا 
يف جه2اده وانتفاضات2ه، 
إ8 الس2ؤال ال2ذي يلشغي 
يوّج2ه  8ل2ا،  يوّج2ه  أ8 
العربي2ة  الش2عوب  إىل 
إىل  ولي2س  مية  واإلْس22لاَ
الشعب الفلسطيلي؛ ألنَّه 
ضّح2ى والي2زال يضّحي 
ويش2ذل الغ2ايل واللفيس، 
ومن أجل فلس2طا وما 

28ذه األلوف من الش2هداء 
والجرحى األرسى واملهّجرين، إال شوا8د 

حيّة لم تتوّقف من 48ش1 إىل 2018. 
إ8 الس2ؤال ال2ذي يلشغ2ي أ8 يوّج2ه 
إىل  ولي2س  األّم2ة  وح2ّكا1  لش2عوب 
»إىل مت2ى س2لظل  الفلس2طيليا 28و 
نحي2ي ذك2رى اللكشة م2ن دو8 مواقف 
وسياس2ات ج2اّدة الس2رتداد فلس2طا 
وحقوق ش2عشها الصابر املقاو1؟«، إنه 
بالطشع ليس س2ؤاالً يشغ2ي معرفة عدد 
الس2لا الت2ي تلتظرنا من أج2ل تحرير 
اس2تلكاري  إن2ه س2ؤال  ال،  فلس2طا، 
مقصود به توجيه الّلو1 والعتاب واللقد 
الش2ديد لهؤالء الحّكا1 وش2عوبهم عىل 
تقاعس2هم وضع2ف ردود فعله2م تجاه 

فلسطا والقدس. 
ع2ىل أي2ة ح2ال نحت2اج للذّك2ر 8ذه 
األّم2ة الت2ي فق2دت نخشتها السياس2ية 
الحاكم2ة ونخشته2ا الثقافية واإلعلمية 
الشوصل2ة  أخ2رى واس2عة،  وقطاع2ات 
الصحيح2ة الت2ي ع2ىل أساس2ها تحّدد 
قضايا األّمة الحقيقي2ة من تلك الزائفة 
التي تفّرقت األّّمة فيها خلل الس2لوات 
الس2شع الس2ابقة، س2لوات م2ا ُس2ّمي 
بالربي2ع العربي، يف س2شيللا لذلك دعونا 
نُعيد التذكري بأ8م املحطات التي نشأت 
يف إطار28ا نكش2ة 48ش1. و8ل2ا يحّدالا 
التأريخ ب2أ8 مؤام2رات الصهايلة ومن 
آزر28م من ق2وى اس2تعمارية غربية يف 
مقدمه2ا آن2ذاك )بريطانيا( ل2م تتوّقف 
م2ن بداي2ات القر8 املايض م2روراً بوعد 
بلف2ور )17/11/2ش1( وا2ورات الُراق 
الفلس2طيلية  األرايض  ورشاء  6 ش1 
م2ن ِقشاَل اليهود عر اإلر28اب والتزوير. 

وعملياته2م املس2ّلحة ض2د أ28ل الشلد 
وصوالً إىل حرب 48ش1 والتي تقول أبرز 

وقائعها اآلتي: 
-1 صدر قرار تقسيم 
فلس2طا إىل دولتا يو1 
ح2ا  ش47/11/2ش1 
وافق2ت الجمعية العامة 
لألمم املتحدة عىل القرار 
رق2م 181 ال2ذي ي2ويص 
إىل  فلس2طا  بتقس2يم 
ودول2ة  يهودي2ة  دول2ة 
فلس2طيلية ولق2د رّحب 
بم2روع  الصهايل2ة 
ش2عر  بيلم2ا  التقس2يم 
والفلس2طيليو8  الع2رب 

باإلجحاف.
-2 تصاع2دت حّدة القت2ال بعد قرار 
ت2م  48ش1  ع2ا1  بداي2ة  ويف  التقس2يم، 
تش2كيل جي2ش اإلنق2اذ بقي2ادة فوزي 
القاوقجي، وبحلول كانو8 ااني/ يلاير 
48ش1 كانت ملظمتا األرجو8 وش2تري8 
قد لجئتا إىل استخدا1 السيارات امّلفّخخة 
)4 كان2و8 الثاني/ يلاي2ر تفجري مركز 
الحكوم2ة يف ياف2ا ما أس2فر ع2ن مقتل 
26 مدنياً فلس2طيلياً(، ويف آذار/ مارس 
48ش1 قا1 املقاتلو8 الفلس2طيليو8 غري 
اللظاميا بلسف مقّر الوكالة اليهودية 
يف الق2دس م2ا أّدى إىل مقت2ل 11 يهودياً 

وجرح 86.
-3 استش2هاد عشد القادر الحس2يلي 
)الزعيم الوطلي الفلس2طيلي الكشري( يف 

القسطل يو1 48/4/8ش1. 
ي2و1  ياس2ا  دي2ر  مذبح2ة   4-
فيه2ا  25  ُقت2ل  والت2ي  ش/48/4ش1 
فلس2طيلياً و8ُّج2ر الشاقو8 م2ع تدمري 
الشي2وت والحق2ول األم2ر ال2ذي أص2اب 
بالرع2ب،  والق2رى  امل2د8  العدي2د م2ن 
فس2قطت تشاع2اً )طري2ا وحيف2ا يو1 
ش48/4/1ش1 2 بيس2ا8 وصف2د وياف2ا 

48/4/22ش1 ام تواىل السقوط(. 
48ش1  أبري2ل  نيس2ا8/   12 يف   5-
)بزح2ف!(  العربي2ة  الجامع2ة  تق2ّر 
الجي2وش العربية إىل فلس2طا واللجلة 
السياس2ية تؤّكد أ8 الجيوش لن تتدّخل 
2ع يف 15  قش2ل انس2حاب بريطانيا املزماَ
أيار/ ماي2و. وكا8 االنت2داب الريطاني 
ي2و1  بلهاي2ة  يلته2ي  فلس2طا  ع2ىل 
48/05/14ش1 ويف الي2و1 الت2ايل أصشح 

إعل8 قيا1 دولة إرسائيل ساري املفعول 
ومشارشة بدأت الحرب با الكيا8 الجديد 

والدول العربية املجاورة. 
-6 املعارك يف فلس2طا بدأت يف أيار/ 
مايو 48ش1 بعد االنتداب الريطاني عىل 
فلس2طا وإعل8 العصابات الصهيونية 
قي2ا1 دول2ة إرسائي2ل ع2ىل املس2احات 
فلس2طا،  يف  لس2يطرتها  الخاضع2ة 
العربي2ة يف م2رص  الجي2وش  وتدّفق2ت 
وس2وريا والع2راق وإم2ارة رشق األرد8 
عىل فلس2طا ونجحت الق2وات العربية 
يف تحقيق انتص2ارات كشرية، ويف 16 من 
أيار/ مايو 48ش1 اعرتف رئيس الواليات 
املتح2دة 28اري تروما8 بدول2ة إرسائيل 
ودخل2ت أول وحدة من القوات اللظامية 
املرصية حدود فلس2طا و8اجمت 8ذه 
القوات مس2تعمرتي كفار دارو1 ونرييم 
ع2رت  كم2ا  اللق2ب،  يف  الصهيونيّت2ا 
الاة ألوي2ة تابعة للجي2ش األردني نهر 
األرد8 إىل فلسطا، واس2تعادت القوات 
املالكي2ة  قريت2ّي  اللشلاني2ة  اللظامي2ة 
وقدس عىل الح2دود اللشلانية وحّررتهما 

من عصابات الهاجاناة الصهيونية. 
-7 اس2تمرت املعارك ع2ىل 8ذا اللحو 
حت2ى تدّخلت الق2وى الدولي2ة وفرضت 
الهدنة األوىل )من 6/11 2 48/7/8ش1( 
ام اش2تعلت املعارك لتعق2د 8دنة اانية 
)م2ن 7/18 2 48/11/10ش1( ا2م عاد 
01/7/ش4ش1  حت2ى  ليس2تمر  القت2ال 
موع2د الهدنة الثالثة وما با 8ذه الهد8 
كانت إرسائيل تتس2ّلح وتتّس2ع وتقوى 
والع2رب يتفّرقو8 ويرتاجع2و8 لتلتهي 
الح2رب بتوقي2ع مرص التف2اق 8دنة يف 
24 ش2شاط/ فراي2ر ش4ش1 يليه2ا لشلا8 
 2 أذار/ م2ارس ش4ش1 ا2م األرد8 يف   
نيسا8/ أبريل ش4ش1 فسوريا 20 تموز/ 
يولي2و ش4ش1، ودائم2اً كان2ت مرص 8ي 
الشادئ2ة س2واء بالحرب أو باالستس2ل1 
وحتماً سيتشعها العرب حتى يوملا 8ذا، 
وكا8 م2ن نتائ2ج 28ذه الحرب س2هولة 
احت2لل الصهايلة ألغلب مد8 الش2مال 
الفلس2طيلي مع الل2د والرمل2ة واللقب 
الذي كا8 يش2ّكل لوحده نصف مساحة 
فلسطا، وذلك نتيجة انكسار الجيوش 
العربي2ة بع2د األش2هر الس2تة األوىل من 
القت2ال والت2ي عان2ت فيه2ا العصابات 
الصهيوني2ة ام اس2تطاعت أ8 تس2تعيد 
زم2ا1 املش2ادرة وتلترص نتيج2ة التفّرق 

العرب2ي، وعد1 التلس2يق ب2ا الجيوش 
وع2د1 االس2تعداد الجي2ّد للقت2ال وغلاَشة 
القرار الس2يايس عىل القرار العس2كري 
وغري28ا من األس2شاب )ال2دروس( التي 

سلتحّدث علها الحقاً.
ومن اللتائج املؤملة أيضاً لهذه الحرب 
إجش2ار ح2وايل 800 ألف فلس2طيلي عىل 
الف2رار والهج2رة القرية م2ن ديار8م 
م2ن أص2ل ملي2و8 ومائت2ا وتس2عا 
ألف فلس2طيلي أي نح2و %60 من أ8ل 
فلسطا، وذلك نتيجة ارتكاب الصهايلة 
4  مذبح2ة مرّوع2ة أا2ّرت س2لشاً ع2ىل 
روحيّة الصمود الفلس2طيلي، وكا8 من 
اللتائ2ج الخط2رية له2ذه الح2رب املؤملة 
س2قوط %78 م2ن أرايض فلس2طا يف 
أي2دي الصهايل2ة فضلً عن دم2ار قرابة 
ال22 400 قري2ة ومديل2ة م2ع تهويد8ا 

بالكامل. 
يف ض2وء 28ذه الوقائ2ع الت2ي يلشغي 
اس2تمرارية التذك2ري به2ا حفاظ2اً عىل 
الكي2ا8  م2ع  لل2رصاع  الحي2ّة  الذاك2رة 
الصهيوني نعيد طرح السؤال يف الذكرى 
ال22 70 لللكش2ة و28و/ إىل متى س2لظل 
)نحتفل( ونحيي ذكرا28ا؟ ونزيد عليه، 
مت2ى نحتفل بذكرى جدي2دة 8ي ذكرى 
عيد اس2رتداد فلس2طا ونهاي2ة نكشتها 
الك2رى؟ إ8 اإلجاب2ة وباختص2ار 8ي: 
س2يتم ذلك علدما تعي2د نخشة 8ذه األّمة 
)الحاكم2ة واملحكومة( وكذا ش2عوبها؛ 
الشوصل2ة، إىل االتج2اه الصحي2ح تج2اه 
فلسطا بقدسها وأقصا8ا. و8و طريق 
صعب ولكله الطريق الوحيد القادر عىل 
إنهاء اللكشة. إنه طريق أسماه الُق22ْرآ8 
الكريم طريق ذات الشوكة ولكله األصح 
واألبق2ي واألكث2ر ج2زاء ونفع2اً وإنهاء 
لللكشة الدائمة التي نعيشها ملذ 48ش1، 
وقشل 28ذا كله 8و طري2ق املؤملا أوىل 
الشأس الش2ديد )و8ل س2يحّرر فلسطا 
أن2اس غري8م( وصدق الله العيّ العظيم 
إِذْ  حا قال يف س2ورة األنفال –آية 7 ) واَ
ا لاَُكْم  اَنَّهاَ تا2َْاِ أ ياَِعُدُك2ُم الل2َُّه إِْحداَى الطَّاِئفاَ
2ْوكاَِة تاَُك2و8ُ  2رْياَ ذاَاِت الشَّ ا8ََّ غاَ واَتا2َواَدُّو8اَ أ
اِتِه  2قَّ ِبكاَِلماَ ا8َْ يُِحقَّ اْلحاَ يُِري2ُد اللَُّه أ لاَُكْم واَ

.) اِبراَ اْلكاَاِفِريناَ ياَْقطاَعاَ داَ واَ
* كات�ب ومفكر من م�ر- رئيس مركز 

يافا للدراسات واألبحاث -القاهرة. 
___________________

* نقالً عن امليادين نت

السعوديّة شيئاً سيئاً عن إرسائيل« . 

• نتنياهو للسعودّية: انزعوا األقنعة
اش2تغلت اآللُة اإلعلمي2ُة اإلرسائيلية 
بش2كل كش2ري مل2ذ ب2دء ظه2ور ملمح 
»صفقة القر8« وب2دا أ8 امة اتّفاقاً با 
اللظ2ا1 الس2عودّي والكي2ا8 الصهيوني 
بأ8 تت2وىل إرسائيل الكش2فاَ ع2ن تطور 
العلق2ات م2ع الري2اض ، فيم2ا تكتفي 
األخ2ريُة بممارس2ة الصمت ع2ىل قاعدة 
فكش2ف   ، الرض2ا«  علم2ة  »الس2كوت 
اإلعل1 الصهيوني ع2ن زيارة رسية لشن 
س2لما8 إىل إرسائي2ل ، وبع2د ذل2ك وقشل 
أي22ّا1 توىل رئيس الحكوم2ة الصهيونية 
بليام2ا نتليا8و اإلعل8 أ8 الس2عوديّة 
س2محت للطائ2رات املدني2ة بم2ا فيه2ا 
الطائ2رات اإلرسائيلي2ة املتوجه2ة نح2و 
مطارات الكيا8 الصهيوني بعشور أجواء 
اململك2ة ، و8و ما كا8 محرماً لدى الدول 
العربية عىل قاعدة املقاطعة للكيا8 التي 

استمرت سشعة عقود . 
بن س2لما8 وانطلقاً من اعتقاده بأ8 
واش2لطن والكي2ا8 الصهيون2ي بيد8ما 
تأم2ا طريق2ه للع2رش ، أراد أ8 يظهر 
الوالء له2م ولكن بطرق ل2م تعد تفاجئ 
ب2ل   ، مية  واإلْس22لاَ العرب2ي  الش2عوب 
تذ8ل الصهايلة أنفس2هم وتوقعهم من 
الكرايس ، حيث كش2فت القلاة العارشة 
اإلرسائيلي2ة يف 0  ابريل املايض عن لقاء 
جمع بن س2لما8 مع رؤس2اء ملظمات 
يهودية خلل تواجده يف الواليات املتحدة 

 .
نقلت القلاة عن رؤس2اء امللظمات إ8 
ابن س2لما8 قال لهم إن2ه »ملذ 40 عاماً 
، والقيادة الفلس2طيلية تف2ّوت الفرص 
، حي2ث رفض2ت جميع املقرتح2ات التي 
قدم2ت له2ا . لقد حا8 الوق2ت كي يقشل 
الفلس2طيليو8 االقرتاح2ات والعروض ، 
اَْو  وعليهم العودة إىل طاولة املفاوضات ، أ

فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمر« . 
تل2ك  لرؤس2اء  س2لما8  ب2ن  وأّك22د 
الفلس2طيلية  »القضي2ة  أ8  امللظم2ات 
ليس2ت أولوية باللسشة للملكة وال للرأي 
الع2ا1 الس2عودّي«، مضيف2اً أ8 »8ل2اك 
اَْكثا2َر أ8ميّة عىل رأسها مواجهة  قضايا أ

إيرا8« . 
وأضافت القل2اة اإلرسائيلية نقلً عن 
رؤس2اء امللظم2ات أ8 أحد28م وقع من 
ع2ىل الكريس ال2ذي كا8 يجلس عليه من 
فرط ذ8وله مما س2معه عىل لس2ا8 ابن 

سلما8 . 
يف ذات الس2ياق وبع2د إع2ل8 وزي2ر 
خارجي2ة اللظ2ا1 الشحريل2ي دع2ماَ م2ا 
وصف2ه »ح2ق إرسائي2ل يف الدف2اع ع2ن 
نفسها ضد س2وريا« والذي اعتره وزيُر 
االتصاالت اإلرسائيي بأنه »دعٌم تأريخيٌّ 
إلرسائي2ل«؛ ليخ2رج بعده وزي2ر الدفاع 
داعي2اً  ليرم2ا8  أفيغ2دور  الصهيون2ي 
الس2عوديّة إىل »الخ2روج م2ن الجح2ر«، 
معت2راً أنه2م ل2م يعد 8ل2اك م2ا يمكن 

إخفاؤه حول العلقات بيلهما . 
ودعا ليرما8 السعوديّة ودول الخليج 
إىل الخ2روج مما وصفه »الجحر« والشدء 
بالتح2دث علني2ة بوقوفه2ا إىل جان2ب 

إرسائيل يف مواجهة إيرا8« . 
امل2د8  مختل2ُف  ستش2هد  الي2و1 
الفلسطيلية مظا8راٍت ومسرياٍت يتوقع 
أ8 تكو8 األاَْكشا2َر ع2ىل اإلطلق احتجاجاً 
ع2ىل االغتص2اب األمريك2ي الصهيون2ي 
للقدس املحتلة ، ولكن وإذا كانوا باألمس 
يلاش2دو8 الزعماء العرب إلنقاذ8م فإ8 
صور أولئك الزعماء ال ش2ك س2تكو8 إىل 
جان2ب ص2ور نتليا28و وترام2ب علدما 
يحرقه2ا الفلس2طيليو8 يف ص2ورة م2ن 

ك بالحق . صور املقاومة والتمسُّ
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أسطورة الصمود في اليمن: لهذه األسباب ال يمكن السعودية االنتصار

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

لقمان عبداهلل
ع2ىل الرغم من ُدُخول العدوا8ِ عىل اليمن 
، ما زال الش2عُب اليملي عازماً  2ه الرابعاَ عاماَ
ل2ة الكفاح حتى نيل اس2تقلله،  عىل مواصاَ
مهم2ا كّلفه األمُر م2ن تضحي2ات. ما يزيد 
عىل الث س2لوات م2ن القص2ف والحصار 
والتجوي2ع ل2م تفل2ح يف تركي2ع اليملي2ا 
وإجشار8م عىل االستس2ل1. ظّل2ت القابلية 
ع2ىل الصم2ود )و28ي بامللاس2شة متصل2ة 
بعوام2ل جيلي2ة ومعلوية ومادية( الس2مة 
الغالش2ة ع2ىل املش2هد يف 28ذا الشل2د، بل إ8 
قشائ2ل اليمن ورشائحه االجتماعية املتلوعة 
اس2تمّرت يف رفد الجشهات من دو8 خوف أو 

تردد. 
قد يكو8 م2ا تعّرض له الش2عب اليملي 
8و أق2ى ما تع2ّرض له ش2عب يف العرص 
الحديث، وفق ما توحي به تقاريُر امللظمات 
الدولية، وعىل رأس2ها األمم املتحدة. إال أنها 
قليلة 28ي الدول والش2عوب الت2ي واجهت 
مث2ل م2ا واجه2ه اليملي2و8، وس2ط أجواء 

من الِخ2ذال8 والتآمر والخيان2ة من القريب 
والشعي2د. يف ُك22لِّ جول2ة من ج2والت القتل 
واإلجرا1، يخرج اليمليو8 ليجدوا س2شيلً إىل 
الحياة من ب2ا الركا1 واألنق2اض، رافعا 
ش2ارة اللرص والتح2دي واألمل بمس2تقشل 
أفض2ل ال 8يملة فيه آلل س2عود. و8م بهذا 
اإلرصار، وبامتلكه2م الفل2و8 والتكتيكات 
العسكرية، أضحوا مدرسة جديدة يف العالم 

ومثاالً يحتذى عر التأريخ. 
ولو أردنا تلخيص األسشاب الكاملة خلف 
ذلك الصمود األسطوري، لرز لديلا ما يأتي: 
1- الطشيع2ُة القشاَلي2ُة اليملية بما تلطوي 
علي2ه من ع2ادات وتقالي2د فيه2ا الكثري من 
الُق22وَّة والصلبة، علماً بأ8 القشائل تش2ّكل 
قراب2ة 58% م2ن س2كا8 اليم2ن، ومعروف 
دور8ا التأريخي يف تكوين الس2لطات ودعم 
الث2ورات ضد االس2تعمار. و28و دور برز يف 
28ذه املواجه2ة أيضاً، حي2ث مثل2ت القشائل 
الراف2د الرئيس للجا8 الش2عشية عىل جشهات 
القت2ال، جلش2اً إىل جلب الجي2ش. يضاف إىل 
ذلك أ8 الطشيعة الجغرافية الصعشة يف اليمن، 

وكث2رة الجش2ال الوع2رة واألرايض الج2رداء، 
ع2وداً،  أصل2ب  اليمل2ي  22ا8  اإلنْساَ جعل2ت 
ومعتاداً الصع2اب وتحّملها، و28ذا ما تجىّل 
أخ2رياً يف مواجهة العدوا8، ب2ل يمكن القول 
إ8 االستغلل املثمر للتضاريس يف التكتيكات 
العس2كرية املرنة واملتجددة باستمرار شّكل 
أساس2اً يف تطوي2ر مس2توى التح2دي ب2ا 
الجيش واللجا8 من جهة والغزاة وحلفائهم 

املحليا من جهة أُْخ22راَى. 
2- الوح2دُة والتلحُم الوطلي يف مواجهة 
العدوا8، إذ ع2ىل الرغم من محاولة الدعاية 
الخليجي2ة صش2غ »أنص2ار الل2ه« والجيش 
اليملي بصشغة مذ8شي2ة، إال أ8 اليمليا 22 
بقشائله2م وأحزابهم ومذا8شه2م 22 توّحدوا 
يف وج2ه آل2ة »التحال2ف« التي لم تس2تطع 
تفريقه2م إال م2ا ن2در. و28ذا م2ا أظهرت2ه 
الت2ي ت2دور فيه2ا  امللاط2ق  التط2ورات يف 
مواجهات، ال س2يما عىل الس2احل الغربي، 
حي2ث تلخ2رط قشائل تهام2ة يف القت2ال إىل 
جان2ب »أنصار الله«، وكذل2ك محافظة تعز 
الت2ي تُعّد أك2ر تجمع للمذ8ب الش2افعي، 

ويقات2ل أبلاؤ28ا جلش2اً إىل جان2ب الجيش 
واللج2ا8، كم2ا ويتفاعلو8 م2ع الفاعليات 
املراق2ب ال  إ8  للع2دوا8، حت2ى  امللا8ض2ة 
يس2تطيع التمييز با تظا28رات يف صعدة 
وأُْخ22راَى يف تعز م2ن حيث كثافة الحضور 
والش2عارات. واألم2ر نفس2ه يلطش2ق ع2ىل 
الل2اس  بقي2ة املحافظ2ات، حي2ث يتآل2ف 
بمذا8شهم وفئاتهم وقشائلهم رغم محاوالت 
اللس2يج  اخ2رتاق  املتك2ررة  الخلي2ج  دول 
االجتماعي، واس2تغلل حالة الفقر والعوز 
لدى املواطلا. كذلك، يحرص اليمليو8 عىل 
الحضور باس2تمرار يف امليادين والساحات، 
والتوّحد خلف القيادة السياسية، والتما8ي 
معها يف مستوى الوعي والتدرج يف املواجهة 
م2ن  الرغ2م  وع2ىل  االستس2ل1.  ورف2ض 
انخفاض مس2توى التلمية يف 28ذا الشلد، إال 
أ8 نسشًة ال يس2تها8 بها من أبلائه متعلمة 
ومثقفة، و8و ما انعكس إيجاباً عىل ُق22وَّة 
اليملي2ا ووعيه2م، فض2لً ع2ن اعتزاز8م 
بأنفس2هم بوصفه2م م2ن مؤس2ي إحدى 
أقد1 الحض2ارات يف امللطقة، م2ع ما يعليه 

األمر باللس2شة إليهم م2ن رفض مطلق ألية 
وصاية خارجية. 

3- الت2وُق إىل التح2رر، ونيل االس2تقلل 
الكامل، وممارس2ة حق الس2يادة، والتطلع 
إىل أ8 يتش2ّوأ اليمن مكانته الطشيعية ويحوز 
والتفاع2ل  امللطق2ة،  يف  الطليع2ي  دوره 
الس2يايس مع قضايا األمة، ال س2يما قضية 
اليملي2و8  به2ا  يتمس2ك  الت2ي  فلس2طا، 
بفعالياته2م  إحيائه2ا  ع2ىل  ويحرص2و8 
وملاس2شاتهم، عىل الرغم من ُك2ّل الظروف 

التي يعيشونها. 
ُكلُّ تل2ك العوامل ملع2ت دول »التحالف« 
م2ن تحقي2ق أ8دافه2ا االس2رتاتيجية التي 
ش2لّت الع2دوا8 م2ن أجله2ا، ال ب2ل تحّولت 
الس2عودية من دول2ة قوية وآمل2ة إىل دولة 
عاج2زة وفاش2لة وأق2ّل أماناً من الس2ابق. 
ومهم2ا بالغ2ت يف التصعيد العس2كري، ويف 
الشح2ث عن قيادات الش2عب اليملي لقتلهم 
والليل مله2م، فإنها لن تص2ل إىل مشتغا8ا، 
وس2تشقى عاجزة أما1 إرادة القتال وُق22وَّة 

التحدي لدى اليمليا. 

صواريخ اليمن وصافرات اإلنذار السعودّية!!!
اللظا1 السعودّي يف حال تفعيلها 8لاك. 

ومج2رة أ8 تخوضاَ اململكة الس2عوديّة 8ذه التجربة 
رغ2م معرفِته2ا بالُقُص2ور يف بُلا28ا التحتي2ة ملواجه2ة 
التهديدات والكوارث الطشيعي2ة؛ كو8 اللار التي أوقدتها 
وأش2علت فتيلاَها امتدت لتطالاَها وتجعل من كامل مدنها 
وقواعد28ا وملش2آتها الحيوي2ة تحت مرم2ى صواريخ 
اليمن الشاليستية؛ وأل8 حروباَها كانت بالوكالة لم يتسن 
لها التأّك2د من س2لمة صافرات اإلنذار طيلة الس2لوات 

املاضية. 
وبتغ2ريُّ موازين القوى وتوايل الرضب2ات الصاروخية 
2ه  ع2ىل الري2اض، س2يجُد الدفاُع املدني الس2عودّي نفساَ
مضط2راً لتعطي2ل 8ذا امل2روع وإخراجه ع2ن الخدمة 
اَْو أ8 يس2تمرَّ يف تفعيل2ه؛ ليؤّك2د بذل2ك أ8 نظرية األمن  أ
2ُة بن س2لما8  الداخ2ي الس2عودّي قد أس2قطتها سياساَ

العدائية. 
وبق2دِر ما تعكس 28ذه الخطوات التحذيري2ة انعدا1اَ 
خيارات السعوديّة الهجومية والدفاعية بعد اشوت فشل 
نظا1 الشاتري2وت األمريكي بالقدر ال2ذي تجعل اليمن يف 
موقع جديد لم يألْفه العدوا8 ولن يستطيعاَ التكيفاَ معه. 
واملفارق2ُة يف األم2ر أ8 محمد بن س2لما8 ال2ذي يقوُد 
حملة االنفتاح واالنشطاح ويذ8ب باالقتصاد الس2عودّي 
نحو الهاوية س2يعيد ألس2ماع ُسكا8ِ ش2شه الجزيرة ما 
يجعلهم يعيش2و8 حالةاَ الخوف والذعر ُك2لَّ لحظة وعىل 
مدار اليو1، يف وقت تستلكُر بعُض أبواقه أصوات األذا8، 
ووس2ط تأكيد عىل ملع استخدا1 املكرات يف نقل »صلة 
الرتاوي2ح« رغم ما له2ا من مكانة وملاس2شة تحريضية 
2ابية الس2عوديّة التي تتجه نحو الرومانس2ية،  لدى الوا8ََّ

لك2ن ع2ىل الطريق2ة األمريكي2ة.

نقل السفارة.. البداية من هنا
التلاُزالِت تل2و التلازالِت للعدو الصهيوني، وكش2فت 
مؤخراً عن طشيعة علقتها بالكيا8 الصهيوني، وأظهرت 
ه2ا الحقيق2يَّ ولهثه2ا له2ذه اللحظ2ة، م2ا أغ2رى  وجهاَ
واشلطن الغتلا1 الفرصة ومحاولة اإلجهاز عىل القضية 
مية األوىل قضي2ة الق2دس وفلس2طا  العربي2ة واإلْس2لاَ
ُل  بتدشا نقل سفارتها إىل القدس، متو8مة أنها ستجعاَ
28ذا اليو1 ملاس2شة للحتف2ال بإعل8 الق2دس عاصمة 

لكيا8 االحتلل مع انتقال الس2فارة األمريكية إليها.
 لك2ن الش2عباَ الفلس2طيليَّ ل2ه كل1ٌ آخ2ُر، فها 8و 
ه2ة بداية  يس2تعدُّ لتحويل 28ذا اليو1 إىل ملاس2شة ملواجاَ
تصعي2د فلس2طيلي أت2ّم الفلس2طيليو8 تحضرياِتهم له 
2ودة رشق غزة الجمعة  مع اختتامهم آخر مس2ريات العاَ
املاضية قشل حلول استحقاق ذكرى اغتصاب فلس2طا. 

إذ8 كلم2ُة ال2ر ومرب2ط الف2رس وال2ذي يجب عىل 
األمريك2ي أ8 يحس2باَ له ألفاَ حس2اب 8و رأي الش2عب 
الفلس2طيلي صاح2ب الح2ق األول ويلظ2ر أي2ن موقعه 
بعيداً عن موقع األنظمة العربية التي لم تقد1ْ لفلسطا 
وقضيِته2ا طوالاَ العقود املاضية غري الكل1 والش2عارات 

غري املتلاسشة أصلً مع طشيعة القضية.
 الش2عُب الفلس2طيلي انتظ2م يف مس2ريات الع2ودة 
األس2شوعية وعىل مدى الش2هرين املاضي2ا وملذ ذكرى 
2كه بأرض2ه ورفض ُك2ّل  يو1 األرض كا8 يعر عن تمسُّ

الصفق2ات الت2ي تحاُك ض2د القضية الفلس2طيلية، ويف 
مقدمته2ا صفق2ة الق2ر8 الرتامشي2ة، و28و ق2ادٌر بهذا 
2ه ع2ىل االحتلل  22ّرك الواع2ي عىل أ8 يفرضاَ نفساَ التحاَ
وع2ىل كافة األجل2دات اإلقليمية وتحطي2م ُك2ّل الخطط 

الصهيونية ملحو التأريخ الفلسطيلي. 
فم2ا ش2هدناه م2ن خ2لل املس2ريات املتوالي2ة الت2ي 
تلطلُق من غزة يعرُ عن ق2وة االنتماء وااللتزا1 من ِقشاَِل 
الشعب الفلسطيلي، كما تعكُس بوضوح وحدة الشعب 
2ّركه وأ8دافه العادلة لتحرير األرض  الفلس2طيلي يف تحاَ
م2ن الغاصب املحتل، رغ2م الظروف الصعش2ة والحصار 
والتواط2ؤ العرب2ي العلاَل2ي والري مع كي2ا8 االحتلل، 
إال أ8 الش2عب الفلس2طيلي متلشٌِّه لهذه املؤامرات، و8و 
يس2عى إلحياء القضية الفلس2طيلية من جدي2ٍد؛ لتكو8اَ 
ح2ارضًة يف وجدا8 األجي2ال املتعاقشة للش2عوب العربية 

مية كما يف جميع املحافل الدولية. واإلْسلاَ
وبعداَ خيانة األنظم2ة العربية وبيِعها لقضية القدس 
مية لتشقى  يشق2ى الر8ا8ُ عىل الش2عوب العربية واإلْس2لاَ
عل2د تضحياتها الكش2رية التي قّدمتها يف س2شيل القضية 

الفلسطيلية وُحلمها بتحرير فلس2طا ُك2ّل فلس2طا.

هذه هي نكبة النكبات وهؤالِء صّناُعها 
جعله2ا مس2خاً للراجماتي2ة األمريكي2ة التي قضت 
ع2ىل مفهو1 الح2ق والعدل والخري، وجعلته نس2شياً تشعاً 
للمصلح2ة الفردي2ة، ويضاف إىل ذلك حدة االنقس2امات 

با القوى اإلسلمية .
املركزي2ة  القضاي2ا  ليس2ت  األولوي2ة  أل8َّ  ؛  مل2اذا؟ 
واملقدس2ات وعىل رأس2ها فلس2طا والقدس التي تمثل 
رمز28ا، وليس2ت الحري2ة لإلنس2ا8 العرب2ي وكرامت2ه 
ورفعته واستقلل قراره وامتلك موارده وتحرير أرضه.

كذل2ك دور اللظ2ا1 الس2عودّي واإلمارات2ي والقطري 
والح2كا1 العرب املرتشط2ة مصالحهم الش2خصية بهذه 
األنظم2ة ، مثّل بداي2ة اللكشات لتمييع قضية املس2لما 

األوىل.
ما8ية القضية الفلسطيلية

ملذ بدأت اللكشة وعمليات التهجري القري للعرب يف 
فلس2طا وفتح أبواب الهجرة الصهيونية والخلف قائم 
يف اللظ2رة إىل طشيع2ة القضية الفلس2طيلية، 8ل قضية 
2ة بهم ؛ ألنَّه2م من تعرضوا  اصَّ الش2عب الفلس2طيلي خاَ
للمذابح والتهجري م2ن أرض آبائهم وأجداد8م وبيوتهم 
ومزارعهم ومدارس2هم ومساجد8م وكلائسهم وحرموا 
2ة  م2ن امت2لك 8ُويتهم الوطلي2ة؟ ، أ1 أنها قضي2ُة األُمَّ
اَْو ع2ىل األقل املحي2ط العربي الذي  العربية واإلس2لمية أ
ُزرع الكي2ا8 اإلرسائي2ي فيه؛ بقص2د تفكيكية وتحويله 
إىل كيان2ات مفّكك2ة متصارع2ة تتحك2م ب2ه العصاب2ة 
الصهيونية التي ُمّكلت من السيطرة عىل أرض فلسطا 
كخلي2ة رسطاني2ة تفت2ك بم2ا حوله2ا كما 8و مجس2د 
الي2و1 يف الدول العربي2ة املحيطة بفلس2طا التي يعمل 
ع2ىل تفكيكها إىل مكوناتها الشدائية الس2ابقة عىل وجود 
الدول2ة اإلس2لمية والوطلي2ة وإش2عال الرصاعات عىل 
أس2س مذ8شية وديلية وقشلية وإالي2ات ِعرقية وقومية 
وملاطقية وِحزبية بل وحتى اللوع االجتماعي )ش2يعي 
وُسلي، مسيحي ومسلم، أشعري وسلفي، قومي وأممي 
ووطلي علماني وإسلمي إخواني وسلفي، والسلفي إىل 
قاع2دي وداعيش، ك2ردي وعربي ... إل2خ( وبمال اللفط 

العرب2ي )اإلماراتي والقطري والس2عودّي وقشلها الليشي 
والعراقي( .

مل2اذا يف2كك املجتم2ع والدول2ة الس2ورية والعراقية 
والليشي2ة ب2ل وحت2ى املرصي2ة؟ 

مل2اذا تح2ارص قط2ر من قش2ل جريانه2ا؟ مل2اذا تمّول 
اإلمارات وقطر والسعوديّة الجماعات املتقاتلة يف ليشيا؟ 
، مل2اذا تدعم وتش2جع قط2ر املعاراَضة املس2لحة لللظا1 
امل2رصي والل2رصة وأخواته2ا يف س2وريا؟ ، مل2اذا تدع2م 
الس2عوديّة الفصائل والجماعات التكفريية الس2لفية يف 

سوريا والعراق بل والعالم اإلسلمي كله؟ 
ملا تس2تلزف اإلم2ارات أموالاَها يف الح2روب األمريكية 

والصهيونية يف أفغانستا8 والصومال وأخرياً اليمن؟. 
ملاذا شلت الس2عوديّة عدواناَها عىل اليمن وتورطت يف 
حرب تس2تلزف قدراتها وإمكاناتها وتهدد اس2تقرار8ا 
وتجعله2ا عرضة للبت2زاز الدويل وترتك2ب الجرائم التي 
فاق2ت الجرائ2م الصهيوني2ة وتدم2ر مقوم2ات العي2ش 

والحياة للشعب اليملي؟ 
وما رس تزامن ُك2ّل ذلك بإعل8 التطشيع املتسارع مع 
الكيا8 الغاص2ب يف نفس الوقت الذي تعل2ن فيه أمريكا 
نق2ل س2فارتها للق2دس العربي2ة وتتس2ارع الخطوات 
اإلرسائيلي2ة يف التصفي2ة اللهائي2ة للدولة الفلس2طيلية 
حت2ى ع2ىل األرايض املحتلة ع2ا1 1١٩٦٧ ، ب2ل وتمارس 
الس2عوديّة ضغوطاً عىل الفلسطيليا واألرد8 للعرتاف 
بضم الكيا8 الغاصب للقدس واملس2جد األقى والضفة 
الغربي2ة وإعل8 يهودية الدول2ة ، ما يعلي عملية تهجري 

جديدة لعرب ٤٨ و٦٧ .
مل2اذا افتعل2ت الس2عوديّة واإلم2ارات ودول االعت2دال 
اَْو االنشط2اح العرب2ي الِع2داءاَ إليرا8 )وُض2ّم إليها تركيا(  أ
مه2ا أدواٍت يف  22ة وطاقته2ا وإْع2لاَ وتحويل م2وارد األُمَّ

املعركة مع إيرا8؟ 
الواض2ُح أ8 الغ2دة الرطانية باتت املوج2هاَ واملحّرك 
م2ي  لللش2اط العس2كري واألمل2ي واَالس2يايس واإلْع2لاَ
لدوي2لت االعت2دال العربي ؛ أل8َّ الح2كا1اَ واللظم العربية 
باتت تس2تمد رشعيته2ا من الدع2م األمريك2ي املتحكَّم 
في2ه صهيونياً ، وب2ات الحاكُم العرب2ي خاضعاً العتقاد 
جاز1 بأ8 وجوداَه يف الس2لطة واس2تمراره فيها متوقٌف 
ع2ىل تفانيه يف خدمة السياس2ة الصهيونية والتوحد بها 
والتمادي مع مش2اريعها وبات رضا8ا عله واس2تمرار 
رضا28ا 28و الحلم الذي يعم2ُل من أج2ل املحافظة عىل 
تحقيِقه، وعىل حس2اب مقدرات الش2عوب واملجتمعات 
وال2دول العربي2ة ، ب2ل وحي2اة أبل2اء الش2عوب العربية 

واإلسلمية!!! 
اإلم2ارات  مصلح2ة  م2ا   .. أكث2راَ الص2ورُة  لتتض2ح 
والسعوديّة يف إشعال الرصاعات والحروب مع جريانهما 
ومع الش2عب الليشي والسوري بل ومحاولة عمل انقلب 

يف تركيا ويِف إعل8 العداء إليرا8؟ 
م2ا مصلحة الس2عوديّة واإلم2ارات يف تحويل عائدات 
اللف2ط واس2تلزاف حت2ى االحتي2اط اللق2دي يف تموي2ل 
الع2دوا8 ع2ىل اليم2ن والح2رب األ8لي2ة يف ليشي2ا ودعم 
2ة االقصائي2ة تج2اه اإلخ2وا8 املس2لما للظا1  السياساَ

السيي؟ 
2ا أكثراَ من مزيد  م2ا الذي س2يتحّق2ق لهذين اللظاماَ
م2ن التشعي2ة للصهيوني2ة والخض2وع للتشعي2ة املطلقة 
الكي2ا8  لحماي2ة  واالحتي2اج  األمريكي2ة  للسياس2ية 

مياً وسياس2ياً وتح2ّول 8ؤالء  الصهيون2ي أملي2اً وإْع2لاَ
الح2كا1 إىل مجرد عشيد بكل ما تعليه العشودية من معلى 

للصلم الصهيوني؟ 
ال توج2د مصلحٌة للش2عب الس2عودّي واإلماراتي وال 
للح2كا1 واألرس الحاكمة من تفانيه2م يف خدمة الكيا8 

ِليشة. املزروع عىل أرض فلسطااَ السَّ

اليوم االثنني 5/14 تأريخ فلسطيني جديد  
للقله2م مق2ر الس2فارة األمريكي2ة إىل الق2دس، بكلِّ 
صل2ف وتجر، يتواق2ح الصهايل2ة باحتف2االت إعلمية 
كشرية وكلمات موجعة تس2تفز شعب فلسطا وشعوب 

مية. األمة العربية واإلْس2لاَ
ُث عىل التس2اؤل عن املدى الذي قد تصل  مفارقاٌت تشعاَ
إليه األحداث يف ذلك اليو1 املميز من التأريخ الفلس2طيلي 
الحدي2ث، أح2داث قد تتطور بش2كل طشيع2ي من رفض 
و8تاف واعرتاض للعدوا8 الصهيوني عىل املقدس2ات إىل 
مواجهات ال يمكن تقدير أبعاد8ا، وال س2يما أ8 املشاعر 
الوطلية والديلية واألخلقية لدى الشعب الفلسطيلي يف 
22ة الوجع  الُقدس وغزة والضفة الغربية س2تكو8 يف ِقمَّ

واالنفعال والتوتر والشعور باأللم.
يو1 االالا تشدأ مس2ريات الع2ودة ملذ الصشاح، مئاُت 
آالف الفلس2طيليا من قطاع غزة يتوجهو8 إىل خطوط 
الهدن2ة لس2لة 48، مئ2ات أالف الش2شاب الفلس2طيلي 
والصشايا يس2تعّدو8 ملفاجآت لم تخُط2ْر يف بال عدو8م، 
س2لحهم اإلرادة، ووجهتهم األرض املغتصشة، ومطلشهم 
العودة، فإذا ترافق ُك2ّل ما س2شق م2ع درجة التوتر التي 
ستش2علها عملي2ة نقل الس2فارة األمريكي2ة إىل القدس 
العربية، ف2إ8 تقدير حجم الغضب ال يحد، والس2يما إذا 
بدأ أ28ُل القدس غضشتاَهم مشكراً، و28م الذين ال يلامو8 

عىل ضيم، وما تعّودوا الخلوع.
يو1 االالا س2تهبُّ القدُس رافض2ًة لظلم االغتصاب، 
س2تتوحد مع غ2زة و8ي تقتح2م خط2وط الهدنة بقوة 
ومض2اء، ليم2د الجمي2ع ي2ده إىل أبطال الضف2ة الغربية 
الوطلي2ة  الذي2ن س2يتوحدو8 بمش2اعر8م  ورجاله2ا، 
والديلي2ة مع أ8له2م، ويلطلقو8 كتأريخه2م املقاِو1 إىل 
املس2ريات واملواجهات التي بدأت إر8اصاتها، وبدأ العدو 
اإلرسائيي يحس2ب لها ألف حس2اب، فراح يلر كتائشه 
العس2كرية والرطية حول مد8 الضفة الغربية وقرا8ا 
تحس2شاً، فإذا توحد ُك22ّل 8ذا الجهد مع ح2راك إخوانلا 
الفلس2طيليا املزروعو8 يف تراب الوط2ن ملذ 48، فذلك 
يعلي أنلا أما مش2هد فلسطيلي يضم املليا يف انتفاضة 

العودة والكرامة.
ي2و1 االالا س2يكر مخيم العودة ال2ذي أقامه رجال 
األرد8 ولشل2ا8 ع2ىل الح2دود الزائل2ة، وس2يكرُ الغضُب 
مي حا تتألق مسريات العودة  الش2عشي العربي واإلْس2لاَ
يف تفج2ري مفاجآته2ا، ليلتقل 8ذا الح2راك الغاضب من 
غزة والقدس والضف2ة الغربية إىل األرد8، وملها إىل ُك2ّل 
مية الرافضة الغتصاب  عواص2م الدول العربية واإلْس22لاَ

القدس، املديلة التي ملا تزل تلادي عىل أصحابها:
 أال 8ش2وا، اغضش2وا، ا2ورا، وال تهل2وا، واللرص حليف 

األقوياء.
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نكبة فلسطين نكبة الشعب واألمة 
واإلنسانية جمعاء

د. غازي حسين
    اللكش2ة 8ي أكر كاراة ومصيشة مدمرة 

خلقته2ا ال2دول االس2تعمارية 
والرجعية  العاملية  والصهيونية 
العرب2ي  لش2عشلا  العربي2ة 
م2ن  باقتلع2ه  الفلس2طيلي، 
أرض وطل2ه فلس2طا العربية 
اليه2ود  املس2تعمرين  وب2زرع 
محل2ه الذي2ن جاؤوا م2ن وراء 
الشح2ار، غرب2اء ع2ن امللطق2ة 

دخلء عليها.
واللكش2ة ذاكرة التلىس وحق 
ال يم2وت وواجب يتواراه اآلباء 
ع2ن األجداد واألبل2اء عن اآلباء 

جيلً بعد جيل.
وال ت2زال اللكشة مس2تمرة بع2د مرور 70 
عام2اً عليه2ا،  ويحييه2ا الش2عب واألمة يف 
ظروف تختلف عما كانت عليها يف الس2لوات 
املاضية، تقتيض الوقوف عليها أما1 خطورة 
املفاوض2ات الت2ي ج2رت وتج2ري برعاي2ة 
الواليات املتحدة الحليف االسرتاتيجي للعدو 
الصهيون2ي، وع2دو العروب2ة واإلس2ل1 من 
خلل رؤية الدولت2ا وخطة ترامب لصلاعة 
التس2وية األمريكية، وإقامة دويلة بموافقة 
األرض  ملقوص2ة   ، وملصلحته2ا  إرسائي2ل 
لرتحي2ل  والس2كا8،  والس2يادة  والحق2وق 
أبلاء ش2عشلا من الداخل الفلسطيلي أي من 
األرايض املحتلة عا1 48ش1 إىل دولتهم املزمع 
إقامتها، والس2تكمال تهويد اللقب والجليل 
والق2دس الرقي2ة، ولش2طب ح2ق ع2ودة 
اللجئ2ا إىل ديار28م، واالع2رتاف بيهودي2ة 
الدول2ة، ولض2م %85 من كتل املس2تعمرات 
اليهودي2ة يف القدس وبقي2ة الضفة الغربية، 
وإلقام2ة أك2ر غيت2و يه2ودي اس2تعماري 
وعلرصي يف فلس2طا قلب الوط2ن العربي، 
وتطشيع العلقات مع جامعة الدول العربية، 
وإلقام2ة إرسائيل العظم2ى االقتصادية من 

خلل مروع الرق األوسط الجديد.
بدأت اللكشة بارتكاب العصابات اليهودية 
اإلر8ابية املس2لحة أكرت من س2شعا مجزرة 
جماعية خلل األش2هر األخرية من س2يطرة 
حكوم2ة االنت2داب الريطاني عىل فلس2طا 
. وكان2ت مجزرة دير ياس2ا يف التاس2ع من 
نيس2ا8 عا1 48ش1م2ن أخطر وأبش2ع 8ذه 
املج2ازر، حي2ث أب2ادت عصاب2ات األرغ2و8 
وش2تري8 س2كا8 القري2ة ع2ن بك2رة أبيهم 
.واستغلتها العصابات اليهودية املسلحة إما 
ترحيل الفلس2طيليا أو اإلب2ادة واالغتصاب 
والس2لب واللهب والحرق كما حدث يف قرية 

دير ياسا.
وأدى ارت2كاب املج2ازر الجماعية وحرب 
ع2ا1 48ش1 الت2ي أش2علتها إرسائي2ل بع2د 
تأسيسها مشارشة إىل ترحيل حوايل850ألف - 
00ش ألف، فلسطيلي من حيفا ويافا والقدس 
الغربية واللد والرملة وسلمة وصفد وغري8ا، 
ووصلت غطرس2ة وعلجهية ووحشية قادة 
الصهيوني2ة والكيا8 الصهيون2ي حداً أنكروا 
التاريخي2ة ع2ن نش2وء  في2ه مس2ؤوليتهم 
مش2كلة اللجئا، وزعموا كع2ادة اليهود يف 
الكذب والتضليل والخداع، ا8 الفلس2طيليا 
تركوا ديار8م تلشية للداءات القادة العرب اىل 
ا8 جاء مؤخراً املؤرخو8 الجدد اإلرسائيليو8 
وأعلل2وا انطلق2اً م2ن الواائق الري2ة التي 
أفرج2ت عله2ا ارسائي2ل ا8 ترحي2لً قرياً 
ارتكشته إرسائيل بحق الش2عب الفلس2طيلي 
ع2ا1 48ش1، وجاء ق2رار األم2م املتحدة رقم 
والتعوي2ض  الع2ودة  بق2رار  املع2روف  4ش1 
يلص عىل عودة اللجئا الفلسطيليا فوراً 
إىل ديار28م ورفض2ت إرسائيل تلفي2ذ القرار 

األممي حتى اليو1
جاءت موجة ترحيل الفلسطيليا الثانية 
عىل إار حرب حزي2را8 العدوانية عا1 67ش1 
فلس2طا وس2يلاء  كل  ارسائي2ل  واحت2لل 
والجوال8 وأج2زاء من جلوب لشل2ا8 .فأتخذ 

مجل2س األم2ن ال2دويل الق2رار 7 2 وتضمن 
عودة اللجئ2ا الفلس2طيليا الذين رشدوا 

جراء الحرب اىل ديار8م .
إ8 حق ع2ودة اللجئا 
ديار8م  إىل  الفلس2طيليا 
حق أس2ايس م2ن الحقوق 
الطشيعية ومشادئ القانو8 
والقان2و8  الع2ا1  ال2دويل 
ال2دويل اإلنس2اني واإلعل8 
العامل2ي لحقوق اإلنس2ا8، 
م2ن  الح2ق  28ذا  ويلش2ع 
قدس2ية ح2ق املواط2ن يف 
وطل2ه، وم2ن حري2ة حق 
العودة الذي ال يزول بزوال 
الدول أو بتغيري الس2يادة، 
قاب2ل  غ2ري  ح2ق  و28و 
للت2رصف أو اإلنابة، وال يج2وز فيه التمثيل، 
و8و حق رشعي مقدس وعادل،وال يس2قط 
بتقاد1 الزمن،وحق فردي وجماعي انطلقاً 
من الحقوق التاريخية للعرب واملس2لما يف 
فلس2طا ومن حق الشعوب واألمم يف تقرير 
املصري، و8و ملك للجئ الفلسطيلي نفسه، 
وليس لقيادة ملظمة التحرير الفلس2طيلية 
أو مؤتمرات القم2ة العربية أو جامعة الدول 
العربي2ة أو ملوك وأمراء الخلي2ج. فالقانو8 
الدويل يؤكد عىل أ8 العودة لألش2خاص الذين 
يرغم2و8 عىل مغ2ادرة ملازلهم بس2شب قوة 
قا8رة كالح2رب ملزمة، وال مجال للطعن يف 

حقهم بالعودة إىل ملازلهم.
إ8 إرسائيل 8ي التي أجرت الفلسطيليا 
عىل الرتحيل، واغتصشت أرضهم وممتلكاتهم 
ودم2رت مجتمعه2م ومدنهم وقرا28م التي 
بلغ2ت حت2ى ح2رب حزي2را8 العدوانية عا1 
67ش1 أكث2ر من ) 1 5 ( قرية وبلدة مدمرة، 
وأقامت عىل أنقاضها املس2تعمرات اليهودية 
للمس2تعمرين اليهود من أصقاع الدنيا كافة 
وتعمل عىل ترحيل الفلس2طيليا حتى اليو1 
لتحقي2ق يهودي2ة الدولة لش2طب حق عودة 
اللجئ2ا إىل ديار28م، وإلقام2ة أك2ر غيتو 
يه2ودي اس2تعماري وعل2رصي وإر8ابي يف 
قل2ب امللطق2ة العربية واإلس2لمية، لتفتيت 
الدول العربية واإلس2لمية بإشعال الحروب 
وإلقام2ة  والعرقي2ة،  واملذ8شي2ة  الطائفي2ة 
إرسائي2ل العظم2ى االقتصادي2ة م2ن خلل 

مروع الرق األوس2ط الجديد.
وقف2ز اتف2اق اإلذعا8 يف أوس2لو عن حق 
الع2ودة للجئ2ا إىل ديار28م، كم2ا أعلل2ت 
قي2ادات من ملظم2ة التحرير الفلس2طيلية 
استعداد8ا للتلازل عن حق العودة وتضملت 
معا28دة اإلذع2ا8 يف وادي عرب2ة يف الفق2رة 
الثاني2ة من امل2ادة الثاملة توط2ا اللجئا 
واللازح2ا ع2ا1 67ش1 من الضف2ة الغربية 

تلشية إلملء إرسائيي أمريكي.
إ8 توط2ا اللجئا الفلس2طيليا 8دف 
وتخطي2ط ومصلح2ة إرسائيلي2ة لتصفي2ة 
قضي2ة فلس2طا والقض2اء ع2ىل عروبتها، 
وإنه2اء  الصهيون2ي،  امل2روع  وإنج2اح 
الرصاع العرب2ي الصهيوني، و8رولة إمارات 
وممالك الخلي2ج لتطشيع العلقات مع العدو 
الصهيون2ي وإقامة التحال2ف الجديد با آل 
سعود والعدو اإلرسائيي بقيادة إدارة ترامب.

إ8 استمرار اللكشة بعد مرور أكثر من 70 
س2لة، واملصائب والويلت والقت2ل والتدمري 
والعذاب2ات واملحرقة املس2تمرة، والعلرصية 
والتميي2ز العل2رصي ال2ذي يعانيه اإلنس2ا8 
الفلس2طيلي يف العدي2د من الشل2دا8 العربية 
ويف مقدمتها لشلا8 واألرد8، ومأس2اة مخيم 
الريم2وك وبقية املخيم2ات الفلس2طيلية يف 
سورية التي س2ششها دخول املس2لحا إليها 
يزيد من تمس2ك اللجئا بحقه2م يف العودة 
إىل ديار8م يف وطلهم فلس2طا، وطن آبائهم 
وأجداد8م، فالفلس2طيلي إنس2ا8 بل وطن، 
واإلنس2ا8 ال2ذي ال وط2ن ل2ه ال كرام2ة وال 
حقوق إنسانية حتى وال حقوق ملكية له يف 
الشلدا8 العربية أس2وة بشقية املواطلا، لذلك 

لي2س أمامه إال الع2ودة إىل دياره واس2تعادة 
أرضه وممتلكاته.

إ8 قضي2ة ح2ق اللجئ2ا يف الع2ودة إىل 
ديار8م 28ي جو8ر قضية فلس2طا، و8ي 
التحري2ر  ملظم2ة  تأس2يس  إىل  أدت  الت2ي 
الفلس2طيلية، واندالع املقاومة الفلسطيلية 
املع2ارصة يف بداي2ة ع2ا1 56ش1 وال يمك2ن 
التوص2ل إىل حل عادل وس2ل1 دائم إال بعودة 
اللجئ2ا إىل ديار28م، وال ت2زال قضي2ة حق 
العودة حية وحيوية وترتس2خ يوماً بعد يو1 
وجيلً بع2د جيل، و8ي األمل والحلم والهدف 
للش2عب واألمة، وإ8 الش2عب الفلس2طيلي 
يتمسك بها، ولن يستس2لم أو يفرط بها، أو 
يس2مح لجامعة ال2دول العربي2ة بشيعها عىل 
اإلطلق، وذلك عىل الرغم من الهولوكوس2ت 
) املحرق2ة ( اإلرسائي2ي املس2تمر، والحروب 
العدواني2ة، واملج2ازر الجماعي2ة والتهوي2د، 
تهوي2د األرض والحج2ر والش2جر والش2ر 
أرضل2ا  يف  اإلس2لمية  العربي2ة  والحض2ارة 
املقدس2ة التي حرر28ا رج2ال الصحابة من 

الغ2زاة الروم2ا8.
إ8 الش2عب واألم2ة وبعد م2رور 70 عاماً 
عىل اللكشة يرفض2ا8 رفضاً قاطعاً االعرتاف 
والقش2ول بالكيا8 الصهيون2ي عىل الرغم من 
ال2دور الخطري الذي تقو1 ب2ه ممالك الرمال 
واململك2ة  واإلم2ارات  والس2عودية  يف قط2ر 
الهاش2مية وبقية املتصهيلا الفلسطيليا 
والع2رب م2ن دع2اة رؤي2ة الدوليت2ا الذين 
يمثل2و8 ظا28رة خط2رية وقاتل2ة ومدمرة 
للعروبة واإلس2ل1، و8م قلة قليل2ة جداً من 

شعشلا وأمتلا.
إ8 اعرتاف ملظمة التحرير الفلس2طيلية 
واألاري2اء  الفصائ2ل  وبع2ض  والس2لطة 
الفلس2طيليا برعي2ة إرسائي2ل ال يمث2ل 
العربي2ة  واألم2ة  الفلس2طيلي  الش2عب 
واإلس2لمية وال يلزمه2ا ب2يشء، فالحدي2ث 
ع2ن إجراء اس2تفتاء لتمرير التل2ازالت التي 
سيوقع عليها املفاوض الفلسطيلي بتغطية 
من آل س2عود وااني ونهيا8 وباسم جامعة 
ال2دول العربي2ة 8و موق2ف كارا2ي ومدمر 
وعشث2ي وغ2ري مس2ؤول فالحق2وق حق2وق 
الش2عوب والثوابت الوطلية لش2عشلا العربي 
إطلق2اً  عليه2ا  يس2تفتى  ال  الفلس2طيلي 
فالش2عب الفلسطيلي ال يخول أحدا للتوقيع 
نيابة عله لشيع فلس2طا لليه2ود مع أخطر 
كيا8 اس2تعمار اس2تيطاني ونظا1 علرصي 

وإر8ابي ظهر يف تاريخ الشرية.
إ8 اع2رتاف فصي2ل أو فصيل2ا أو أكث2ر 
من ذل2ك بكيا8 االس2تعمار االس2تيطاني يف 
فلس2طا لن يغري م2ن الحقائ2ق التاريخية 
والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيلي.                            
إ8 28ذا الكي2ا8 و28ذا االحت2لل باطل وغري 

رشعي مهما طل الزمن وغل الثمن.
إ8 املصالح2ة والوحدة الوطلي2ة والعودة 
إىل امليثاق الوطلي وخيار املقاومة املس2لحة 
حق ع2ىل الفصائ2ل والقوى والش2خصيات 
الوطلي2ة تفرضه وتكرس2ه دماء الش2هداء 
الذين رووا أرض فلس2طا بدمائهم الزكية، 
حم2اس  ووايق2ة  املصالح2ة  اتف2اق  وإ8 
التفريطي2ة الجديدة  يج2ب أال يكو8 خطوة 
للتق2د1 إىل األما1 نحو ح2ل الدولتا وتشادل 
الع2ودة واالع2رتاف  األرايض وش2طب ح2ق 
بكي2ا8 االس2تعمار االس2تيطاني العلرصي 

واإلر8ابي.
أاش2ت التأري2خ التش2ابه والتع2او8 ب2ا 
اللس2امية  وب2ا  واللازي2ة  الصهيوني2ة 
أوروب2ا  يه2ود  لتهج2ري  والصهيوني2ة 
إرسائي2ل  وإقام2ة  فلس2طا  إىل  وأمري2كا 
فيه2ا باس2تغلل م2ا يس2مى بعق2دة الذنب 
اللازية  زال2ت  اللازي،ولكن  والهولوكوس2ت 
من أملانيا والفاش2ية من إيطاليا واالستعمار 
االس2تيطاني الفرني من الجزائر واألنظمة 
العلرصي2ة من رودس2يا والرتغ2ال ومصري 
الكي2ا8 الصهيوني كغدة رسطانية خشيثة يف 

جسد األمة إىل زوال.

ماذا ستفعل أميركا وقد 
فشلت »إسرائيل«؟

ناصر قنديل
ن يدملو8 الرتويج  ليس من حاجة مللاقشة ماَ
لُق222وَّة أمريكا و»إرسائي2ل« والتغافل عن رؤية 
التحّوالت الكرى التي تحملها التطّورات، فهؤالء 
ال جدوى من إضاعة الجهد إلقلاعهم؛ أل8ّ أمريكا 
و»إرسائيل« قد تتحّداا8 عن الفش2ل والهزيمة، 
كما حدث يف ح2رب العراق وعدوا8 تموز 2006، 
ويشقو8 عىل إرصار8م أ8ّ أمريكا و»إرسائيل« قدر 
ال ي2ُراَّد وُق22وَّة ال تُقه2ر، لذلك فإ8ّ تجا8ل 8ؤالء 
يسّهل مواكشة األحداث ومعرفة مساراتها، التي 
كانت تلتظر أّول اختش2ارات الُق22وَّة اإلرسائيلية 
مع س2ورية وحلفائها بعد االنس2حاب األمريكي 

من التفا8م اللووي مع إِي2ْراَا8. 
– كانت املعادلة اإلرسائيلية تشالغ يف دور التفا8م اللووي مع إِي2ْراَا8 يف كشح 
قدرته2ا عىل خ2وض مواجهة رابحة يف وجه إِي2ْراَا8 وقوى املقاومة وس2ورية، 
وبع2د االنس2حاب األمريك2ي م2ن التفا28م واالع2رتاف بالق2دس عاصمة ل2 
»إرسائي2ل«، وتجميع حكا1 الخليج وأموالهم تحت اإلمرة اإلرسائيلية عللاً، لم 
يُعد يف الجعشة األمريكية ما يمكن تقديمه س2وى ما ليست أمريكا بقادرة عىل 
فعل2ه، و8و الدخول مشارشة يف حرب، لو أرادتها وتحّملت تشعاتها، لفعلت ذلك 
لحس2ابها مشارشة، ويف ظروف أفضل تحظى باإلجماع با الحلفاء، وتس2تثري 
قش2ول الرأي العا1 األمريكي، كما كا8 الحال يو1 العدوا8 عىل س2ورية بذريعة 
الس2لح الكيميائ2ي، وارتضت واش2لطن خفض ملس2وب العمل العس2كري 
بم2ا يضمن عد1 تحّوله إىل مواجهة، ولو تس2شّب بالس2خرية من اإلرسائيليا 

أنفسهم، الذين قالوا إ8ّ اللتائج 8ي صفر. 
– بمث2ل ما توف2رت ل2 »إرسائيل« كّل طلشاتها من أم2ريكا والخليج، توّفرت 
له2ا يف ظ2روف املواجهة عر س2ورية أع2ىل درج2ات الترير لدخ2ول الحرب، 
م2ع الصواري2خ التي اس2تهدفت مواقعها العس2كرية يف الج2وال8، واألكيد أ8ّ 
ن أطلق الصواريخ فعل ذلك كركن يف محور املقاومة أتّم  »إرسائيل« تعرف أ8ّ ماَ
التلسيق مع سائر الحلفاء، وكانوا جميعاً يف حال جهوزية للحرب، واألكيد أ8ّ 
»إرسائيل« كانت يف حال استلفار سيايس تمثل بزيارة رئيس حكومة االحتلل 
بلياما نتليا8و ملوس2كو، وعسكري تمثل باإلعل8 االستشاقي عن نر القشة 
الحديدية، والغارة عىل الكس2وة تحت ش2عار إجهاض خط2ة إطلق صواريخ 
نح2و املواق2ع اإلرسائيلي2ة، واألكيد االث2اً أ8ّ الوجشة األوىل من ال2رّد اإلرسائيي 
ع2ىل صواريخ الجوال8 كانت بحجم بداية حرب، س2واء للمس2احة الجغرافية 
لحركة االستهداف اإلرسائيي، أو بعدد الطائرات التي جرى حشد8ا يف األجواء 

األردنية، أو باالنعقاد املتواصل للمجلس الوزاري املصغر ملواكشة التطورات. 
– ش2ّكل االش2تشاُك مع ش2شكات الدفاع الجوي الس2وري العلرصاَ األ8مَّ من 
املواجه2ة، الت2ي كانت واش2لطن وتل أبي2ب تتابعانها لحظ2ًة بلحظة، التخاذ 
القرار بامليضِّ بالصعود عىل ش2جرة الحرب أو الشحث عن مخرج لللزول علها. 
والواض2ح أ8ّ اللتيجة كانت مخيّشة لآلمال األمريكية والحس2ابات اإلرسائيلية، 
وقش2ل أ8 تولد معادلة الردع الجديدة ولد ق2رار الخروج من خيار الحرب، وبدأ 
الشح2ث عن مخارج من نوع الحديث عن تدمري عل2ارص الحضور اإلِي2ْراَاني يف 
س2ورية بالكامل، وصاحب ال2كل1 يعلم أنه يف مثل حاالت االس2تلفار املتشادل 
الت2ي كانت لحظة االش2تشاك ال يشقى م2ن املواقع املعروف2ة للجيوش والقوى 
العس2كرية إال املشان2ي الفارغة، كم2ا يعلم أنه صاحب كل1 س2ابق عن وجود 
اس2رتاتيجي إلِي22ْراَا8 يف ملاط2ق ل2م تصله2ا الغ2ارات اإلرسائيلي2ة، كملاطق 
الس2احل السوري وحلب ودير الزور، حيث يزعم اإلرسائيليو8 أ8ّ إِي2ْراَا8 تقيم 

مستودعات اسرتاتيجية ومصانع صواريخ نوعية. 
– بع2داَ فش2ل الر8ا8 ع2ىل الُق22وَّة اإلرسائيلي2ة، يصري الس2ؤال صعشاً عىل 
واش2لطن، فامل2يّض بالعقوب2ات كما كانت قش2ل التفا8م والتش2ّدد بتطشيقها 
ع2ىل األوروبي2ا مللع إِي22ْراَا8 من بيع نفطه2ا وحظر التشادل التج2اري واملايل 
عر مصارفها، س2يعلي عودة إِي2ْراَا8 للتخصيب املرتفع املمّهد المتلك قلشلة، 
وواش2لطن يف عهد دونالد ترامب كما يف عهد باراك أوباما ال تملك ما تفعله يف 
مثل 8ذه الحالة وال تريد بلوغها. فيصري الشحث عن مخارج تتيح التغايض عن 
بق2اء أوروبا يف التفا8م عملياً وليس نظرياً فق2ط، أّي التشادل املايل والتجاري 
مع إِي2ْراَا8 بما يف ذلك يف سوق اللفط تحت العا األمريكية ودو8 عقوبات، 8و 

الطريق الوحيد لضما8 عد1 بلوغ لحظة اللعودة يف امللف اللووي اإلِي2ْراَاني. 
– 8ذا يعلي أ8ّ واشلطن لم تلغ التفا8م عملياً ولم تلسحب مله إال إعلمياً، 
فالقضي2ة أوالً وأخ2رياً باللس2شة إلِي2ْراَا8 ل2م تكن املتاجرة مع أم2ريكا، بل مع 
أوروب2ا، والعقوبات األمريكية 8ي التي تقّرر مصري 28ذه املتاجرة. فإ8ْ قالت 
واش2لطن إنها تلس2حب من التفا28م، وال تطال بعقوباته2ا أوروبا بما يشقي 
إلِي2ْراَا8 ميزاتها املحققة من 8ذا التفا8م، يكو8ُ ُكّل من الفريقا قد خرج بما 
يريد، إِي2ْراَا8 حصلت عىل اللصف الذي يهّمها من التفا8م، وواشلطن حصلت 

عىل اللصف الذي يهّمها من االنسحاب. 
– املهل2ة اململوح2ة لألوروبي2ا حتى نهاي2ة العا1 بدو8 س2يف العقوبات، 
فرصة لهم لكسب التعاو8 مع إِي2ْراَا8 والتمهيد لتسويات وتفا8مات مجاورة 
للتفا28م الل2ووي ال2ذي يمكلهم التشا28ي بأنه2م تحّملوا ألجل2ه التحّدي مع 
واش2لطن، ويتي2ح لواش2لطن اختشار مس2ار تفاوضها مع كوريا الش2مالية؛ 
لتلض2ج رشوط أوضح للتفاوض األمريكي مع روس2يا والصا حول خريطة 

العالم الجديدة. 
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على ُخَطى أبى الفضل 

ثقافيةثقافية

 : 
عبُدالرحمن حميد الدين:

إ8ّ مم2ا رضب املس2لما يف واقعه2م 8و 
الشُعد عن الُق22ْرآ8 الكريم، وتغييشه عن واقع 
2ة  الحي2اة، وم2ا الوضعية التي تعيش2ها األُمَّ
الي2و1 إال إح2دى نتائ2ج ذل2ك التغيي2ب، مما 
2ة إنّما  يُدلُّ ع2ىل أ8ّ 8ذا الرتدي يف واق2ع األُمَّ
8و ش2ا8د عىل ص2دق ما أخر ب2ه الُق22ْرآ8ُ 
الكريُم، وش2ا8د ع2ىل االنحراف ال2ذي جعل 
2م، باس2تثلاء  من أم2ِة الُق222ْرآ8 أعمى األُماَ
القلي2ل جداً م2ن املتلورين بل2ور الُق22ْرآ8 يف 
مية، ولك2ن الغالب  مختل2ف الشلدا8 اإلْس22لاَ
والس2ائد 8و التيه، والجهل؛ بدليل أ8 العالم 
اَْصشا2َح فريسًة سهلة بيد أمريكا  مي أ اإلْس22لاَ
وإرسائيل، وساحة مفتوحة ألي مروع أياً 

تكو8 معامله ومخاطره.
2ة تجاه  وعلدم2ا نتأم2ل يف ملهجي2ة األُمَّ
تعاطيه2ا م2ع الُق222ْرآ8 الكري2م، نج2د أنه 
كا8 تعاطي2اً مح2دوداً، وس2طحياً، انعك2س 
س2لشًا ع2ىل واقعه2ا م2ن خ2لل رؤى نخشها 
الديلي2ة، والثقافي2ة الت2ي تأط2رت نظرتها 
بتأطري الل2ص الُق22ْرآني، وحاكمية القواعد 
»الفقهي2ة واألصولية« عىل الُق222رْآ8. و8ذا 
ب2دوره أدَّى إىل فه2م ناقص ومغل2وط للدين 
بمجمله، وعد1 إدراك للحكمة الحقيقية من 
وجود اإلنس2ا8 يف 8ذه الحياة، حتى القضايا 
املهمة والرئيس2ية التي تك2ررت يف الُق22ْرآ8 
اَْصشا2َحت من القضايا  الكريم كالجلة واللار، أ
الهامش2ية يف الدي2ن؛ وذل2ك نتيج2ة للفه2م 
الخاطئ والقارص ملس2ألة الث2واب والعقاب، 

ولقضية الجلة واللار.

الفهُم الصحيُح للجنة والنار:
ولكي2ل يلح2ِرُف اإلنس2ا8ُ يف عقيدته ويف 
الث2واب  نظرت2ه للحي2اة، ويف نظرت2ه ملش2دأ 
والعق2اب، ال ب2د أ8 يع2ود إىل الُق222ْرآ8 من 
خلل التأمل والتدب2ر الواعي آلياته الكريمة؛ 
حتى تكو8 اقافته ُق22ْرآنية، وتكو8 نظرته 
وحركت2ه يف الحي2اة ُق22ْرآني2ة. وم2ا واق2ع 
املس2لما اليو1 إال نتيجة لعد1 تعاطيهم مع 
الُق22ْرآ8؛ باعتشاره املصدر الحقيقي والوحيد 

لكل مفا8يم الدين، ولكل مجاالت الحياة.
ولذل2ك انعك2س الفه2م املغل2وط لقضية 
الجل2ة واللار عىل اس2تقامة الل2اس، وظلت 
22ا8 فحس2ب..  28ذه القضي2ة ملج2رد اإليْماَ
22ا8 بالجل2ة واللار ال2ذي يحّق2ق  أم2ا اإليْماَ
22ا8 غائ2ب ع2ن واقع  االس2تقامة فه2و إيْماَ
املسلما.. ومما قاله الشهيد القائد )رضوا8 

الله عليه( يف ذلك:
))يج2ب أ8 نفه2م قضي2ة الجل2ة واللار 
وف2ق اللظ2رة الُق22ْرآنية التي ت2دل عىل: أ8 
االس2تقامة 8ل2ا يف الدنيا 28ي قضية مهمة 

ج2داً، وأ8 الجل2ة والل2ار يف واقعهما تخويف 
وترغيب للا، للس2تقيم 8ل2ا يف الدنيا، وليس 
22ا8 بالل2ه؛ ألنَّه 8ل  فق2ط حتى ملج2رد اإليْماَ
الله سشحانه وتعاىل يختلف وضعيته يف الدنيا 

واألخرى؟ 8ل تختلف؟ الله 8و 8و.
22ا8 بالجلة  ف2إذا كا8 املطلوُب 8و: اإليْماَ
22ا8 بالل2ار، والغاي2ة م2ن وجود8ما  واإليْماَ
22ا8 بك وبهما ملجرد  28و: أ8 نحصلاَ عىل إيْماَ
2ا8ُ يف اآلخ2رة بالله،  22ا8 بهم2ا، فاإليْماَ اإليْماَ
أليس ش2يئاً س2يحصل؟ مل2اذا ال يلفع؟؛ 8ل 
أل8 الل2ه اختلف2ت وضعيت2ه؟ ال. 28و، 28و، 
الل2ه س2شحانه وتع2اىل 28و من ل2ه الحمد يف 
األوىل واآلخ2رة، 28و من ال يختلف باللس2شة 
له س2شحانه وتعاىل عالم الدنيا وعالم اآلخرة، 
فلم2اذا ال يدخل أ8ل املحر جميع2اً الجلة، 
اَْصشا2َحوا مؤملا،  اَْصشا2َحوا مؤملا، أ و8م قد أ
اَْصشا2َح2وا ملقطعا إىل  اَْصشا2َح2وا موقل2ا، أ أ
اَْصشا2َحوا خائفا، وجل2ا؟ 8ل 8لاك  الل2ه، أ
22ا8 اللاس يو1 القيامة؟  يشء أقوى من إيْماَ
2ا8، ي2رو8 جهلم أمامهم،  22ا8، لكن إيْماَ إيْماَ
2ا8؟ ألم  من 8و الذي ال يحصل يف نفس2ه إيْماَ
2ا8 بالجلة  2ا8 بالله، وحصل إيْماَ يحصل إيْماَ

واللار؟.
م2ا الذي تغري؟ 8ل الله تغ2ري؟ نقول: ]لم 
2ا8 به، فق2ط كا8 نؤمن به  يعد يلف2ع اإليْماَ
اَْصشا2َح يف  ي2و1 كا8 28و يف الدنيا أما علدم2ا أ
2ا8 به![ ال يصح  اآلخ2رة لم يعد يصل2ح اإليْماَ

أ8 يقال 8كذا((.

 تعاىل:
ُ
ما هو اإلْيَمـاُن الذي ُيريُده اهلل

ُ الفه2ُم الخاط2ئُ والق2ارُص ملشدأ  ويُعت2راَ
الث2واب والعقاب؛ نتيج2ة للمعرفة القارصة 
بالله تعاىل؛ حيث أ8 عد1 اعتشار أ8 الُق22ْرآ8 
الكريم 8و املصدر الوحيد ملعرفة الله أدَّى إىل 
معرفة ناقصة بالله، واملعرفة اللاقصة بالله 

أدَّت إىل معرفة مغلوطة للدين برّمته.. 
أوس2اط  يف  بالل2ه  الس2ائُد  22ا8ُ  فاإليْماَ
املس2لما 8و أ8ّ الله غفور رحيم، أما الوعيد 
الذي أكَّداَ اللُه عليه كثريًا يف كتابه الكريم بأنه 
س2شحانه ]ش2ديد العقاب[ فهو من القضايا 
الت2ي ال تكاد تُط2رح وتقد1 لللاس بالش2كل 
الذي قدمه الُق22ْرآ8.. ويؤّك2د الشهيد القائد 
2انلا  يف 28ذا الدرس عىل أ8مي2ة أ8 يكو8 إيْماَ
2انًا كاملً؛ فعلدما عرضاَ س2شحانه  بالله إيْماَ
وتعاىل أس2مائه الحس2لى يف الُق22ْرآ8 فليس 
ملج2رد املعرفة، وال ملج2رد التمتمة بها، بل ال 
بد أ8 تلعكس 8ذه األس2ماء املقدسة يف واقع 
اللاس، وتكو8 بالش2كل الذي يجعل اإلنسا8 
يتجه يف املس2ار الصحي2ح واملتكامل يف كافة 

مجاالت الحياة.. 
2انلا ب2أ8ّ الله غفور  فيج2ب أ8 يكو8 إيْماَ
2انلا بأن2ه ملك، ومهيمن،  رحي2م موازيًا إليْماَ
وجش2ار، وش2ديد العق2اب.. إلخ أس2ماء الله 

الحسلى.. ومما قاله الشهيد القائد يف ذلك:

2ا8 الس2ائد بالله س2شحانه وتعاىل  ))اإليْماَ
2ا8: ]الله غفور رحيم[ أليس كذلك؟!  8و إيْماَ
ا8ََّ  ُفوُر الرَِّحي2ُم واَأ اَنا2َا اْلغاَ اَنِّي أ }ناَش2ِّئْ ِعشا2َاِدي أ
اَِلي2ُم{ )الحجر:50(  2ذاَاُب اأْل ذاَاِبي 28ُواَ اْلعاَ عاَ
اِب  2ِديِد اْلِعقاَ اِبِل التَّْوِب شاَ اِف2ِر الذَّنِْب واَقاَ }غاَ
ِذي الطَّْوِل{ )غافر: من اآلية ( أليس يريد 
أ8 نؤمن باألمرين معاً؟: أنه غفور رحيم، 
وأ8 عذاب2ه 8و الع2ذاب األليم، أنه غفور 
اِفِر  رحي2م، وأنه ش2ديد العقاب، أن2ه }غاَ

اِب{. ِديِد اْلِعقاَ اِبِل التَّْوِب شاَ الذَّنِْب واَقاَ
أعمالل2ا يف 8ذه الدنيا أليس2ت تس2ري عىل 
ش2ق واحد؟ 8و شق: ))الله غفور رحيم((؟ 
2انلا ناقص  ألي2س 8ذا الذي يحصل؟! أي إيْماَ
2ا8 به  باللسشة لله سشحانه وتعاىل؛ أل8 اإليْماَ
2ا8  2ا8 بمج2رد وجوده، اإليْماَ ليس فقط إيْماَ
2ا8 برس2وله، بكتشه، باليو1  به مرتشط باإليْماَ

اآلخر.
أ8 تك2و8 مؤملاً بالله ا2م ال تكو8 مؤملاً 
اَْو تك2و8 غاف2لً ع2ن اليو1  بالي2و1 اآلخ2ر، أ
2انك  اَْو ناسياً لليو1 اآلخر، سيشدو إيْماَ اآلخر، أ
بالله سشحانه وتعاىل ذاته ناقصاً؛ ألنك فقط 
آمل2ت بأنه 8و الغفور الرحيم، و8و يف نفس 
الوق2ت - كم2ا وصف نفس2ه، وكما س2مى 
نفس2ه - : املل2ك، القدوس، الس2ل1، املؤمن، 
العزي2ز، الجشار، املتكر، 8و غافر الذنب، 8و 
اَناَا  اَنِّي أ شديد العقاب، كما قال: }ناَشِّئْ ِعشاَاِدي أ
ُف2وُر الرَِّحي2ُم{ قل لهم أنا 8ك2ذا، ليؤملوا  اْلغاَ
2ان2اً كاملً؛ أل8َّ القضية مهمة؛  بي 8كذا إيْماَ
2ا8 بالله سشحانه وتعاىل عىل 8ذا اللحو  اإليْماَ
الكام2ل 28و م2ا يدفعل2ي إىل أ8 أرغ2ب إليه 

وأر8ب مله إىل أ8 أتقياَه((.

كيفية اإلْيَمـان الحقيقي بجهنم:
22ا8ُ بجهلم الخوفاَ  ف2إذا لم يحّق2ق اإليْماَ
من الل2ه ويرس2خه يف نفوس2لا، فيعلي ذلك 
2ا8 ق2ارص، وإذا لم  2انل2ا به2ا 8و إيْماَ أ8ّ إيْماَ
2ا8اَ بالله فيعلي  2انُلا بجهل2م اإليْماَ يع2زز إيْماَ
2انل2ا ناق2ص. ولذل2ك نجد كيف  ذل2ك أ8ّ إيْماَ
أ8ّ الله س2شحانه وتعاىل علدما يأتي الحديث 
ع2ن جهلم يذكر تفاصيل وقود8ا، ورشابها، 
واستغااة أ8لها، وأس2اليب العذاب املختلفة 

فيها، حتى أار8ا عىل جلد اإلنسا8.. 
ويض2ع ]الش2هيُد القائد[ تس2اؤالً مهًما: 
كيف أ8ّ مس2ألة جهلم التي تح2دث اللُه عن 
شدة عذابها، وتحدث عن حالة أ8لها السيئة، 
أ8 يك2و8 اتجاه أغلب اللاس إليها؟؟!!. ومما 

قاله يف ذلك )رضوا8 الله عليه(:
2ا8 باليو1  2ا8ُ بجهل2م، اإليْماَ ))إذاً فاإليْماَ
اآلخر عىل 28ذا اللحو ال2ذي يجعللي خائفا، 
2ا8 بأ8 الله ش2ديد العقاب،  8و نفس2ه اإليْماَ
22ا8 بأ8 عذابه 28و العذاب األليم، ومن  اإليْماَ
2ا8 بالله س2شحانه  8ذا الطريق تأتي إىل اإليْماَ
وتعاىل، وليرتسخ يف نفي الخوف من جهلم؛ 
ولهذا جاء يف الُق22ْرآ8 الكريم اآليات الكثرية 

لت2ي  ا
ع2ن  تتح2دث 

تفاصيل جهلم بشكل ر8يب.
الُق222ْرآ8ُ الكري2ُم تح2دث ع2ن وقود28ا 
ِإ8ْ  فقال تعاىل: بس2م الله الرحمن الرحيم }فاَ
اتَُّقوا الل2َّاراَ الَِّتي  ل2ُوا فاَ لا2َْن تاَْفعاَ ل2ُوا واَ لا2َْم تاَْفعاَ
 } ْت ِلْلكاَاِفِريناَ اراَُة أُِع2دَّ 2ا اللَّاُس واَاْلِحجاَ واَُقوُد8اَ
والحج2ارة  الل2اس  وقود28ا  )الشق2رة:24( 
تصش2ح أن2ت مجرد وق2ود لجهلم من ش2دة 
الع2ذاب - نعوذ بالل2ه - تصشح أنت جزءاً من 
اللار، وكتل2ة من اللار، ووقود28ا الحجارة، 
الصخرات التي تتحول إىل جمرات متو8جة، 
ن2ار ليس2ت ذات درجة ح2رارة اابتة بل 8ي 
نار متس2عرة، ملتهشة، متسعرة، فيقول الله 
2ِعرياً{ لَّماَ ساَ هاَ 2ى ِبجاَ س2شحانه وتع2اىل: }واَكاَفاَ

)اللس2اء: من اآلية55( والعذاب فيها - نعوذ 
بالله ملها - العذاب فيها ليس فرتة محدودة 
اَْو لعمر محدود قد يلتهي فيلتهي األلم. الله  أ
يق2ول ع2ن أ8ل جهل2م و8م يعذب2و8 فيها: 
2ْوفاَ نُْصِليِهْم ناَاراً  ُروا ِبآياَاِتلاَا ساَ }إ8َِّ الَِّذيناَ كاَفاَ
ا  رْيا8َاَ ْللاَا8ُْم ُجلُوداً غاَ ْت ُجلُوُد8ُْم باَدَّ ا ناَِضجاَ ُكلَّماَ
{)اللساء: من اآلية56( يقال:  ذاَاباَ ِلياَذُوُقوا اْلعاَ
أ8 الجل2د 8و ملطقة اإلحس2اس فالجلد 8و 
من يحرتق، فكلما اح2رتق يشدل ليشقى األلم 

مستمراً.
اآلال1ُ يف الدني2ا قد تصُل إىل درجة أ8 تفقد 
وعيك، فتفقد إحساس2ك فتصش2ح يف واقعك 
مرتاحاً غ2ري متألم، 8ل2اك يف جهلم ال يفقد 
اإلنس2ا8 وعي2ه, وال يت2لىش حت2ى يلته2ي 
وج2وده فيدخ2ل يف غيشوبة مطلق2ة فل يعد 
يح2س ب2يشء، بل يشق2ى يتأل2م، وكل عضو 
يفق2ده من احرتاق يف آ8ٍ يتج2دد ذلك العضو 

من جديد. 
جهلم اليشء املؤس2ف، وال2يشء العجيب 
م2ن حال2ة اإلنس2ا8: أ8 تكو8 جهل2م التي 
تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة 
أ8لها السيئة، الشالغة السوء، أ8 يكو8 اتجاه 
اللاس إليها، اتجاه اللاس، أغلب اللاس إليها، 
وتل2ك الجلة الت2ي تحدث عله2ا يف كل كتشه، 
ووصفها لعشاده، القليل ملهم من يدخلها!. 

يقول عن جهلم، يش2ا لك أ8 من يدخلها 
2م، أم2ة بعد أم2ة، وجيل بع2د جيل:  28م أُماَ
شِْلُكْم ِمناَ  لاَْت ِم2ْن قاَ ْد خاَ ٍم قاَ 2الاَ اْدُخلُوا يِف أُماَ }قاَ
لاَْت  ٌة لاَعاَ لاَْت أُمَّ ا داَخاَ اْلِجنِّ واَاإْلِنِْس يِف الل2َّاِر ُكلَّماَ
الاَْت  ِميع2اً قاَ ا جاَ اراَُكوا ِفيهاَ ت2َّى إِذاَا ادَّ 2ا حاَ أُْختاَهاَ

لُّوناَا  اَضاَ 2ُؤالِء أ أُْخراَا28ُْم أِلُوال28ُْم راَبَّلاَا 8اَ
الاَ ِلُكلٍّ  ذاَاباً ِضْعف2اً ِمناَ اللَّاِر قاَ آِتِهْم عاَ فاَ
{)األعراف:8 (  لاَِكْن ال تاَْعلاَُمو8اَ ِضْعٌف واَ
8ذه اآلية تش2شه اآلية األخرى، لتدل عىل 
أ8 األاَْكثا2َري2ة م2ن الشر 28م متجهو8 
ا8َْ  1اَ أ ْد إِلاَيُْكْم يا2َا باَِلي آداَ اَْعهاَ اَلا2َْم أ إىل الل2ار }أ
{)ي2س: من اآلية60(  2يْطاَا8اَ ال تاَْعشُُدوا الشَّ
8ذا مم2ا يقول الله س2شحانه وتعاىل, مما 
سيقوله لشلي آد1 يو1 القيامة، فرتى كيف 
ْد إِلاَيُْكْم ياَا باَِلي  اَْعهاَ اَلاَْم أ الخطاب خطاب عا1 }أ
ُدوٌّ ُمِشٌا  يْطاَا8اَ إِنَُّه لاَُكْم عاَ ا8َْ ال تاَْعشُُدوا الشَّ 1اَ أ آداَ
لَّ  اَضاَ ْد أ لاَقاَ اٌط ُمْستاَِقيٌم واَ ذاَا رِصاَ ا8َِ اْعشُُدونِي 8اَ أ واَ
ِذِه  لا2َْم تاَُكونُوا تاَْعِقلُو8اَ 8اَ اَفاَ ِملُْك2ْم ِجِشّلً كاَِثرياً أ
{ )ي2س60- 6(  2ُدو8اَ ل2َُّم الَِّتي ُكلْتُْم تُوعاَ هاَ جاَ
ا اْلياَْو1اَ  أليس جزءاً من الكل1 معهم؟ }اْصلاَْو8اَ

{ )ي2س:64(((. ا ُكلْتُْم تاَْكُفُرو8اَ ِبماَ
 

حرص األنبياء على الناس من جهنم:
فعلدم2ا نع2ود للُق222ْرآ8 للع2رف كي2ف 
تح2دث اللُه س2شحانه ع2ن جهل2م، ونجمع 
تلك اآلي2ات الكريم2ة التي تح2دث الله فيها 
بتفصي2ل ع2ن جهلم؛ س2لعرف فع2لً حجم 
الخطر املحدق باللاس، وانرصافهم بذ8ليهم 
وأعماله2م باتجا8ها من حيث يعلمو8 ومن 
حيث ال يعلمو8، ولذلك يؤّك2د الشهيد القائد 
وم2ن خلل الُق22ْرآ8 الكري2م عىل أ8ّ األنشياء 
ومن رحمتهم الت2ي أودعها اللُه فيهم؛ كانوا 
2مهم من أ8  شديد الحرص عىل أقوامهم، وأُماَ
تكو8 أعمالهم س2ششًا يف الدخ2ول إىل جهلم.. 

ومما قاله )رضوا8 الله عليه يف ذلك(:
))قضية مؤس2فة جداً، و8ذا 8و ما كا8 
يؤل2ِّم أنشياء الل2ه يف كل زما8، و28و ما كا8 
يظهر عىل الرس2ول )صلوات الله عليه وعىل 
22ة، تلك  آله( ش2دة تأمل2ه، تحره ع2ىل األُمَّ
2ة من  22ة الت2ي يعيش يف عرص28ا واألُمَّ األُمَّ
بعده إىل آخ2ر أيا1 الدنيا، متأل2م جداً ومهتم 
بأمر28م جداً، يعمل بأية طريقة أ8 يعمل ما 

يرصفهم عن جهلم.
وله2ذا كا8 )صل2وات الل2ه علي2ه وع2ىل 
آل2ه( وكذلك كا8 أنشياء الل2ه جميعاً يعملو8 
بكل ج2د واجته2اد للصح الل2اس ويعانو8 
ويتعش2و8 ويعذبو8 ويردو8 ام يقتل كثري 
ملهم و28م يف جد يف عمله2م يف إبعاد اللاس 
عن جهلم لك2ن ال يلفع؛ أل8 اللاس كما قال 
لَّ ِملُْكْم ِجِشّلً  اَضاَ ْد أ لاَقاَ الله س2شحانه وتعاىل: }واَ
{ )ي2س:62( أفلم  لاَْم تاَُكونُوا تاَْعِقلُو8اَ اَفاَ كاَِث2رياً أ
تكون2وا تعقلو8: ما جاء م2ن آيات يف كتشي، 
اَلاَْم ياَأِْتُكْم ُرُسٌل ِملُْكْم{ ما جاءت به رسي؟! }أ

)األنعا1: من اآلية0 1( أفلم تكونوا تعقلو8 
ذلك الهدى، أفلم تكون2وا تعقلو8 ذلك الهدى 
الذي فيه نجاتك2م، الذي فيه إبعادكم من أ8 
يضلكم الش2يطا8، من أ8 يدفع بكم جميعاً 
ع2ىل 8ذا اللح2و: إىل أ8 تكون2وا من أصحاب 

السعري، أفلم تكونوا تعقلو8؟((.

وقفة مع برنامج رجال اهلل.. 
معرفة اهلل - وعده ووعيده - الدرس التاسع

أهمية الفهم الصحيح للجنة والنار

حسين محمد علي إدريس*
احل���داد واع��ل��ن��ت  ال��ص��م��اد  استشهد 

اجلليد  وان��ه��ار  االرض  ام��ت��داد  على 
ت����ارك ف����راغ ب���ن امل��ش��اع��ر وال���ف���ؤاد 

واجل����رح ك��ام��ن ف��ي ش��راي��ن ال��وري��د 
السناد  اوت��اد  واه��ت��زت  الفضاء  ض��اق 

للفقيد  ث���ائ���ر  ال��ب��ح��ر  م����وج  وه�����اج 
البالد  ارج���اء  ف��ي  االع���الم  واتنكست 

م��ع��ب��ره ت��ع��ب��ي��ر ع���ن احل����زن ال��ش��دي��د 
اجل��راد  واس���راب  الطغيان  ق��وى  على 

احَت���������ّرك ال���ب���رك���ان ي��غ��ل��ي ب��ال��وق��ي��د 
ال����غ����ازي احمل���ت���ل ب����ا ي��ل��ق��ى ال��ن��ك��اد 

أل����ف جيد  ب��ع��ده  ال س����ار م��ن��ا ج��ي��د 
وامل���راد  وق��ص��دك  نهجك  ع��ل��ى  اح��ن��ا 

نحيد ميكن  ال  الفضل  أبا  خطى  على 
زاد ال��وف��اء واحل���ب  الشعب  م��ع  ب���ادل 

الم���ا اص��ط��ف��اه ال��ل��ه واخ���ت���اره شهيد 
اجل��واد  ظهر  وامتطى  س��الح��ه  ش��ّم��ر 

ي��زي��د  واج�������ه  ذي  اخمل����ت����ار  ك����أن����ه 
وال���ع���ت���اد  زاده  واإليْ����َم���������ان  ال���ع���ل���م 

واث����ق ب��ن��ص��ر ال��ل��ه ووع�����ده وال��وع��ي��د 

اجلهاد  م��ي��ادي��ن  ع��ن  غ��اب حلظه  م��ا 
ب��ع��ي��د م����ن  امل����ع����ارك  دار  وال  ك�����اّل 

اقتصاد  علم  معرفه  سياسه  حكُمه 
فطنه شجاعه حازها الشخص الفريد 

ال��زن��اد ش��د  ذي  القرنن  ذو  ان��ت  ه��ل 
ي���وم ذاب احل��دي��د  امل��ظ��ل��وم  ل��نُ��ص��رة 

الشداد  واالب��ط��ال  هو  حيدر  ع��اد  هل 
من جديد  وخيبر  االح��زاب  عادت  هل 

وم���ال���ك األش���ت���ر وط������ارق ب���ن زي���اد 
اجمليد  العهد  ف��ي  ال��ص��م��اد  ه��و  ه��ذا 

أن���ت ال��زع��ي��م احل���ر ذي ب��ال��روح ج��اد 

ودق اجل��ن��ج��وي��د  ن���دا اخل���وخ���ه  ��ى  ل��بَّ
م��ا ه��و زع��ي��م أه��ل اخل��ي��ان��ه والفساد 

وال��رص��ي��د  ح��س��اب��ه  ااّل  ي��ه��م  م���ا  ذي 
امل���زاد  س���وق  ف��ي  ال��دي��ن  يبيع  م��ن  أو 

عبيد  للباطل  ال��ن��اس  تبقى  أج��ل  م��ن 
العباد  تصطف  ي���وم  وج��ه��ك  ب��ّي��ض��ت 

الرغيد  والعيش  ال��ف��ردوس  ل��ك  يهنا 
ي���ا وي����ل م���ن وج��ه��ه ت��ل��ط��خ ب��ال��س��واد 

والسعيد ه��و  ال��ش��ق��ي  ب��ن  م��ا  ش��ت��ان 

* البيضاء – رداع

الحلقة 
الثالثة
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عربي ودولي 

مئات املستوطنني يرفعون عَلم االحتالل يف باحات األقصى والفلسطينيون يتأّهبون ملليونية "العودة" 
 : فلسطين المحتلة

س2ادت أجواٌء متوترٌة، أم2س األحد، يف 
الق2دس املحتل2ة مع اق2رتاب املوع2ِد الذي 
حّددته واشلطن للقل سفارتها إىل املديلة، 
لتصعي2د  الفلس2طيليو8  يس2تعدُّ  فيم2ا 
مليوني كشري ضمن مسرية العودة يف نفس 
املوعد -الي2و1 االالا- وال2ذي يتزامن مع 

الذكرى السشعا لللكشة.
مص2ادر فلس2طيلية أف2ادت ب2أ8 أكثر 
من 1500 مس2توطن صهيون2ي اقتحموا 
املس2جد األق2ى املش2ارك، أم2س، تح2ت 
حراس2ة مش2ّددة م2ن رشط2ة االحتلل، 
وقاموا برفع علم الكيا8 الصهيوني داخل 

باحات املسجد.
املس2توطلا  أ8  املص2ادر  وأوضح2ت 
اقتحموا املس2جد من جهة ب2اب املغاربة، 
الف2رتة،  ط2وال  االقتحام2ات  واس2تمرت 
بمش2اركة حاخامات يهودي2ة ومئات من 

املتطرفا.
ب2ا  باألي2دي  اش2تشاكات  ودارت 
املستوطلا والفلسطيليا الذين يقومو8 
بحراس2ة املس2جد، وذل2ك بع2د اع2رتاض 
املس2توطلا  ممارس2ات  ع2ىل  الح2راس 

االستفزازية. 

املزعو1  وكان2ت ملظم2ات "الهي2كل" 
ق2د دعت أنصار8ا إىل املش2اركة الواس2عة 
يف اقتحام2ات جماعية ومكثفة للمس2جد 
األقى، بالتزامن مع ذكرى احتلل مديلة 
القدس والذي يص2ادف تأريخه يو1 أمس 
األح2د ويس2ميه الصهايل2ة "ي2و1 توحيد 

القدس".
وق2ال اللاط2ق باس2م حرك2ة املقاومة 
مية حماس، عشُداللطيف القانوع،  اإلْس22لاَ
إ8 اقتحا1 املستوطلا للمسجد ورفع علم 
االحت2لل فيه "عرب2دة صهيوني2ة بغطاء 
أمريك2ي"، مؤكداً عىل أ8 تل2ك الترصفات 
تمثل اس2تفزازاً وتحدياً للعرب واملسلما، 
مية. وعدواناً سافراً عىل املقدسات اإلْس2لاَ

املق2ديس  اللائ2ب  أّك22د  جانش2ه،  م2ن 
يف املجل2س التريع2ي محم2د أب2و طري، 
نّف2ذ28ا  الت2ي  املكثف2ة  االقتحام2ات  أ8 
املس2توطلو8 يف املس2جد األق2ى أم2س، 
بحماية م2ن قوات رشط2ة االحتلل، 8ي 
محاوالت جدية لفرض واقع تهويدي جديد 
بحق القدس واألقى، داعياً للتصّدي لتلك 

اإلجراءات والوقوف يف وجهها.
م2ن جهة أخرى، دع2ت حركة حماس، 
أمس، جميعاَ أبلاء الش2عب الفلس2طيلي، 
إىل املش2اركة الواس2عة يف التصعي2د األكر 
ملس2رية الع2ودة، 28ذا الي2و1، وي2و1 غ2د 

الثلااء، حيث من املتوقع أ8 يش2هد قطاع 
غ2زة مس2ريات ك2رى رفض2اً لق2رار نقل 
الس2فارة األمريكي2ة إىل الق2دس املحتل2ة، 

وتزاملاً مع ذكرى اللكشة.
وأّك22دت الحركة يف بيا8 له2ا، رفضها 
واالتّفاق2ات  الصفق2ات  ل2كل  الت2ا1 
واملش2ادرات الرامية للحتي2ال عىل القضية 
الفلس2طيلية، أو االنتق2اص م2ن حق2وق 
الشعب الفلسطيلي، متعهدة بالتصدي ل2 

"صفقة القر8" التي تسعى واشلطن من 
خللها لتصفية قضية فلسطا.

كما أّك22دت الحركة ع2ىل رفضها لكل 
ش2كل م2ن أش2كال التطشي2ع م2ع الكيا8 
الصهيوني، من أية جهة، وعىل أي مستوى، 
معترة ذل2ك عملً معادياً للفلس2طيليا، 
وخيانة لحقوقهم، يف إشارة إىل ما تقو1 به 
معظم الدول الخليجية حالياً من الس2عي 

لتقريب العلقات مع تل أبيب.

ع2ىل صعيد آخ2ر، نّف2ذت ق2وات العدو 
الصهيون2ي، فجر أمس، حمل2ة مدا8مات 
يف ع2دة ملاطق وبل2دات يف الضفة الغربية 

واعتقلت خللها 16 شابا فلسطيليا.
وأف2ادت مصادر فلس2طيلية بأ8 قوات 
العدو اعتقلت شابًّا، بعد مدا8مة وتفتيش 
ملزله يف بلدة س2لواد برا1 الله. فيما جرى 
اقتحا1 بلدة بيت ريم2ا بالقضاء واعتقال 

شاب آخر.
كم2ا اعتقل جل2ود العدو أحد الش2شا8 
بزع2م انه ق2ا1 بوض2ع "أس2طوانة غاز" 
داخ2ل إطار مش2تعل عل2د ج2دار الفصل 
العلرصي قرب بلدة بيت دقو شمايل غربي 

القدس املحتلة.
ويف قلقيلي2ة اعتقل الجل2ود الصهايلة 
ش2اباً من ح2ي اللقار غ2رب املديلة، فيما 
اقتحمت دوريات العدو بلدة عزو8 رشقي 

املحافظة واعتقلت عدة ششا8.
واعتقلت قوات االحتلل ش2ابَّْا بعد 
مدا8مة ملزليهم2ا من يف بلدة أبو ديس 
رشق الق2دس املحتل2ة، فيم2ا اقتحمت 
بل2دة ق2راوة بلي حّس2ا8 غ2رب مديلة 

سلفيت.
ويف بل2دة زيت2ا جماعا اعتقل2ت قواُت 
العدو الصهيوني ش2اباً بعد اقتحا1 ملزله 

وتفتيشه وتخريب محتوياته.

 قوات العدو الصهيوني تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة

رويرتز: قائمة "العبادي" تتصدر النتائج 
األولية لالنتخابات العراقية

 : متابعات
كش2فت وكال2ُة "رويرتز" لألنشاء، أم2س األحد، عن أ8 قائمة "ائت2لف اللرص" بزعامة 
رئي2س ال2وزراء العراقي حي2در العشادي، تكس2ب الص2دارة يف اللتائج األولي2ة للنتخابات 

الليابية، وتليها قائمة "سائرو8" التي يتزعمها مقتدى الصدر.
ونقلت الوكالة عن مصدر يف املفوضية العليا املس2تقلة للنتخابات ومس2ؤول أملي: أ8 
"قائم2ةاَ رئيس الوزراء حي2در العشادي متقدمة فيما يشدو يف االنتخاب2ات الرملانية، وتليها 
قائم2ة مقتدى الصدر"، مشيلة أ8 املصدراَ اس2تلد يف 8ذه املعلومات ع2ىل "نتائج أولية غري 

رسمية".
من جانشها قالت املفوضية العليا املس2تقلة للنتخابات يف العراق، أمس، إنه من املتوقع 
إعل8 نتائج االنتخابات التريعية يف غضو8 يوما. وأش2ارت املفوضية إىل أنه جرى فرز 

أكثر من 0ش باملئة من أوراق املقرتعا.
وكا8 نح2و 11 مليو8 عراقي من أص2ل 24 مليوناً يحق لهم االنتخاب، أدلوا بأصواتهم، 
أمس األول الس2شت، الختيار ممثليهم بالرملا8، يف أول انتخابات تشهد8ا الشلد بعد 8زيمة 

تلظيم "داعش" التكفريي.

موجة إقاالت داخل تيار "الحريري" بعد خسارته يف 
االنتخابات النيابية اللبنانية

 : متابعات
شهد الهيكُل التلظيميُّ لتيار "املستقشل" 
اللشلان2ي، ال2ذي يرتأُّس2ه رئي2ُس الحكومة 
س2عد الحريري، إق2االٍت مفاجئ2ًة لعدد من 
املسؤولا والدوائر التلظيمية، بعد أ8 خر 

التيار يف االنتخابات الرملانية اللشلانية.
وأعلن "املس2تقشل" عن حل 8يئة شؤو8 
االنتخابات واملاكيلة االنتخابية اللوجس2تية 
بصورة عام2ة، وتكليفه2ا متابعة ترصيف 

األعمال، إىل أ8 يحا اتخاذ قرار بديل.
كم2ا قرر التياُر، ح2لَّ الهيئات التلظيمية 
القيادية يف امللاطق التي لحقت فيها بالتيار 
"نكش2ات انتخابي2ة"، ومن بيلها: ملس2قية 
بريوت، ملس2قية الشق2اع الغربي وراش2يا، 
ملسقية الشقاع األوس2ط، ملسقية الكورة، 

وملسقية زغرتا.
وتضمل2ت تلك الق2رارات إقال2ة ُك2لٍّ من 
امللس2ق الع2ا1 للنتخابات وس2ا1 الحريري 
من مس2ؤولياته يف 8يئة شؤو8 االنتخابات 

املتابع2ة يف مكت2ب  دائ2رة  وإعف2اء مدي2ر 
الرئيس، ما8ر أبو الخدود، من مهامه.

إىل ذل2ك، قد1 نادر الحريري، مدير مكتب 
سعد الحريري، استقالتاَه من ملصشه، فيما 
تم تعيا محمد مليملة مديراً ملكتب لرئيس 

الحكومة بالوكالة.
وج2اءت 8ذه القرارات بعد خس2ارة تيار 
املس2تقشل أكثر من الث مقاع2ده يف الرملا8 
اللشلاني، يف االنتخابات الليابية التي أجريت 

قشل أسشوع يف لشلا8، وكسشتها املقاواَمة.

إيران تحصل على أول ضمانة لبقاء االّتفاق النووي من الدول الخمس 
 : وكاالت

الخارجي2ة  يف  مص2دٌر  أعل2ن 
اإليراني2ة، أم2س األح2د، أ8 إي2را8 
حصل2ت ع2ىل ضمانات م2ن بكا 
لشقاء طهرا8 ضمن االتّفاق اللووي 

وضما8 حق استفادتها مله.
وزي2ر  إ8  املص2در:  وق2ال 
الخارجي2ة محم2د ج2واد ظري2ف 
حص2ل ع2ىل ضمانات م2ن الصا 
بااللت2زا1 باالتّف2اق الل2ووي وحق 
إيرا8 باالس2تفادة مل2ه، و8و أول 
الت2زا1 يت2م الحص2ول علي2ه بع2د 

انسحاب ترامب من االتّفاق.
ظري2ف  أ8  املص2در  وأض2اف 
س2يكو8 غ2داً يف موس2كو لشح2ث 
ليتوج2ه  الروس2ية،  الضمان2ات 

بعدا28َا إىل األوروبيا حيلها يمكن 
اتخ2اذ ق2رار بم2ا يُخ2صُّ االتّفاق 

اللووي.
وكا8 الرئي2س اإليران2ي حس2ن 
روحان2ي، قد أم2ر وزارة الخارجية 
مصال2ح  ضم2ا8  كيفي2ة  بشح2ِث 
إيرا8 يف االتّف2اق اللووي مع الدول 
)روس2يا  في2ه  املتشقي2ة  الخم2س 
والصا وأملانيا وفرنسا وبريطانيا( 
وذلك بعد انسحاب الواليات املتحدة 

األمريكية من 8ذا االتّفاق.
وكا8 الرئي2ُس األمريكي ترامب 
كا8 أعل2ن ي2و1 الثلا2اء امل2ايض، 
عن انس2حاب ب2لده م2ن االتّفاق 
اللووي، الذي ت2م التوصل إليه با 
"السداسية الدولية" وإيرا8 يف عا1 

.2015
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معاذ الجنيد
الشهيد الصماد نزل يحمل روَحه بن كفيه لم يرغب ولم منصة الحرفمنصة الحرف

يقبل لنفس���ه أن يبقى بعيداً عن تل���ك اخملاطر التي حتيط 
بكم ي���ا أبناَء تهامة، نزل إليكم ع���اش معكم اخملاطَر وقدم 

روحه في سبيل الله وفداًء لكم أنتم وكل أبناء اليمن.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  

البقية ص 8

البقية ص 8

البقية ص 8

البقية ص 8

* دكتور جامعي فلسطيني وأسير محرر

كلمة أخيرة

صواريخ اليمن وصافرات 
اإلنذار السعودّية!!

إسماعيل المحاقري 
 

م�ع ط�وِل أَم�ِد الع�دوان عىل 
اليمن وانعدام خيارات السعوديّة 
أه�داف  مروحي�ة  واتّس�اع 
الصواري�خ اليمانية الباليس�تية 
يف الري�اض وم�ا ه�و أبع�ُد م�ن 
الري�اض.. صافراُت اإلنذار تدوِّي 
يف أس�ماِع س�كان نج�د وتعي�ُد 
أوس�اطهم،  يف  الح�رِب  أج�واَء 
مصحوب�ًة ه�ذه امل�رة بمخاوَف 
حقيقيٍة بع�د انقطاٍع دام لُقرابة 
ثالثة عق�ود عىل هامش التجربة 

التي قامت بها ُق�وَّاُت الدفاع املدني السعودّي مؤّخ�راً.. 
وتقت�ُر تجرب�ُة صافرات اإلنذار الس�عوديّة ع�ىل الرياض 
ومحافظتَ�ي الخ�رج والدرعي�ة واملنطق�ة الرشقي�ة بكام�ل 
محافظاته�ا، فيم�ا تظ�ل امل�دن الجنوبي�ة كعس�ر وجي�زان 
ونجران خارج الحس�ابات؛ باعتباره�ا األَْكثَ�ر ُعرضًة للقصف 

واالستهداف، وهو ما قد يزيُد من انعدام الثقة يف 

اليوم االثنني 5/14 تأريخ فلسطيني جديد  
د. فايز أبو شمالة* 

 

االثن�ن  ي�وم  ِضف�اِف  ع�ىل 
ُجمل�ٍة  رواف�ُد  تلتق�ي   ،5/14
م�ن األح�داث الِجس�ام، والتي 
ع�ىل  بتداعياته�ا  س�تنعكُس 
الفلس�طينية،  القضية  مجم�ل 
ففي الوقت الذي يُحيي الشعُب 
الفلسطيني بغضٍب بالٍغ ذكرى 
نكبته وترحيله عن بالده، يُحيي 
الصهاين�ُة بغرور كب�ٍر ذكرى 

اغتصابهم فلس�طن، وفرحهم بقيام دولتهم، ويف اليوم الذي 
يثور فيه الشعب الفلسطيني ضد أمريكا والصهاينة 

علي الدرواني
ظلت الوالياُت املتحدُة األمريكية 
أكث�َر م�ن 50 عام�اً تتهيَّ�ُب نقَل 
س�فارتها من تل أبي�ب، وربما لم 
يَ���ُدْر يف خلده�ا يوم�ا أن تنُق�َل 
س�فارتَها إىل القدس، إىل أن أصدر 
 ،1995 األمريك�ي  الكونغ�رس 
ترشيع�اً يُعّب براح�ٍة عن رغبِة 
الوالي�ات املتحدة بنقل س�فارتها 
يف إرسائيل إىل الق�دس بدالً عن تل 
أبيب، ومع ذلك لم يتمكن الرؤساء 
األمريكي�ون املتعاقب�ون من نقِل 

السفارة؛ خشيًة من املواقف العربية واإلْساَلمية 
ترشي�ُع  ظ�ل  وله�ذا  الغاضب�ة؛  الفع�ل  ورّدة 
الكونغرس يتنقُل من تأجيٍل إىل تأجيل ُك�ّل ستة 

أشهر مكتفيًة بمكتب للقنصلية يعمل فيها.

الي�وَم ويف الذكرى الس�بعن للنكب�ة ويف ظل 
الظ�روف الت�ي تعيُش�ها املنطق�ة العربي�ُة من 
الح�روب واألزمات الت�ي صنعتها 
واشنطن؛ من أجل الوصول إىل هذا 
اليوم وهذه األوضاع التي لن تحلَُم 
واش�نطن وتل أبيب بأفضَل منها، 
ال س�يما م�ع املوق�ف الخليج�ي 
املجاِهر ببيع القضية الفلسطينية 
م�ع  التطبي�ع  برك�ب  واللح�اق 
الكي�ان الغاصب، ب�ل وتعّدى ذلك 
م�ع  التحالُ�ف  ع�ن  الحدي�ث  إىل 
املحتل ووضع خزينته املالية رهَن 

ف واشنطن. ترُّ
اطمأنت واش�نطن إىل رّدِة الفعل 
إزاء أية خط�وة باتجاه نقل الس�فارة، معتمدة 

عىل األنظمة العربية الرجعية التي قدمت 

حسن زيد
يف الذك�رى الس�بعن للنكب�ة يتوج�ه ترامب 

لتس�ليم الق�دس لليه�ود يف ظ�ل 
صمٍت عرب�ي مميت، مل�اذا؟ ؛ ألنَّ 
بالراع�ات  مش�غولون  الع�رب 
ع�ىل قضاي�ا ال يمكن حس�ُمها أَْو 
الوصول إىل حل وس�ط إاّل بتقبلها 
مم�ن يعملُه�ا وتجاه�ل الخالف، 
مش�غولون بالراع�ات العبثي�ة 
حول البدعة والس�نة وحول صالة 
الرتاوي�ح وتحدي�د موع�د املغرب 
والفجر... إلخ القضايا التي جعلنَا 
منه�ا قضايانا، بينما ترامب اليوم 

يسلم القدس لليهود يف ذكرى النكبة السبعن. 
الرأُي العامُّ الغالُب واملسيطُر عىل وعي العرب 
ه�و االنتصار بالراع�ات العبثي�ة، وأرواحهم 
وأياديه�م وعيونه�م مغط�اة بدم�اء بعضه�م 
بعض�اً وبالتحض�ر ملع�ارك قادم�ة ب�دالً ع�ن 
دف�ن الراع�ات وإيقاف عملي�ة التفكيك التي 

تس�تنزف مقدراتهم وتس�لمهم فريس�ة سهلًة 
لعدوهم..

��ة يف مجموعها يص�دق عليها الوصُف  واألُمَّ
ال�ذي ذُك�ر لس�كان بغ�داد عن�د 

اجتياح املغول لها. 
�ة غابت عن التأثر؟  ملاذا األُمَّ

سلس�لٌة من االنكس�ارات التي 
ُصّممت للحشود العربية بتعبئتها 
لالنتص�ار لقضايا خارسة كحرِب 
الخليج الثانية وس�يطرة اإلْع�اَلم 
املرئ�ي عىل الوع�ي وربط املواطن 
به جع�ل من ال�رأي العام س�لبياً 
اإلْع��اَلُم  ل�ه  يق�دم  م�ا  يتلق�ى 

املسيَطُر عليه صهيونياً.
الفضائي  املرئ�ي  قبل اإلْع��اَلم 
كان املسجُد الجامُع مصدَر صناعة الرأي العام .

الس�يطرُة ع�ىل املن�ب مخابراتياً والس�يطرة 
اإلْع�اَلمية ويضاف إليها هزيمة النخبة العربية 

من قيادات فكرية وحزبية وسياسية 

نقل السفارة.. البداية من هنا

هذه هي نكبة النكبات وهؤالِء صّناُعها 

ِح���زُب���ُه أن����ص����اُر رب����ي و  ال��ت��ق��ى   إل��ي��ه��ا 
����اِن #إس���رائ���ي���ل ح��ت��ى ي��غ��ي��ض ال��َم��ا ي����ُدكَّ

زالزٌل ق���ام���ت  األب����ط����ال  #غ������زة  وم�����ن 
���َب���ه���ا ن��وم��ا ُت���ط���ي���ُح ب���م���ن ظ���ن���وا ت���رقُّ


