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 : خاص
أطلقت الُق22وَُّة الصاروخية للجيش 
االثن2ن،  أم2س  الش2عشية،  واللج2ا9 
صاروخاً بالس2تياً من منظومة "بدر1" 
املصنع2ة محلي2اً، ع2ى إحدى منش2آت 
الس2عودية  النفطي2ة  أرامك2و  رشك2ة 
الع2دوَّ  مكش22ّدًة  جي2زا9،  منطق2ة  يف 

السعوديَّ خسائَر فادحًة. 
أ9  الصاروخي2ة  يف  مص2دٌر  وأك22ََّد 
الشالستي "بدر1" أصاب خزانات توزيع 
رشكة أرامك2و يف جيزا9، بدق2ة عالية، 
وألحق بالعدّو السعودي خسائَر كشريًة. 
يأتي ذلك ضمن تصعيد بالستي غرِي 
مس2شوق للُق2ّوة الصاروخي2ة اليمنية، 
يف رضب منش2آت ومعس2كرات الع2دّو 

الس2عودي. 
رضب2اٍت  ضم2ن  ذل2ك  يأت2ي  كم2ا 
ع2ى  الصاروخي2ة  للُق22ّوة  متلحق2ة 
املنش2آت االقتصادية الس2عودية، حيث 
رضبت خ2لل الفرتة املاضية َع2َدداً من 
تلك املنشآت يف عدة مناطَق داخل العمق 
الس2عودي، ومن ضمنها ميناا الرياض 

أُْخ22َرى بالعاصم2ة  الج2اف وأ29داف 
السعودية. 

وبالرغ2م م2ن أ9 الع2دوَّ الس2عودي 
حاول، أم2س، االّدع2اا ب2أ9 الصاروخ 
لم يصب 9دفه، إال أنه كش2ف إفلَس2ه 
وزي2َف اّدعااات2ه بنفس2ه، إذ زع2م أ9 

الص2اروَخ س2قط يف منطقة صحراوية 
بجيزا9. 

بُط2ل9  املزاع2م  29ذه  وكش2فت 
اّدع2ااات االع2رتاض التي ظ2ل يكرر9ا 
الع2دّو دائم2اً، حي2ث أنه م2ن املفرتض 
أ9 تنطل2ق صواري2خ الشاتريوت بمجرد 

وص2ول الص2اروخ إىل س2ماا "املنطقة 
جي2زا9،  يف  املزعوم2ة  الصحراوي2ة" 
ولك2ن ادعاا س2قوط الص2اروخ بدو9 
أي اعرتاض، أك22ََّد وصول الصاروخ إىل 
9دفه، وكّذب مزاعم االعرتاض بش2كل 

عا1. 

أخبار

 العدو السعودي يتخبط إعالميًا ويثبت وصول الصاروخ إلى الهدف 

 إسقاط طائرة تجسس للعدو السعودي في "وادي جارة"

تدمري آليتني للمرتزقة 
ومصرع وإصابة عدد منهم 

شمال صحراء ميدي

تدمري آلية ملرتزقة 
العدوان يف الساحل الغربي

 : ميدي
2عات  واصلت ُق2وَّاُت الجيش واللجا9 الش2عشية استهداَف تَجمُّ
وآلي2ات مرتِزق2ة الجي2ش الس2عودي يف جشهة مي2دي الحدودية، 
وتمّك2ن2ت، أمس االثنن، من تدمري آليتن لهم، فيما س2قط عدٌد 

منهم قتى وجرحى. 
مص2دٌر عس2كري أفاد لصحيفة املس2رية بأ9 ُق22وَّات الجيش 
واللجا9 الش2عشية تمّك2نت، أمس، من تدمري طقم تابع للمرتِزقة 
ش2مال صح2راا ميدي، وأوض2ح املص2در أ9 الطق2م كا9 يحمل 
مجموع2ًة م2ن مرتِزق2ة الجي2ش الس2عودي عندم2ا انفجرت به 
عشوة ناس2فة زرعتها وحدة الهندس2ة العسكرية التابعة للجيش 
واللج2ا9 9ن2اك، وأدى تدمري الطق2م إىل مرصع جمي2ع املرتِزقة 

الذين كانوا عى متنه. 
وبالتزامن مع ذلك، تمّك2نت ُق2وَّاُت الجيش واللجا9 الش2عشية 
من تدمري آلية أُْخ2َرى ملرتِزقة الجيش الس2عودي شمال الصحراا 
2عات املرتِزقة  أَي2ْضاً، وذلك يف عملية اس2تهداف ناري طالت تَجمُّ

9ناك، وأسفرت عن مرصع وإصابة عدد منهم. 
إىل ذل2ك، س2ّددت وح2داُت اإلس2ناد املدفعي للجي2ش واللجا9 
2ع2اٍت ملرتِزقة الجيش  الش2عشية، َع22َدداً من الرضبات ع2ى تَجمُّ
السعودي يف املنطقة، وأك2ََّد مصدٌر عسكري للصحيفة أ9 قذائَف 
املدفعية أصابت أ9داَفها بدقة عالية وأس2فرت عن س2قوط عدد 

من املرتِزقة قتى وجرحى، وكش2ّدتهم خسائَر ماديًة متنوعًة. 

 : تعز
تمّك2ن2ت ُق2وَّاُت الجيش واللجا9 الش2عشية، أمس االثنن، من 
تدمري آلية عسكرية تابعة ملرتِزقة العدوا9 األمريكي السعودي يف 

جشهة الساحل الغربي بمحافظة تعز. 
وأفاد مصدٌر عس2كري لصحيفة املسرية بأ9 تدمريَ اآللية جاا 
ضمن عملية عس2كرية نّف2ذتها ُق2وَّات الجيش واللجا9 الشعشية 
يف أح2د مح2اور جشهة الس2احل الغرب2ي، موضحاً أ9 َع22َدداً من 

املرتِزقة سقطوا بن قتيل وجريح خلل تلك العملية. 
يأتي ذلك يف املواجهات العنيفة التي تش2هد9ا مختلُف محاور 
جشهة الساحل الغربي 9ذه الفرتة، حيث تحاوُل قوى الغزو تنفيذَ 
تصعي2د ميداني واس2ع 9ناك، ويس2ّطُر أبطاُل الجي2ش واللجا9 
الش2عشية ملح2َم بطولي2ًة خال2دًة يف التَص22ّدي لذل2ك التصعيد، 
مكش2ّدي2ن قوى الع2دوا9 خس2ائَر ماديًة وبرشي2ًة فادحًة، حيث 
تس2اقط املئاُت م2ن املرتِزقة قتى وجرحى خ2لل األَي2َّا1 املاضية 

وتم تدمري عرشات من اآلليات العسكرية وإعطاب أُْخ2َرى. 

ضبط )15( شخصاً من املغرر بهم 
يف صفوف العدوان بصنعاء

 : صنعاء:
تمكن2ت األجهزة األمني2ة بمحافظة صنعاا أم2س االثنن من 
ضشط )15( شخصاً من املخدوعن واملغرر بهم كانوا يف طريقهم 

إىل محافظة مأرب لللتحاق بمعسكرات مرتزقة العدوا9.
وق2ال مص2در أمن2ي باملحافظ2ة، إ9 عملي2ة الضش2ط تمت يف 
إطار العمليات االمنية الواس2عة للحفاظ عى األمن واالس2تقرار، 
موضح2اً بأ9 األجه2زة األمنية لن تألو جه2داً يف القيا1 بدور9ا يف 
ضش2ط الجريمة قشل وقوعها والقشض عى من تس2ول له نفس2ه 
تعريض س2لمة املجتمع والوطن للخط2ر وتقديمه للعدالة لينال 

جزاَاه الرادع .

»بدر1« البالستي يضرب خزانات توزيع »أرامكو« يف جيزان

تدمري 5 آليات سعودية متنوعة يف نجران وجيزان ومصرع قائد لواء من املرتزقة يف عسري
 : ما وراء الحدود

ش2هدت مختلُف محاور املواجهات يف جشهات 
ما وراا الحدود، أمس االثن2ن، عملياٍت متنوعًة 
نّف2ذته2ا ُق22وَّاُت الجي2ش واللج2ا9 الش2عشية، 
أس2فرت عن سقوط عدد من القتى والجرحى يف 
صفوف جيش العدّو الس2عودي ومرتِزقته، كما 

ألحقت به خسائَر ماديًة متنوعًة. 
مصدٌر عس2كري أفاَد لصحيفة املس2رية بأ9 
ُق22وَّاِت الجي2ش واللج2ا9 الش2عشية، تمّك2نت، 
أمس، من إس2قاط طائرة تجس2س تابعة للعدو 

السعودي يف جشهة جيزا9. 
وأوض2ح املص2در أ9 ُق2وَّاِت الجي2ش واللجا9 
رص2دت الطائرة أثن2اا تحليقها يف س2ماا وادي 
ج2ارة، واس2تهدفتها بس2لح مناس2ب أصابها 

مشارشة وأسقطها عى الفور. 
ج2اا ذل2ك فيم2ا تمّك2ن2ت ُق22وَّات الجي2ش 
واللج2ا9، يف الوق2ت ذاته، من تدم2ري أربع آليات 
عس2كرية س2عودية يف جشهتي جي2زا9 ونجرا9، 
حيث دّم2رت جرافة عس2كرية كا9 جيش العدّو 
يس2تخدمها يف اس2تحداث مواقَع جديدة يف جشل 
أ1 ب2ي يس يف جي2زا9، وذل2ك بواس2طة رضبات 
مدفعية مسّددة، كما دّم2رت أربع آليات أُْخ2َرى 

ملرتِزق2ة الجي2ش الس2عودي بواس2طة عش2وات 
ناس2فة زرعته2ا وح2دة الهندس2ة العس2كرية 
التابع2ة للجي2ش واللج2ا9 يف ُك2لٍّ م2ن صحراا 
األجارش وصحراا الشقع وغرب موقع الس2ديس 

بنجرا9. 
وأوضح مص2در ميداني للصحيفة أ9 اآللياِت 
األرب2َع التي تم تدمري9ا يف نج2را9، كانت تحمل 
مجموع2ة من مرتِزقة الجيش الس2عودي عندما 
استهدفتها ُق2وَّات الجيش واللجا9، وأّدى تدمري 
تل2ك اآللي2ات إىل مرصع جمي2ع املرتِزق2ة الذين 

كانوا عى متنها. 
إىل ذل2ك، أف2اد للصحيف2ة مص2در يف وح2دة 
القناصة التابعة للجيش واللجا9 الش2عشية، بأ9 
جندي2اً س2عودياً لق2ي مرصعه، أم2س، بعملية 
قنص اس2تهدفته يف رقابة مراش، فيما تم قنص 
اثنن من مرتِزقة الجيش الس2عودي يف الششكة، 

بجشهة نجرا9. 
ويف جشهة عس2ري، لق2ي القي2ادي يف صفوف 
مرتِزقة الجيش الس2عودي "9ادي ناجي فارس 
الحزمي" مرصعه، أم2س بنريا9 ُق2وَّات الجيش 

واللجا9 الشعشية يف محور علب. 
ويعد املرتِزق الحزمي من أبرز قيادات مرتِزقة 
العدّو، كونه قائد ما يسمى "لواا الحز1" التابع 

لقوى العدوا9. 
اإلس2ناد  وح2داُت  س2ّددت  جانشه2ا،  م2ن 
الصاروخ2ي واملدفعي لُق22وَّات الجيش واللجا9 
الش2عشية، َع22َدداً م2ن الرضب2ات النوعي2ة عى 
2ع2ات جيش الع2دّو ومرتِزقت2ه يف ُك2ّل من  تَجمُّ
موقع الغاوية واملوس2م وبوابة املوسم والحارية 
ومنّف22ذ الطوال يف جشهة جي2زا9، وكذا يف موقع 
الش2شكة وغ2رب الس2ديس ومعس2كر عاكف2ة 

وموقع املنارة يف نجرا9. 
وأّك2دت مصادُر ميدانيٌة أ9 صواريَخ وقذائف 
2عات  الجي2ش واللج2ا9 الش2عشية أصاب2ت تَجمُّ
جي2ش العدّو ومرتِزقته2م يف جميع تلك املناطق، 
بدق2ة عالي2ة، وأس2فرت عن س2قوط ع2دد من 
القتى والجرحى يف صفوفهم، وكش2ّدتهم خسائَر 

ماديًة. 
باملقاب2ل، واص2ل ط2ريا9ُ الع2دوِّ الس2عودي 
محاوالته الشائس2ة لتخفيف الضغط عى جيشه 
ومرتِزقت2ه يف ما وراا الحدود، حيث ش2ن َع2َدداً 
م2ن الغارات ع2ى عدد م2ن املناطق 9ن2اك، من 
ضمنه2ا غارتا9 عى وادي ج2ارة يف جيزا9، غري 
أ9 تل2ك الغ2ارات لم تحّق2ق ش2يئاً كعادتها، ولم 
تاِن أبطاَل الجيش واللجا9 عن مواصلة التنكيل 

بالجيش السعودي ومرتِزقته. 

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة بضربات مدفعية يف "الجدعان"
 : مأرب

لق2ي عدٌد من مرتِزقة الع2دوا9 األمريكي 
الس2عودي مصارعهم، أمس االثنن، وأصيب 
منهم آخرو9، وتكش2ّدوا خسائَر مادية، جراا 
رضبات مدفعية ع2ى مواقعهم يف محافظة 

مأرب. 
مصدر عس2كري أفاد لصحيفة املس2رية 
بأ9 وحدات اإلسناد املدفعي لُق2وَّات الجيش 
واللجا9 الش2عشية، أطلقت، أمس، َع2َدداً من 
2ع2ات ملرتِزق2ة العدوا9  القذائ2ف ع2ى تَجمُّ
يف  الجدع2ا9  بمديري2ة  الظه2ور  جشه2ة  يف 

املحافظة. 
وأوض2ح املص2در أ9 الرضب2ات املدفعية 
2ع2ات املرتِزق2ة بدق2ة عالي2ة  أصاب2ت تَجمُّ
وأس2فرت ع2ن س2قوط ع2دٍد م2ن القت2ى 
والجرح2ى يف صفوفه2م وكشّدتهم خس2ائَر 

مادية متنوعة. 
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السياسي األعلى يعترب نقل السفارة األمريكية إىل القدس إعالن 
حرب على األّم�ة العربية واإلسالمية

 : صنعاء:
أدان2ت الجمهوري2ُة اليمنيُة بأش2دِّ العش2ارات قراَر 
نقل الس2فارة األمريكية إىل القدس، معتربة ذلك إعل9 
22ة العربي2ة واإلس2لمية وتأكيداً عى  حرب ع2ى األُمَّ
الت2ورط األمريك2ي يف االحت2لل الصهيون2ي لألرايض 

الفلسطينية. 
وقال املجلس الس2يايس األع2ى يف بيا9 صادر عنه، 
أمس االثن2ن: إ9 التخاذل العربي تج2اه 9ذا القرار يف 
إطار ما يسمى بصفقة القر9 ستكو9 ويلته وخيمًة 
وبدو9 حدود، مشيناً أ9 فلس2طن ُك2ّل فلسطن أرض 
عربية إس2لمية مغتَصشة من قشل االحتلل الصهيوني 

وأ9 القدس 9ي العاصمة األبدية لفلسطن. 
وأوضح الشيا9 أ9 الخذال9َ والتواطؤ من قشل األنظمة 
العربية واإلس2لمية تجاه 9ذه الخط2وة الخطرية 9و 
نتيجة طشيعية لخطوات التطشيع التي مارس2تها 9ذه 
األنظمة رساً وعلن2اً بقيادة تحالف العدوا9 عى اليمن 
الذي يق2وده نظ2ا1 الكيان2ن الس2عودي واإلماراتي, 

مشرياً إىل أ9 العجرفَة والغطرسة األمريكية تحتمُّ عى 
األنظمة العربية واإلس2لمية رسعة مراجعة مواقفها 
من السياسات األمريكية الرعناا، بما يشَمُل العلقات 

الدبلوماسية واملصالح األمريكية يف املنطقة. 
 ون2ّوه الشي2ا9ُ أ9 إغ2لَق الس2فارات األمريكي2ة يف 
العامَل2ن العرب2ي واإلس2لمي 29ي اإلجراا األق2لُّ للرد 
ع2ى 9ذه الخطوة العدوانية م2ن قشل الواليات املتحدة 
األمريكي2ة، موضح2اً ب2أ9 الصم2َت العامل2ي املش2ن 
واملرف2وض وعد1 اتخاذ 9ذه الخطوة كحدٍّ أدنى يجعُل 
ُك22لَّ األنظم2ة يف مح2ل إدان2َة إذا لم تك2ن رشيكًة يف 
العربدة اإلرسائيلية واألمريكية يف فلسطن واملنطقة. 
وأض2اف الس2يايس األعى ب2أ9 مح2اوالِت تصفية 
القضية الفلس2طينية ستشوُا بالفش2ل وأ9 9ذا اليو1 
س2يكو9ُ انطلق2اً النتفاضة ش2عشية ش2املة يف ُك2ّل 
املنطق2ة ومن قش2ل ُك2ّل األح2رار يف العالم الس2تعادة 
الحق2وق واألرايض العربي2ة واإلس2لمية املغتصشة يف 
فلس2طن ولتضع ح2داً لصل2ف السياس2ة األمريكية 
املحتضن2ة للعدو الصهيوني واملؤيدة لسياس2اته التي 

تعرب2ُد دو9 رادع، مش2اركاً مس2رياِت الع2ودة الك2ربى 
املليونية التي انطلقت، أمس، يف ُك2ّل فلس2طن، سائلً 

اللَه الرحمَة للشهداا األبرار والشفاا للجرحى. 
وم2ن جانشه2ا، قال2ت وزارة الخارجي2ة: إ9 اعرتاَف 
اإلَداَرة األمريكية الحالية بمدينة القدس عاصمة للكيا9 
الصهيوني يظهر وبجلا أ9 تلك اإلَداَرة ليس2ت وسيطاً 
أميناً للس2ل1 كما تّدعي بل وتلعب دوراً كشرياً ومشجعاً 
عى تفجري األوضاع يف املنطق2ة، ويتعاَرُض مع مواقَف 
دولية عديدة بما يف ذلك دول حليفة لواش2نطن، مجّددة 
إدان2َة ورف2ض الجمهوري2ة اليمني2ة افتتاَح الس2فارة 
األمريكي2ة بالقدس وذلك عقب ق2رار الرئيس األمريكي 

ترامب بنقل سفارة بلده إىل القدس الرشيف. 
وحّذرت وزارُة الخارجية يف بيا9، أمس االثنن، من 
تشعات 9ذا القرار الذي يش2ّكُل تهديداً مشارشاً للس2لم 
واألم2ن الدولي2ن، حي2ث س2يؤدي إىل حالة م2ن عد1 
االستقرار يف منطقة الرشق األوسط ولن يقف تأثري9ا 
عى املنطقة العربية بل س2تتأثر به2ا مناطُق عدٌة من 

العالم. 

 الخارجية: نقل سفارة واشنطن إلى القدس يكشف دور الواليات المتحدة في تفجير األوضاع في المنطقة

مسيرات العودة المليونية تعم فلسطين تزامنًا مع افتتاح السفارة األمريكية في القدس المحتلة:

صنعاء تشهد عصر اليوم مسرية حاشدة تحت شعار 
"تموت أمريكا وإسرائيل وتحيا القدس" 

 : صنعاء:
تش2َهُد العاصمُة صنع2اُا بميدا9 ب2اب اليمن، 
ع2رص الي2و1، مس2رية حاش2دة "تم2وت أمريكا 

وإرسائي2ل وتحي2ا القدس" والتي كان2ت قد دعت 
الس2فارة  لنق2ل  املنظم2ة رفض2اً  اللجن2ة  إليه2ا 

األمريكية إىل القدس. 
 وأّك2دت اللجن2ُة املنظم2ة أ9مي2ّة وق2وِف 

الش2عب اليمني إىل جانب الشعب الفلسطيني 
حتى نيل كافة حقوقه املرشوعة َوإعاَدة كافة 
أراضي2ه وإنش2اا دولته املس2تقلة وعاصمتها 

القدس. 

أنصار اهلل: نقف مع خيار املقاومة 
ونقل السفارة األمريكية إىل القدس 

واحدة من أكرب جرائم االستكبار 

 : خاص:
ق2ال املكتُب الس2يايسُّ ألنص2ار الل2ه: إ9 افتتاَح الس2فارة 
األمريكي2ة بالقدس الرشيف لم يعد مجّرد اس2تفزاز عابر، بل 
9ي واحدٌة من أكرب جرائم االستكشار، مجّدداً تضاُمنَه ووقوَفه 
م2ع ُك2ّل خي2ارات ح2ركات املقاومة والش2عب الفلس2طيني 
الصامد.  وأوضح املكتب الس2يايس ألنصار الله يف بيا9، أمس 
االثن2ن، بأ9 ترصف2اِت الوالي2ات املتحدة تعت2رب يف محصلتها 
استغلالً فاضحاً لنتائج السياسة األمريكية باملنطقة، مشرياً 
إىل أ9 النظ2ا1َ األمريك2ي عمل ط2وال عقود ع2ى إذكاا نريا9 

الحروب وصنع الجماعات التكفريية املنقادة لها. 
وأك22ََّد الشي2ا9 أ9 م2ا يحدث الي2و1 9و نتيج2ة للنكشة 
الجديدة املتمالة باألع2راب ملوك وأمراا التنازالت الكربى، 
مح2ّذراً أدعي2اا الع2رص ولقط2اا التأريخ من االس2تمرار 
يف اإلق2دا1 عى 29ذا التَح2ّرك الغشي، كم2ا دعا جميع أبناا 
2ة العربية واإلس2لمية إىل استشعار املسؤولية الدينية  األُمَّ

والتأريخية والتَح2رُّك كما ينشغي. 
وأضاف املكتب الس2يايس ألنصار الله: إم2ا أ9 تتَح2ّرك 
الش2عوب مع الح2ق والكرام2ة أَْو أ9 تج2رتَّ صمتَها األثيَم 

متشوعًة بالعار ولعنة األجيال. 

الغطرسة األمريكية وّحدت فلسطني: ال خيار سوى املقاومة
 : إبراهيم السراجي

ح2اول الكي2ا9ُ الصهيون2يُّ وحلف2اؤه 
القدام2ى والُج22ُدد التظا2229َُر بتحقيق 
انتصار من خلل مراسم افتتاح السفارة 
األمريكي2ة يف القدس املحتل2ة التي جرت، 
أمس االثنن، ورغم ُخطورة تلك الخطوة، 
إال أنها أس2فرت ع2ن نتائ2َج إيجابيٍة لعلَّ 
ه2ا أ9 الش2عَب الفلس2طيني أدرك أ9  أ9مَّ
املقاَومَة 29ي طريقه الوحيد لتحرير ُك2ّل 
فلس2طن وع2رف م2ن 29م أع2داؤه ومن 
29م أصدقاؤه وع2ى ماذا يج2ب أ9 يكو9َ 

الر9ا9. 
قش2َل وبعَد افتت2اح الس2فارة األمريكية 
كانت وما تزاُل الق2دُس الرشقية والغربية 
محتل2ًة، وكان2ت تحتض2ُن أيض2اً قنصلية 
أمريكية 9ي التي جرى تحويلها إىل سفارة 
بالتزام2ن مع الذكرى الس2شعن مل2ا يُعرف 
ب22 "النكش2ة" والتي باملقاب2ل تحتفل فيها 
أمريكا والكيا9 وحلفاؤ9م بذكرى تأسيس 
الكي2ا9 بعد ترشيد الش2عب الفلس2طيني 
وس2لب أرض2ه، لك2ن املس2ريات املليوني2ة 
التي عّمت مد9 فلس2طن والقدس املحتلة 
أيضاً، والش2عارات الت2ي ُرفعت فيها كانت 
9ي الح2دث األ9م والذي نّغص عى الكيا9 
الصهيون2ي وواش2نطن وأنظم2ة التطشيع 
الس2عودية واإلماراتي2ة، احتفاالِتهم بنقل 

السفارة األمريكية. 
ما لم يفهمه األمريكيو9 واإلرسائيليو9 
والنظا1ُ الس2عودي، مما ج2رى باألمس يف 
فلسطن، 9و أ9 التطشيَع والتحالَُف بينهم 
لن يغي2َِّر من معادلة الصمود الفلسطيني 
للكي2ا9  يشا  أي  تضي2َف  ول2ن  ش2يئاً 
الصهيون2ي، فأمري2كا يف عه2د ترامب 9ي 
ذاتُها يف عهد سابقيه الداعم األكرب للكيا9، 

باس2تاناا أ9 ترام2ب يفّض2ل إزالة األقنعة 
التي كانت تقد1 واش2نطن بأنها "وس2يط 
بعملية الس2ل1" وكذلك النظا1 الس2عودي 
كا9 وما يزال أك2رب املتآمرين عى القدس، 
فهو لم يقف بجانب الش2عب الفلس2طيني 
ووقوفه بجانب الكيا9 الصهيوني لن يغريَ 
ش2يئاً س2وى أنه أيض2اً أزال قن2اَع النظا1 

السعودي. 
باملقابل وم2ن خلل اليو1 االس2تانائي 
ال2ذي ش2هدته م2د9 فلس2طن واألرايض 
ضم2ن  مليوني2ة  مس2ريات  م2ن  املحتل2ة 
أظه2ر  الك2ربى،  الع2ودة  مس2ريات 
الفلسطينيو9 سواا قادة فصائل املقاومة 
أَْو العلم2اا والنخب الاقافية والسياس2ية 
والناش2طن، وعياً كشرياً بما يحدث، بشكل 

يؤّس2س ملرحل2ة جديدة م2ن املواجهة مع 
الكيا9 الصهيوني وداعميه. 

املواقُف التي أطلقها قادُة فلس2طن 
وعلماؤ29ا ونخشُه2ا كاف2ة بح2د ذاتها 
يمك2ن وصفه2ا بأنها صفعة أفس2دت 
احتفال الكيا9 بنقل السفارة األمريكية 
للق2دس املحتل2ة ويمك2ن تلخيصها يف 

عدة نقاط:
األمريك2ي  التكت2ل  مقاب2ل  يف   -
السعودي وبعض الدول إىل جانب الكيا9 
الصهيون2ي، كان2ت 9ن2اك حال2ة غ2ري 
مسشوقة للوحدة الوطنية يف الفلسطينية 
ب2ن الفصائ2ل والعلم2اا والسياس2ين 
والش2عب الفلس2طينية، التي انعكس2ت 
22د الرافض لنقل  من خلل املوقف املوحَّ

السفارة األمريكية والتمسك بحق العودة 
وتحري2ر كام2ل فلس2طن م2ن االحتلل 
الصهيوني، ُمنهيًة انقس2اماً فلس2طينياً 
ح2اداً غّذته أمري2كا والنظا1 الس2عودي 

بشكل رئييس. 
الق2ادة  لترصيح2ات  املتاب2ع   -
الفلس2طينين والش2عارات الت2ي رفعته2ا 
مسرياُت العودة الكربى باألمس، سيلحُظ 
بس2هولة أ9 ُك2لَّ الفلسطينين أجمعوا أ9 
الر29ا9َ الحقيق2يَّ لتحري2ر فلس2طن 9و 
املقاومة والر9ا9 عى الشعب الفلسطيني 
العربية واإلس2لمية  الش2عوب  ومس2اندة 

وكل فصائل املقاومة. 
- أظه2ر ُك2لُّ الفلس2طينين وعياً كشرياً 
بأ9 املؤّسس2ات الدولية عى رأسها األَُم2م 

املتح2دة والق2وى الدولي2ة ع2ى رأس2ها 
الوالي2ات املتح2دة تما2ّل داعم2اً رئيس2ياً 
لجرائم2ه،  وغط2اًا  الصهيون2ي  للكي2ا9 
وبالت2ايل امتنع2وا ع2ن مناش2دة العال2م 
مؤمن2ن بقدرتهم عى الفع2ل واالنتصار 
ملظلوميتهم وقضيتهم التي قضية العالم 

العربي واإلسلمي األوىل. 
- أح2رق الفلس2طينيو9 يف مس2ريات 
العودة، أمس، واملس2ريات السابقة صوَر 
رئي2س حكومة الكي2ا9 الصهيوني ومعه 
صور الرئيس األمريكي وملك الس2عودية 
وويل عه2ده، انطلق2اً من وعيه2م بأعداا 
القضي2ة الفلس2طينية وانكش2اف ُك22ّل 
الق2ادة  رؤى  تطابق2ت  فيم2ا  األقنع2ة، 
الفلس2طينين يف مداخلت تلفزيونية أنه 
كا9 يف املايض يشكو الشعب الفلسطيني 
من صم2ت األنظمة العربي2ة وتواطؤ9ا، 
لكنهم اليو1 يرو9 يف النظامن الس2عودي 
العربي2ة  األنظم2ة  وبع2ض  واإلمارات2ي 
والخليجي2ة كأع2داا حقيقي2ن وحلف2اا 
للكي2ا9 الصهيون2ي، وبالت2ايل وىّل زم2ن 

املرا9َنة عى تلك األنظمة. 
- إجماالً ورغ2َم خطورة التواطؤ الدويل 
الس2فارة  بنق2ل  األمريكي2ة  والغطرس2ة 
الفلس2طينين  أ9  إال  املحتل2ة،  للق2دس 
حّق2ق2وا مكاس2َب كشريًة، أوله2ا َوحدتهم 
لُهوي2ة  الواضح2ة  ومعرفته2م  الوطني2ة 
أعدائه2م وأصدقائه2م، وقناعتهم الكاملة 
باملقاوم2ة كخي2اٍر وحي2ٍد لتحري2ر ُك22ّل 
فلس2طن وعد1 الر9ا9 ع2ى املفاوضات، 
فيم2ا أظه2رت ش2جاعُة الفلس2طينين يف 
مس2ريات الع2ودة رغ2م الُق22ّوة املفرط2ة 
الت2ي ُووجه2وا به2ا، اس2تعداَد9م الكش2ريَ 
للنضال والتضحية حتى النرص. )التغطية 

اإلخشارية ملسريات العودة ص 10(. 
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أخبار

 دعا الدول المطّبعة مع الكيان الصهيوني إلى قطع العالقة وفتح المعابر للفلسطينيين.. 

 علماء اليمن: الطريق لتحرير القدس هو 
الخروج على األنظمة العميلة وعلى رأسها 

نظام آل سعود وآل نهيان وآل خليفة
 : خاص:

أّك2دت رابطُة علماا اليم2ن أ9 الطريَق لتحرير القدس 9و 
الخ2روج عى األنظمة العميلة الفاس2دة وعى رأس2ها 

نظا1 آل سعود وآل نهيا9 وآل خليفة. 
وقال بيا9ٌ ص2ادٌر عن رابطة علماا اليمن، 
أمس االثنن تلقت صحيفة "املس2رية" نسخًة 

من2ه: إ9َّ "صفق2ة الق2ر9" أبرمت ب2ن صهاينة 
اليهود وخونة العرب من آل س2عود وآل نهيا9 
لتصفي2ة القضي2ة الفلس2طينية، داعي2اً ُك2ّل 
أح2رار العال2م إىل التَح2ّرك والنه2وض يف وجه 

أنظم2ة العمالة والخيان2ة التي باع2ت القدَس 
الرشيَف والقضية الفلسطينية. 

وأعلن2ت رابطُة علم2اا اليمن دعَمه2ا الكامَل لح2ركات املقاوم2ة املنا9ضة 
إلرسائيل ومشاركتها لكل عمل من شأنه أ9 يفشل ُمَخّططات األعداا. 

مجلس النواب يدين نقل سفارة واشنطن إىل القدس 
ويشّدد على أهمّية الدفاع عن الحق الفلسطيني

 : خاص:
أدانت 9يئُة رئاس2ة مجلس النواب بأشدِّ 
العش2ارات نق2َل س2فارة الوالي2ات املتح2دة 

األمريكية إىل القدس. 
املجل2س 29ذا  واعت2ربت 9يئ2ُة رئاس2ة 
اإلجراَا اعتداًا يس2تهدُف الحقوق التأريخية 
والقانوني2ة والطشيعي2ة والوطنية للش2عب 
الفلس2طيني ويقوُِّض مكان2ة األمم املتحدة 
وس2يادة القانو9 ال2دويل والجه2ود املشذولة 
نح2و الس2ل1 الع2ادل والش2امل يف ال2رشق 
واألم2ن  للس2لم  تهدي2داً  ويما2ّل  األوس2ط، 
الدولين, مؤك2دًة أ9 الوضع الخاص للقدس 
الرشيف يكتس2ب أ9مي2ًّة مركزي2ًة لألمتن 
العربية واإلسلمية، األمر الذي يتطلب رفضاً 
لهذا اإلجراا وحماية وصو9 طابعها الديني 

والاقايف الفريد. 

وش2ّددت الهيئ2ة عى أ9مي2ّة الدفاع عن 

حق الش2عب الفلس2طيني يف تقرير مصريه 

وإقامة دولته عى ترابه الوطني وعاصمتها 

الق2دس الرشي2ف, داعي2ًة املجتم2َع الدويل 

إىل ع2د1 تأيي2د الق2رار األمريك2ي الق2ايض 

مزعوم2ًة  عاصم2ًة  بالق2دس  باالع2رتاف 

للكيا9 الصهيوني, مؤكدًة أ9 نقل السفارة 

األمريكي2ة إىل الق2دس تأكي2داً واضحاً عى 

تورط الوالي2ات املتحدة ودعمه2ا للحتلل 

الصهيوني. 

القضاء األعلى: من يتنازل عن القدس 
سوف يتنازل تدريجياً عن ُك�ّل املقدسات

التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 
يعترب نقل سفارة أمريكا للقدس اعتداء 

على األمتني العربية واإلسالمية

 : صنعاء:
ق2ال مجلُس القضاا األع2ى: إ9 نقَل الس2فارة األمريكية إىل القدس 
العربية املحتلة عاصمة الدولة الفلس2طينية، يش2ّكل انته2اكاً صارخاً 
لقرارات الرشعية الدولي2ة، وميااق األَُم2م املتحدة واملواثيق واالتفاقات 
األَُم2مي2ة.  وأوض2ح القض2اا األعى يف بي2ا9، أمس االثن2ن، أ9 قرار نقل 
السفارة األمريكية للقدس يأتي يف إطار املؤامرات التي يحيكها األعداُا بما 
2ة  يخُد1ُ الكيا9َ الصهيوني الغاصب ويؤّجج الرصاعات فيما بن أبناا األُمَّ
اإلْس22َلمية يف التنس2يق فيما بن إرسائيل ودول تحالف العدوا9 الغاش2م 
عى اليمن التي من ضمنها السعودية واإلمارات وغري9ما، داعياً الشعوب 
العربية واإلْس22َلمية إىل توجيه الجهود ورص الصفوف يف مواجهة العدّو 

الصهيوني الغاصب ومن يدور يف فلكه من األنظمة العربية. 
وحث مجلُس القضاا، عى االعتصا1 بحشل الله واإلنابة إليه والعودة 
2ة اإلْس2َلمية النرص املوعود عى  إىل دينه حتى يحّق2َق اللُه عز وجل لألُمَّ
أعدائه2ا، مؤّك2داً عى أ9 من يتنازل عن القدس س2وف يتنازل تدريجياً 

عن ُك2ّل املقدسات. 

 : خاص:
اعت2رب التنظي2ُم الوح2دوي الش2عشي الن2ارصي ما أقدم2ت علي2ه اإلَداَرة 
األمريكية من جريمة نقل س2فارتها من ت2ل أبيب إىل القدس الرشيف اعتداًا 
عى األمتن العربية واإلس2لمية.  واس2تنكر التنظي2ُم يف بيا9 تلقت صحيفة 
املس2رية نس2خة من2ه االعت2داااِت الصهيوني2ة عى أبن2اا ش2عشنا العربي يف 
فلسطن والتي أّدت إىل استشهاد العرشات وجرح املئات يف مظا9رات العودة. 
 وأدا9 التنظي2ُم مشاركة األنظم2ة الرجعية لتلك الخط2وة اإلجرامية 
2ة وتفريطاً يف املقدسات  واعتشار ذلك اعتداا سافراً عى حقوق أبناا األُمَّ
اإلس2لمية, كم2ا أدا9 صمت املجتمع ال2دويل تجاه ما قامت ب2ه اإلَداَرة 
األمريكي2ة وما تقو1ُ به عصاب2اُت االحتلل الصهيوني م2ن قتل ألبناا 
الش2عب العربي الفلس2طيني.  ودع2ا التنظيم أبناَا فلس2طن ملواصلة 
الجهاد وتقديم التضحيات من أجل تحرير األرايض العربية يف فلس2طن 
وقيا1 دولتهم املس2تقلة, مجّدداً العهَد بدعم املناضلن يف فلسطن حتى 
تحري2ر األرايض املحتل2ة وقيا1 الدولة العربية الفلس2طينية املس2تقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف. 

رئيس الثورية العليا: معركة السعودية وحلفائها يف اليمن 
كانت مقدمة لتسليم القدس واالحتفال بقرارات ترامب

 : خاص:
ق2ال محمد عيل الحوثي - رئيُس اللجن2ة الاورية العليا، 

بأ9 تهويد القدس ونقل الس2فارة األمريكية إليها رسمياً، 
أمس االثنن يؤّك2د للعالم أ9 معركة السعودية وحلفائها 
يف اليمن كانت مقدمة لتسليم القدس واالحتفال بقرارات 
ترام2ب.  وأض2اف الحوثي يف بيا9 رس2مي، أم2س، اليو1 

س2يميز في2ه الخشيث م2ن الطي2ب واملطشع م2ن املقاو1، 
وسيميز من يرى أ9 الدفاع عن إرسائيل 9و األ9م ومن يرى 

أ9 القضية الفلسطينية 9ي األ9م، وسيظهر السفراا والدول 
التي ال تحرت1 القانو9 الدويل وستظهر كذبة قرارات مجلس األمن 

التي باسمها دّمروا اليمن. 
ولفت رئيس الاورية العليا إىل أ9 املش2اركة يف افتتاح الس2فارة األمريكية 
بالق2دس الرشيف يكش2ف الفضيح2ة الكربى ملا يس2مى بالحس2م والعز1 

للع2دوا9 الس2عودي اإلماراتي الس2وداني األمريكي ويكش2ف 
العرب2ي وحماي2ة  الحض2ن  الحف2اظ ع2ى  فضيح2ة 
املقدس2ات وخدمتها وفضح القم2م العربية وآخر9ا 

قمة الظهرا9. 
وأوض2ح الحوث2ي، بأ9 الكا2ريَ من بل2دا9 العالم 
املش2اركة يف جريمة نقل السفارة األمريكية للقدس 
تعت2رب متواطئ2ة يف ذب2ح عروب2ة الق2دس ورسق2ة 
قدس2ية األق2ى قشل2ة املس2لمن، مشين2اً أ9 العالَم 
سيش2هد بأ9 الس2عودية وحلفائها لم تقف إىل جانب 

املظلومية الفلسطينية. 
ودع2ا رئي2س الاوري2ة العليا ال2دول املطشعة م2ع الكيا9 
الصهيون2ي إىل إغ2لق س2فارات إرسائيل يف عواصمه2م وقطع أية 
علق2ة تجارية اقتصادية مع الكيا9 الصهيوني، كما دعا الدول املطشعة مع 

الكيا9 الصهيوني إىل فتح املعابر للفلسطينين. 

اللقاء املشرتك يدعو أحرار 
العالم إلفشال كل املؤامرات ضد 

فلسطني بكل الوسائل املمكنة
 : خاص:

نّددت أحزاُب اللقاا املشرتك بجريمة نقل السفارة األمريكية إىل 
القدس الرشيف وكذا جرائم كيا9 العدّو الصهيوني بحق مسريات 
الع2ودة الكربى الت2ي ارتقى الضحاي2ا فيها إىل عرشات الش2هداا 
وأَْكا222َر م2ن 1700 جريح.  ودع2ا اللقاُا املش2رتُك يف بيا9، أمس 
االثنن، تلقت صحيفة "املس2رية" نس2خة منه، جمي2ع املكونات 
واألحزاب السياس2ية اليمنية وكل أحرار العالم لرفض وإدانة 9ذه 
الخطوة الخطرية وإفش2ال ُك2ّل املؤامرات ضد فلس2طن والقدس 
والتعش2ري عن ذل2ك باملظا29رات والفعالي2ات والوس2ائل املمكنة.  
وأشار املشرتك إىل أ9 تآمر األنظمة العميلة يف املنطقة وعى رأسها 
النظ2ا1 الس2عودي واإلمارات2ي 9و م2ن يقف خلف ق2رار الرئيس 
األمريكي ترامب بتهويد القدس ونقل الس2فارة األمريكية إليها يف 

إطار صفقة القر9 وتصفية القضية الفلسطينية. 

تكتل األحزاب السياسية اليمنية املناهضة للعدوان يدعو 
الشعوب اإلسالمية إىل مناصرة الشعب الفلسطيني 

 : خاص:
دعت وحدُة فلسطن يف تكتل األحزاب السياسية اليمنية املنا9ضة للعدوا9 الشعَب 
اليمن2ي إىل الخروج بمس2ريات جما9ريية؛ نرُصًة للش2عب الفلس2طيني الذي يتعرض 
الي2و1 لنكشة مماثلة لنكشة م4ش11، التي رشد فيها عدد كشري من أبنائه خارج ديار9م 
بع2د أ9 دمر كيا9 االحت2لل الصهيوني أَْكا22َر من 500 قرية فلس2طينية عى رؤوس 
س2اكنيها.  وقالت وحدة فلس2طن يف بيا9 تلقت صحيفة املس2رية نس2خة منه: "إ9 
بعض الدول العربية املرتهنة تسعى لرتويج أحقية وجود الكيا9 الصهيوني عى أرض 
فلس2طن بالتزامن مع توجه ودعم أمريكي ملحو الُهوية الفلسطينية وطمس 9ُويتها 
اإلْس22َلمية واالسماا العربية واستشدالها بأس2ماا عربية".  وأضافت أنه ومن واجشنا 
اإلْس22َلمي نؤّك2د ع2ى:1- تجديد ال2والا الوطني نحو تحرير كاف2ة األرايض املحتلة. 
2- ندعو الش2عوب اإلْس22َلمية الحرة إىل الخروج بمسريات منددة باستمرار االحتلل 
ورفض قرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس. 3- نؤّك2د دعمنا للقيادة الفلسطينية 
الوطني2ة والش2عب الفلس2طيني يف مواصل2ة نضال2ه حت2ى تحقيق أ9داف2ه الوطنية 
املرشوعة. 4- نعلن رفَضن2ا القاطَع ورفَض ُك2ّل أحرار العالم للقرار األمريكي الجائر 
واملنح2از لكيا9 االحتلل اإلرسائييل بحق عاصمة دولة فلس2طن األبدية ))القدس((. 
-5 توجي2ه بوصلة العداا نحو الكيا9 اإلرسائييل الغاصب ومن ورااه أمريكا وأذنابهم 

يف املنطقة. 
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عّين رئيسًا لهيئة المساحة الجيولوجية ونائبًا لوزير المالية:

الرئيس املّشـاط يصدر قرارًا بإنشاء الهيئة العامة للزكاة

خالل تقديم أبناء مديرية سحار قافلة غذائية ومالية دعمًا للجبهات:
محافظ صعدة: اغتيال الصماد زاد من عزيمة الشعب يف مواجهة العدوان

أبناء مديرية الجبني ريمة ينددون بتواطؤ بعض األنظمة 
الخليجية والعربية مع كيان االحتالل الصهيوني

خالل ندوة ثقافية عّرفت الحرب الناعمة وأهدافها وخطورتها وطرق مواجهتها:
جامعة صنعاء تندد بالصمت العربي واإلسالمي تجاه 

انتهاكات الكيان الصهيوني يف األراضي الصهيونية

 : صنعاء:
ص2در، أمس االثن2ن، قراُر رئيس املجلس الس2يايس األعى رقم 

) 5( لسنة م1201 قىض بإنشاا الهيئة العامة للزكاة. 
تضمن القرار خمسة فصول:

الفص2ل األول التس2مية والتعاري2ف، والاان2ي إنش2اا الهيئ2ة 
وأ9دافها ومهامه2ا وصلحياتها العامة, والاال2ث إدارات الهيئة، 
والرابع مواد الهيئة ونظامه2ا املايل, فيما تضمن الفصل الخامس 

أحكا1 ختامية. 
كم2ا أصدر الرئيُس مهدي املّش22اط، أمس، قراَرين رقَمي ) 54 
َو55( لس2نة م1201 قضيا بتعين حس2ن عشدالل2ه صالح النمري 
رئيس2اً لهيئة املس2احة الجيولوجي2ة والاروات املعدنية، و9اش2م 

إسماعيل عيل أحمد نائشاً لوزير املالية. 

 : صعدة:
قال محم2د جابر ع2وض - محاف2ُظ صعدة »أ9 
اغتي2ال قوى الع2دوا9 للرئيس الصماد زاد الش2عب 
اليمني عزيمة وإرصاراً عى مواَصلة مش2واره الذي 
عمده بدمه الطا9ر »يٌد تحمي ويٌد تشني«، مشرياً إىل 
أ9 الش2هيَد بما جّس2ده من عزة وكرامة وإباا يماّل 
قدوة لكاف2ة اليمنين، وأ9 ما نلحظه من دعم ورفد 
للجشهات باملال والرجال والقوافل الغذائية خريُ دليل 

عى ذلك. 
جاا ذلك يف الوقفة االحتجاجية التي نّظمها أبناُا 
مديرية س2حار، أمس االثنن؛ تنديداً باستمرار قوى 
العدوا9 األمريكي الس2عودي بارت2كاب جرائم حرب 
اإلبَاَدة الجماعية بحق الش2عب اليمني منذ أكاَر من 

  سنوات. 
وخلل الوقفة، ق2ّد1 أبناُا مديرية س2حار قافلة 
غذائية متنوعة دعماً وإسناداً للمرابطن يف الجشهات 

من أَبطال الجيش واللجا9 الشعشية. 

واحت2وت القافل2ُة ع2ى مشال2َغ مالي2ة كش2رية، 
باإلضاف2ة إىل كميات م2ن املواد الغذائي2ة وعدد من 
األغن2ا1 واألبقار واإلبل، محملة ع2ى متن العرشات 

من السيارات. 
وفيم2ا أّك2د املش2اركو9 يف الوقف2ة مضيهم عى 

درب الرئيس الشهيد يف مواجهة العدوا9 والتَص2ّدي 
له حتى تحرير ُك2ّل ش2رب يف الوط2ن، بارك املحافظ 
ع2وض للقي2ادة وع2ى رأس2ها قائ2د الاورة الس2يد 
عشداملل2ك بدرالدي2ن الحوثي والش2عب اليمني حلول 

شهر رمضا9 املشارك. 

 : ريمة:
 نّظ2م أبناُا مديري2ة الجش2ن بمحافظة 
ريم2ة، أم2س االثن2ن، وقف2ًة احتجاجي2ًة 
غاضشًة؛ للتنديد بافتتاح السفارة األمريكية 

يف القدس الرشيف. 
ويف الوقفة، اس2تنكر املش2اركو9 تواطؤ 

عدد م2ن األنظم2ة الخليجي2ة والعربية مع 
الكي2ا9 الصهيوني والتي أثم2رت يف النهاية 
ع2ن نق2ِل الس2فارة األمريكي2ة إىل الق2دس 
املحتل2ة، مؤّك2دي2ن أ9 قضي2ة فلس2طن ال 
زال2ت ح2ارضة بُق22وَّة ل2دى أبناا الش2عب 
اليمن2ي رغم الحصار والع2دوا9 طيلة ثلثة 
س2نوات وس2تظل فلس2طن والق2دس 9ي 

القضية الرئيسية لكل األحرار يف العالم. 
وتأت2ي 29ذه الوقفة بالتزام2ن مع دعوة 
رئي2س اللجن2ة الاوري2ة العلي2ا محمد عيل 
الحوث2ي للخ2روج يف وقف2ات ومظا29رات 
من2ددة به2ذه الخطوة الت2ي يس2عى العدّو 
22ة العربية  م2ن خللها طم2س 9ُوي2ة األُمَّ

واإلْس2َلمية. 

 : نوح جالس:
ن�ّددت جامعُة صنع�اَء بالصم�ت العربي 
الكي�اُن  يمارُس�ه  م�ا  إزاَء  واإلْس��اَلمي 
الصهيوني من انتهاكات واغتصابات لألرايض 
الفلسطينية, داعيًة كافَة الشعوب إىل مناَصة 

الشعب الفلسطيني. 
ج�اء ذل�ك خ�الل ن�دوة ثقافي�ة نظمتها 
الجامع�ة، أم�س االثن�ن، بعن�وان »الح�رب 
الناعم�ة.. أبعاده�ا وخطورته�ا«, مبين�ًة أن 
�ة  الح�رب الناعمة التي ش�نها األعداء عىل األُمَّ
العربي�ة واإلْس��اَلمية كانت س�بباً رئيس�اً يف 
ُجُم�ود ردود الفعل العربي واإلْس��اَلمي إزاء 

م�ا يرتكب�ه الكي�ان الصهيون�ي يف األرايض 
الفلس�طينية م�ن انته�اكات, وأنه�ا كان�ت 
العام�ل األبرز الذي دفع الش�عوب للس�كوت 
ع�ىل أنظمتها التي أعلن�ت التطبيَع مع الكيان 

اإلرسائييل. 
وتناول�ت الن�دوة أرب�ع أوراق عم�ل قدم 
األوىل  يف  الخ�زان  عبداملل�ك  أحم�د  األس�تاذ 
منه�ا اس�راتيجية الحرب الناعمة ومنش�أها 
ومحّركها يف األوس�اط العربية وأبعادها, فيما 
تن�اول األس�تاذ حم�ود األهنوم�ي يف الورقة 
الثانية ُق�وََّة هذا النوع من الحرب وأس�اليبها 
الخفية وأهدافها العميقة التي جعلت املسلمن 
مهيئن للسقوط بيد األعداء, متطّرقاً إىل طرق 

التَص�ّدي لها. 
كما قّدم�ت الكاتبة أحالم َعبدالكايف الورقَة 
الثالث�ة والت�ي كانت بعن�وان »الدي�ن قضية 
جوهري�ة ومحورية يف دائرة االس�تهداف من 
قبل الحرب الناعمة«, مشريًة إىل أن السياَسات 
الت�ي تنتهُجها بعُض األنظم�ة العربية جاءت 
نتاجاً للحرب الناعمة, واختتمت الندوُة بورقة 
عمل رابعة قدمها األس�تاذ قيس الطل بعنوان 

»الشباب يف دائرة االستهداف«. 
وأّك��دت رئاس�ة جامع�ة صنع�اء إقامة 
العديد من الورش والن�دوات الثقافية لغرس 
الح�ذر يف أذهان ط�الب الجامعة من خطورة 

الحرب الناعمة. 

عملية اغتيال جديدة تطال إمام 
وخطيب جامع السعيد بمدينة تعز

 : تعز:
اغت2ال مس2لحو9 مجهولو9، فجر أم2س االثنن، 
إم2ا1َ وخطي2َب جام2ع الس2عيد بمنطق2ة عصيفرة 

شمال مدينة تعز. 
وأف2ادت مص2ادُر إعلمي2ة مقرب2ة م2ن الع2دوا9 
بأ9 املس2لحن أطلق2وا وابلً من الرص2اص عى إما1 
وخطي2ب جامع الس2عيد املدعو »محم2د الذبحاني« 
أثن2اا دخوله إىل املس2جد ألداا صلة الفج2ر، ما أّدى 

ملقتله عى الفور. 
وكش2فت املصادر بأ9 الذبحان2ي كا9 قد ُمنع من 
الخطاب2ة يف “الجامع” منذ ش2هرين تقريشاً، من ِقشَل 

بعض الجماعات التابعة لتحالف العدوا9. 
 وتأت2ي 9ذه الحادثة بع2د ثمانية وثلثن يوماً من 
اغتيال عمر دوكم خطيب وإما1 مس2جد العيس2ائي 

بتعز وزميله رفيق األكحيل. 
9ذا وتش2هد مدينة تعز سلس2لَة اغتياالت متكررة 
طال2ت أئم2َة املس2اجد ورج2ال الدي2ن وش2خصياٍت 
سياس2يًة وعس2كرية وذل2ك يف إط2ار ال2رصاع ب2ن 

مليشيات العدوا9 األمريكي السعودي ومرتِزقته. 

وقفة احتجاجية ملوظفي االستئناف 
بعدن للمطالبة بمرتباتهم املتأخرة

 : خاص:
نّف22ذَ العرشاُت من موظفي محكمة االس2تئناف، 
صشاح أمس، بمدينة ع2د9 املحتلة، وقفًة احتجاجيًة 
أم2ا1 بواب2ة مشن2ى املجم2ع القضائ2ي بمدينة خور 
مكرس؛ احتجاجاً عى عملية تأخري رصف مرتشاتهم. 
و9تف املوظفو9 املحتج2و9 يف الوقفة بالهتافات 
الغاضش2ة عى ُحكومة املرتِزقة تج2اه عملية التأخري 

لرصف مرتشاتهم مع قدو1 شهر رمضا9. 

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(

الرئيس املّشـاط يهنئ مهاتري محمد 
بتوليه رئاسة الحكومة املاليزية

 : صنعاء:

بع2ث الرئيُس مهدي املّش22اط، أمس 

االثنن، برقي2ة تهنئ2ة إىل مهاتري محمد 

بمناسشة توليه منصَب رئاسة الوزراا يف 

ماليزيا الشقيقة. 

وع2رّب الرئي2ُس املّش22اط يف التهنئ2ة 

ع2ن خال2ص التهان2ي لرئي2س ال2وزراا 
مهاتري محمد عى ثقة الش2عب املاليزي 
يف قيادت2ه, متمني2اً ل2ه موف2وَر الصحة 
وللش2عب املالي2زي تحقي2ق املزي2د م2ن 

التقد1 واالزد9ار واألمن واالستقرار. 
وأّك2د املّش22اط ع2ى ُعم2ق ومتان2ة 
العلقات األخوية التي الشعشن والشلدين 

الشقيقن. 
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بثينة شعبان 

يض2ُع الرئي2ُس األمريكي دونالد ترام2ب العاَلَم برّمت2ه عى مفرتق 
طرق وس2ط تس2اؤالت عم2ا إذَا كان2ت أوروبا قادرة ع2ى اتخاذ خط 

مستقّل لنفسها عن السياسة األمريكية. 
9ل سيس2تمّر األمريكي2و9 بالتزا1 الصمت تجاه سياس2اٍت الهدف 

الوحيد منها 9و دعم االحتلل االستيطاني اإلرسائييل؟
بعد ميّض بضعة أش2هر ع2ى رئاس2ته الواليات املتح2دة، واألوامر 
التنفيذي2ة الت2ي يشا29ي بتوقيعه2ا، رغم تناقضه2ا م2ع كّل املواثيق 
واألع2راف الدولية، وضع الرئيس األمريكي دونالد ترامب العالم برّمته 
ع2ى مف2رتق ط2رق.  والص2ّف األول من ال2دول عى 29ذا املفرتق 9م 
حلفاؤه التقليديو9 يف أوروبا؛ أل9َّ ش2كل العالم وتحالفاته سيعتمدا9 
عى املوقف الذي سوف تتخذه وتستقّر عليه 9ذه الدول األوروبية. وال 
شك يف أ9 العدوا9 الذي شنّه الكيا9 الصهيوني عى املواقع العسكرية 
الس2ورية، واّدعااات 9ذا الكيا9 الرسيعة والكاذبة بأ9 عدوانهم كا9 
رّداً ع2ى 9ُج2و1 إيراني، ال ش2ك يف أ9 29ذا العدوا9 يه2دف أوالً، وقشل 
كّل يشا، لج2ّر األوروبي2ن إىل تشن2ّي بعشع الخط2ر اإليراني ورضورة 
انس2ياقهم وراا الس2يد األمريك2ي يف انس2حابه من االت2ّف2اق النووي 

اإليراني، وتكريس حالة سطوة القّوة الغربية. 
الس2ؤال 9نا 9و م2ا إذَا كانت القي2ادات األوروبية تتمت2ّع بالجرأة 
والش2جاعة لتتخذ خطاً مس2تقّلً يف سياس2اتها، أ1 أنه2ا ال تجرؤ إال 
أ9 تك2و9 تابعاً كما درج2ت عى ذلك منذ الح2رب العاملية الاانية. ويف 
الص2ّف الااني عى 29ذا املفرتق تقف الواليات املتح2دة ذاتها بحزبيها 
وكونغرس2ها الواقعن تح2ت ابتزاز وضغينة اللوب2ي الصهيوني، كما 
29ي حال ترامب نفس2ه. 9ل سيس2تمّر األمريكيو9 بالت2زا1 الصمت 
تجاه سياس2اٍت الهدف الوحي2د منها 9و دعم االحتلل االس2تيطاني 
اإلرسائييل، أ1 أ9 يقظًة ما ستش2هد9ا الواليات املتحدة كي تعلن أنها 
دولة مس2تقلة عن االحت2لل الصهيون2ي يف قرار9ا الس2يايس، وأنها 
ق2ادرة عى صنع قراراتها بما يتناس2ب ومصالح ش2عشها، بعيداً عّما 
خّطط له الصهاينة لتحقيق أ9داف الصهيونية العدوانية التوّسعية. 

لق2د كا9 الفت2اً أ9ّ ردود الفع2ل الص2ادرة ع2ن الكي2ا9 الصهيوني 
كان2ت احتفالي2ة بامتي2از، وصل2ت إىل درج2ة التمجيد به2ذا القرار، 
ول2م يكن خافياً عى أح2د أ9ّ الكيا9 الصهيوني اعترب قرار انس2حاب 
الوالي2ات املتحدة م2ن االت2ّفاق النووي اإليراني بم2ا يناقض إرادة كّل 
األط2راف الذي2ن فاوضوا للتوّص2ل إىل 9ذا االت2ّفاق، اعت2رب 9ذا القرار 
انتص2اراً للكي2ا9 الصهيوني نفس2ه، ربما حتى عى الذي2ن يعتقدو9 
أنهم يحكمو9 يف واش2نطن. وتش2ع 9ؤالا حّكا1 الخلي2ج الذين عرّبوا 
عن ارتهانهم لإلرادة الصهيونية يف مناس2شات س2ابقة، وأعادوا تأكيد 
ذلك بعد إعل9 ترامب انس2حابه. ولكن، ومقابل 9ؤالا، وقفت أوروبا 
وروس2يا والصن، واأل9ّم وقفت إيرا9، معلنًة تمّسكها بهذا االت2ّفاق 

ب2كّل حكم2ة ورباطة ج2أش من منظور َم2ن يرى التأري2خ بماضيه 
ومس2تقشله أ29ّم من حض2ور ترامب الط2ارئ عى 29ذا التأريخ. لقد 
خرست الواليات املتحدة يف 9ذا االنسحاب قيمة دولية مهمة، أال و9ي 
مصداقيتها. فمن ذا الذي س2ياق بعد اليو1 بتوقيع الوزراا والرؤساا 
األمريكي2ن ع2ى أّي وثيقة دولي2ة، أَْو باح2رتا1 أّي ات2ّف2اق يمكن أ9 
ي2ُرب1َ معه2م، إذَا كا9 29ذا االت2ّفاق الذي فاوضت من أجله س2ٌت من 
ك2ربى دول العال2م، وتّمت املصادقة عليه بق2رار من مجلس األمن قد 
ت2ّم التنكر له بهذه الطريق2ة التي ال تليق بأّي دولة أَْو أّي طرف، حتى 
لو كا9 صغرياً أَْو 9امش2ياً، بينما اس2توعشت إي2را9 الصدمة برسعة 
مذ9لة، وترّصفت كدولة تحرت1 رشكاا9ا، وتحرت1 توقيعها، وتحرت1 
التزاماته2ا الدولي2ة، وبه2ذا فقد ربح2ت إيرا9 مصداقي2ة حتى داخل 
الواليات املتحدة نفسها، بينما خرست الواليات املتحدة مصداقيتها يف 

العالم أجمع، وحتى داخل الواليات املتحدة أيضاً. 
إذا اس2تذكرنا أ9ّ الكي2ا9 الصهيون2ي 29و ال2ذي رّوج للحرب عى 
الع2راق، و9و الذي ن2رش األكاذيب واالفرتااات حول امتلكه أس2لحة 
الدم2ار الش2امل، إىل أ9 وّرط الواليات املتحدة يف حرب خارسة عى كّل 
الصع2د، و9و ذاته اليو1 ال2ذي يرّوج لألكاذيب حول س2وريا وإيرا9، 
فل ش2ك يف أ9 الش2عب األمريكي أَْو بعضاً منه، عى األق2ّل، بدأ برؤية 
خط2ورة 9ذا الكي2ا9 عليه، والسياس2ات الت2ي ال ينفّك ي2وّرط فيها 
الوالي2ات املتحدة، مرًة تلو أُْخ2َرى، ولذلك فإن2ّي أعتقد أ9ّ 9ذا الكيا9 
يق2ف عى مف2رتق الطرق أيض2اً يف الوالي2ات املتح2دة األمريكية، ولن 

أس2تغرَب إذَا ما عرّب الش2عب األمريكي يف انتخابات2ه النصفية املقشلة 
عن اس2تيائه الش2ديد م2ن سياس2ات ترام2ب، وارتهانه لسياس2ات 
الكي2ا9 الصهيون2ي، وانس2ياق الصهاينة الجمهوري2ن وراا ترامب، 
واضعن بذلك خضوعهم البت2زاز اللوبي الصهيوني يف درجة أعى من 

مسؤولياتهم تجاه الواليات املتحدة، ومصالحها، ومصداقيتها. 
يف السياس2ة تس2تغرق الظوا9ر وقتاً حتى تنض2ج، وحتى يتحّول 
الش2عور أَْو الفك2رة إىل عم2ل ملم2وس، ولذلك فإن2ي أرى ما حدث يف 
الاام2ن من أي2ار ع2ا1 م201، والتوقيع ال2ذي فاخر ب2ه ترامب أما1 
كام2ريات التلف2از، أراه مفرتق2اً خِطراً مَل2ن كا9 ورااه ومل2ن قا1 به، 
ومفرتقاً عظيماً مَلن اس2توعشه، وس2يطر عى ردود فعله، واس2تمّر يف 
دراس2ة الحالة قشل أ9 يتخذ قراراً بالتحّرك. التحّدي األول واأل9م الذي 
تواجهه أوروبا اليو1 9و إما أ9 تاشت أنّها دول مس2تقّلة ذات س2يادة، 
وأنها مسا9مة حقيقية وموثوقة يف السياسة الدولية، وإّما أ9 ترب9ن 
للمرة األخ2رية أنها مجّرد تابع للواليات املتح2دة وإرسائيل، وبهذا لن 
يقيم لها أحد بعد ذلك وزناً يف الحس2ابات الدولية. القادة التأريخيو9 
9م الذين يَرو9 ما الذي سيس2ّجله التأري2خ، وليس فقط ماذا يصنع 

اليو1 أَْو غداً، وال أعلم كم من 9ؤالا يقود اليو1 يف أوروبا أَْو العالم. 
س2ؤاٌل مفت2وٌح نرتّق2ب الجواب عليه م2ن خلل متابع2ة تداعيات 

مواقف الدول عى قرار ترامب. 
إ9 اآلراا املذكورة يف 9ذه املقالة ال تعرّب بالرضورة عن رأي امليادين 

وإنما تعرّب عن رأي صاحشها حرصاً. 

حمود عبداهلل األهنومي 

تُش2ِشه دويلة اإلمارات تلك الفت2اة القصرية التي بالغ 
مجتمُعه2ا يف االحتق2ار لها بس2شب قرص قامته2ا؛ فإذا 
به2ا تنتعل الكعاب العالية، وتقف عى أطراِف أصابعها، 
وتفتع2ل الحركات الت2ي تريد من خلله2ا أ9 تاشت أنها 
طويل2ة القام2ة، لك2ن الحقيقة امل2رة التي تع2رتف بها 
مساا كل يو1 أنها إذا ما خلعت تلك اإلضافات عادت إىل 
حقيقتها املرة، واليشا نفس2ه ينطشق عى 9ذه الدويلة 
الرويشضة التي ُصِنَعْت عى عن االس2تعمار، وبإرشافه، 

ولتحقيق أ9دافه.
ح مستش2ار حاكم دبي )عشدالخالق  لم يفاجئني تشجُّ
عشدالله( يو1َ اش2تطَّ ب2ه الفخر، ونأى ب2ه الز9و، و9و 

يحك2ي أ9 ش2يطانا أمريكيا، ألق2ى يف عقوِل أعراِب )س2احل عما9( 
أنهم )إسشارطة العربية(؛ ملا يعلم 9ذا الشيطا9 األمريكي أ9 مذ9شهم 
مذ29ب أبي س2فيا9 يف الفخر، وقل2ة العقل، وضحالة الفك2ر، ليشالَغ 
األمري2كا9 من بعد ذلك وم2ن قشله يف جعل 9ذه الدويل2ة قفازا حينا، 
وح2ذاا حينا آخر، وظفرا حينا، وظلفا حين2ا آخر، لجرح وإيذاا أبناا 
الع2رب واملس2لمن، يف املواق2ف التي ال يري2د األمريك2ي الظهور فيها 

مشارشة.
طشعا )إس2شارطة( مدينة يونانية تنتمي للعرص اإلغريقي، اتَّسمت 
بأ9 مجتمعها كا9 مجتمعا عسكريا، احرتف القتال ملواجهة األخطار 
الت2ي كان2ت تهدد29ا، وله2ذا واجه2ت امل2د9 اليونانية األخ2رى، ويف 
مقدمتها )أثينا(، لكن ما غفل عنه مستش2ار حاكم دبي الذي س2ِكر 

بزبيش2ِة أمريكيٍّ خشي2ِث الطوية، أ9 أس2شارطة لم تس2تقِد1 املقاتلن 
املرتزقة من شتى أصقاع العالم كما تفعل دويلته التائهة؛ ألنها كانت 
قوي2ة يف ذاته2ا، ولي2س يف محاربيها الذي2ن تَدَفُع لهم، 

و9م ينتمو9 فقط للِقرش والدينار الذي يدفع لهم.
)إس2شارطة س2احل عما9( بما لديها من رصيٍد ضخٍم 
من األم2وال التائهة، ورصيٍد صف2ريٍّ يف الُهويَّة واألخلق 
والحضارة والتاريخ، وشعوٍر جامٍح بالنقص واإلفلس يف 
كل ذلك، وحقٍد بعرييٍّ عى الدول الغنية بها، ومنها اليمن، 
لو9ا يف أجن2داٍت  ل لألمري2كا9 والصهاين2ة أ9 يُش2غِّ س2هَّ
ومش2اريَع تعمل ع2ى مناقضة اإلس2ل1 وتدم2ري العرب 

واملسلمن، واليشا نفسه ينطشق عى النظا1 السعودي.
م2ن املهم أ9 يتذك2َّر املرتِزقة )املنافق2و9( من أبناا 
جلدتنا، وال سيما الجدد منهم، أنهم ليسوا سوى زملا 
ورف2اق درب ملرتزق2ٍة من ش2ذاذ اآلف2اق، مجلوبن من جمي2ع أنجاد 
وأغ2وار 29ذا العالم باملال، وأنهم ليس2وا أحس2ن حاال منه2م، إذ من 
جميعهم تحاول )إس2شارطة س2احل عما9( أ9 تخل2ُق لها مجدا، وأ9 
تتكل2ف لها حارضا يغط2ي عورات املايض الشدائ2ي، والهوية التائهة، 
واملال الغشي، وأ9 تقف عى أطراف قدميها املرتِكزتن عى أجناٍس من 
الشرش املجلوبن من ش2تى ق2ارات 9ذا العالم، وبالطش2ع فإ9 أكار9م 
دنااة وحقارة 9م املرتزقة )اليمنيو9( املنضمو9 حدياا لهذه الجوقة 

امللوَّنة بكل ألوا9 القشح والششاعة يف 9ذا العالم كله.
تع2رَّض اليمن ألنواٍع م2ن املحتلن والغ2زاة، ولكن يُْحَس2ُب للغزاة 
، بغض النظر عن عدالة  الس2ابقن أنهم كانوا أصحاَب مرشوٍع ذات2يٍّ
ذلك املرشوع من عدمها، وكان2وا أيضا أقوياا بالذات وليس بالعَرض 

امُلش2رَتى باملال، بداية من الروم2ا9 وحملة إيليوس جاليوس، وانتهاا 
بالعاماني2ن واملرصين يف التأريخ الحديث، أما 9ؤالا فإنهم يحاولو9 
مج2دا ال يشلغون2ه، ويتكلفو9 طموحات ال قشل له2م بها، ويتحككو9 

بشعٍب أصيٍل مشهود له بفروسيته وشجاعته وصربه.
ل عليه ذوو العقول الضحلة يف )أس2شارطِة  املال ال غريُه 9و ما يعوِّ
ب( لهم بها األمريكيُّ ليحرِّكهم  س2احِل عما9( يف تحقيِق أحل1ٍ )ش2عَّ
يف مرشوعه، و9ذا املال باتت عُن النِهم األمريكي تَُحْمِلق فيه، و9ا 9و 
بن الفينة واألخرى يطلق شهقات سعاره عليه، ويُسيُل لعابَه املتدّفق 
حول2ه، و9ا 9ي مؤرشات الربع األول للع2ا1 الجاري من اقتصاد 9ذه 
ح، وحتما بما أ9 9ذا  )اإلس2شارطة( األمريكية تش2ري إىل انهياره املرجَّ
العدوا9 بكل جرائمه 9و مظَهٌر ال يعربِّ عن حقيقة القوة الذاتية، فإنه 
ال بد أ9 تعربِّ يوما الحقيقة اإلس2شارطية عن نفسها الزائفة، وو9مها 
الخادع الرباق، فلم يس2تنرِس الشغاث، وما َجع2َل الاعلَب نِمرا أنه لشس 

. جلَده املوشَّ
يف ي2و1ٍ م2ا - وربم2ا ب2ات قريش2ا ج2دا - س2تتلش تل2ك األو29ا1 
اإلس2شارطية، وتتشخر تلك )العنطزات( النفطية الخليجية، وس2يعود 
كل مرتزق يف العالم إىل أ9له، وحينها سيشيت كل عريس مع عريسته، 
ومنطق التاري2خ كما 9و منطق القرآ9 الكريم ونواميس الله يف كونه 
تعلن جميعا عى األش2هاد بأ9 الش2عوب باقية، وأ9 املعتدين إىل زوال، 
وأ9 الله مع الصابرين املستضعفن، وصدق الله القائل: )َوإِذَا أََرْدنَا أ9َ 
ْرنَا9َا  نُّْهِلَك َقْريًَة أََمْرنَا ُمرْتَِفيَها َفَفَس2ُقواْ ِفيَها َفَحقَّ َعَليَْها اْلَقْوُل َفَدمَّ
تَْدِمرياً( ]اإلرساا: 16[. وحينها ستضيق أرض اليمن عى مرتزقته بما 
رحشت، وال عاصم لهم من س2خط التاريخ، وعاقشة أبي رغال، ولله يف 

خلقه شؤو9. 

على مفترق طرق 

إسبارطة العربية المتحدة والثعلب المتنِمر 
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د. أحمد عبدالملك حميد الدين

إ9َّ ال2رصاَع م2ع الكيا9 الصهيوني 29و رصاع عقدي يف 
حقيقته وتتفاعل النفوس مع قضية القدس بقدر نس2شة 
اإليَْم22ا9 وتعرف إرسائيل 9ذا جي2داً لهذا فا9 ُمَخّططاتها 
ن يحكم الش2عوب  وحلفائها ترتكز عى انتزاع اإليَْم2ا9 ِممَّ
وبصيغ2ة أُْخ22َرى يتدخل أط2راف التحالف م2ع إرسائيل 
يف سياس2ة الش2عوب اإلْس22َلمية م2ن خلل دع2م حكا1 
منزوعي اإليَْم2ا9 فيما تشث أجهزة إْع2َلمهم برامج إفساد 
إيَْم2ا9 الشعوب لضما9 إخراج القدس من قلوبهم وحتى 
مج2رد تفاعله2م العاطفي، نا9يك عن تحيي2د الحكومات 
العربية واإلْس2َلمية عن الرصاع مع الكيا9 الصهيوني من 

أجل القدس. 
 ويف مرحل2ة الحقة بارتفاع نس2شة تشعية الح2كا1 يتم الضغط عليهم 

التخ2اذ مواقف إيجابية يف ال2رصع لصالح إرسائيل يف مواجهة من يؤمن 
بالقضية. 

 وحينما يستعيص إفراغ اإليَْم2ا9 الديني والوطني يتجه 
العم2ل نحو تحويل الشوصلة نح2و اتجاه املؤمنن بعضهم 
بعضا بخداعهم عن حقيقة الرصاع وخلق قضايا مذ9شية 
وطائفية فيجتهد 9ؤالا األعداا وعملئهم يف خداع املؤمنن 
ع2ن حقيقة عدو29م الحقيقي و29و الكي2ا9 الصهيوني 
بإيجاد عدو و9مي عادًة ما يكو9ُ 9و من تخشاه إرسائيل 

نفسها، ليفوزوا برضب عصفورين برمية واحدة. 
 ويف ظ2ل عد1 إدراك املس2لمن والع2رب ُخُصوصاً لهذه 
الحقيق2ة باملحافظة عى ُعَرى اإليَْم2ا9 يف نفوس2هم ومن 
جهة أُْخ2َرى فهم عدو9م الحقيقي س2يظل ميزا9ُ الرصاع 
2ت2ُه يف صال2ح إرسائي2ل وس2وف تتم2دد أَْكا22َر  تمي2ُل َدفَّ

وأَْكا22َر.. واللُه املستعا9. 

د. غازي حسين 

  نؤك22ُِّد بمناسشة مرور الذكرى السشعن للنكشة أ9 حقَّ 
عودة اللجئن إىل ديار9م 9و جو9ُر قضية فلسطن، و9و 
الذي أّدى إىل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، واندالع 

املقاَومة الفلسطينية املعارِصة. 
ُك به اللجئُ الفلسطيني والشعُب  و9ذا الحقُّ الذي يتمسَّ
2ُة العربيُة جيلً بعد جيل، 9و مشدأٌ أسايسٌّ من  العربي واألُمَّ
الحقوق الطشيعية لإلنَْس22ا9، والقانو9 الدويل اإلنَْس22اني 
واإلعل9 العاملي لحقوق اإلنَْس2ا9، و9و ملٌك للجئ نفسه 
وليس ملنظمة التحرير الفلسطينية أَْو الحكومات العربية، 
وال يج2وُز يف 9ذا الحق اإلنابة أَْو املس2اومة أَْو التنازل، وال 

يزول بزوال الدول أَْو بتغيري السيادة أَْو بالتقاد1. 
ونَُؤك222ُِّد أ9 مش2كلَة اللجئ2ن نتجت ع2ن ُمَخّططاِت 

الرتحيل التي أقرتها املؤتمراُت الصهيونية والوكالة اليَُهودية والحكومات 
اإلرسائيلي2ة بع2د حرب ع2ا1 م4ش1، وال ت2زاُل حكومُة نتنيا29و تخّطُط 
لرتحيل أبناا ش2عشنا العربي الفلس2طيني من الداخل الفلسطيني لجعل 
الكي2ا9 الصهيون2ي دولًة لجميع اليهود يف العال2م، وإلقامة أَْكش22َر غيتو 
يهودي اس2تعماري وعنرصي وإر9ابي يف قلب الوط2ن العربي، وال نزال 
نسمُع من قادة العدّو الصهيوني عزَمهم عى شطب حق عودة اللجئن 

إىل ديار9م. 
تتضّمُن مشادئُ القان2و9 الدويل والعهود واملواثيق الدولية ومنها املادة 
) 1( من اإلعل9 العاملي لحقوق اإلنَْس22ا9 حقَّ ُك2ّل ش2خٍص يف العودة 
إىل منزل2ه يف وطن2ه وضما9 حقه يف مغ2ادرة وطنه بحري2ة والعودة إىل 
منزله كنتيجة طشيعية لحق املواطن األسايس يف حرية التنقل، وتعتربُ أ9 
الع2ودَة لألفراد الذين يرغمو9 عى مغادرة وطنهم؛ بس2شب ُق2وَّة قا9رة 
كالحرب ح2قٌّ ملز1ٌ، واتخذت الجمعية العامة لألَُم2م املتحدة إثَر نش2وا 
مش2كلة اللجئن التي س2ششتها »إرسائيل« القرار )4ش1( الذي نص عى 
عودة اللجئن إىل ديار9م يف أرسع وقت ممكن وتعويضهم عن الخسائر 

واألرضار التي لحقت بهم. 
نش2أت موجة الهج2رة الاانية ج2راا ح2رب حزي2را9 العدوانية التي 
أش2علها الكيا9 الصهيوني عا1 67ش1، وال يزاُل يحتلُّ فلس2طَن بأرس9ا 
والجوال9 السوري وتلل كفر شوبا ومزارع ششعا يف جنوب لشنا9، فاتخذ 
مجلس األمن الدويل بتأريخ 14 حزيرا9 67ش1 القرار رقم )7 2( وطالب 
في2ه »إرسائيل« املعتدية بتس2هيل ع2ودة اللجئن الفلس2طينين الذين 

رشدوا جراا الحرب العدوانية إىل منازلهم. 
بقيت مش2كلُة اللجئن الفلس2طينين من2ذ النكشة وحت2ى اليو1 من 
دو9 ح2ل؛ بس2شب رغشة الكي2ا9 الصهيوني يف تهويد فلس2طن وجعلها 
الوطن القومي لجميع اليهود يف العالم، ورفضه وإنكاره لحقوق الشعب 
الفلس2طيني الوطني2ة غ2ري القابل2ة للت2رصف ويف طليعتها ح2ق عودة 

اللجئن إىل ديار9م. 
إ9 رصاَعنا مع العدّو الصهيوني رصاع وجود وليس نزاعاً عى الحدود، 
وأ9 العدوَّ ينطلُق من الخرافات واملزاعم واألطماع واألكاذيب التي رسخها 
كتشة الت2وراة والتلم2ود يف األرض والا2ورات العربية، ويس2خر الحروب 
العدوانية، أي استخدا1 الُق2وَّة أَْو التهديد باستخدامها واالحتلل والضم 
واالستعمار االس2تيطاني للهيمنة عى الوطن العربي وإقامة »إرسائيل« 
العظم2ى االقتصادية من خلل م2رشوع الرشق األوس2ط الجديد بدعم 
وتأيي2د كاملن م2ن االمربيالية األمريكي2ة وجامعة ال2دول العربية التي 
يقود9ا حالياً آل سعود وثاني ونهيا9، ووصلت غطرسة وعنجهية قادة 
الكي2ا9 الصهيون2ي والصهيونية العاملية حداً ينكرو9 فيه مس2ؤوليتهم 
التأريخي2ة عن نش2وا مش2كلة اللجئن وع2د1 حلها، فج2اا املؤرخو9 
اإلرسائيلي2و9 الجدد وعكفوا عى دراس2ة وتحليل الوثائ2ق الصهيونية، 

وخرجوا برأي 9ز ق2ادة »إرسائيل« وأعلنوا أ9 ترحيلً جماعياً قرسياً قد 
ارتكشته »إرسائيل« بحق الشعب الفلسطيني عا1 م4ش1. 

إ9 الش2عب العربي الفلس2طيني ومعه جميع الشعوب 
العربي2ة واإلْس22َلمية واألح2رار يف العال2م يؤّك22ُد َوحدَة 
الش2عب واألرض والقضي2ة، ويرف2ض مش2اريع التوطن 
والوط2ن الشدي2ل، ويع2رب ع2ن ح2ق اللجئ2ن الطشيع2ي 
والرشع2ي والقانون2ي يف الع2ودة إىل ديار29م واس2تعادة 
أرضهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عن الخس2ائر واألرضار 

التي ألحقتها بهم دولة االحتلل. 
 ونؤّك22د بش2كل قاط2ع أ9 التوط2ن 29دف ومصلحة 
صهيوني2ة لوأد ح2ق ع2ودة اللجئن، أصحاب فلس2طن 
األصلين وسكانها الرشعين، ولتحويل الكيا9 الصهيوني 
إىل دولة لليهود عنرصية خالصة، ولتربير إقامة الدول عى 
أسس دينية وطائفية وعرقية يف منطقة الرشق األوسط. 

لق2د وافق2ت األَُم22ُم املتح2دة يف عا1 66ش1 ع2ى العهد الدويل بش2أ9 
الحقوق املدنية والسياسية، وعى العهد الدويل بشأ9 الحقوق االقتصادية 
واالجتماعي2ة، وينّصا9 ع2ى حق ُك2ّل فرد يف مغادرة بل2ده والعودة إليه 
وع2ى عد1 جواز حرمانه من العودة بش2كل تعس2في، ويتمتع العهدا9 

بصفة إلزامية للدول املوقعة عليهما، وقانوناً للدول األطراف فيهما. 
وج2اات صفقُة القر9 لتنس2َف حقَّ عودة اللجئ2ن إىل ديار9م تلشيًة 
لرغشة »إرسائيل« وانحيازاً س2افراً لها، وتنكراً لجمي2ع العهود واملواثيق 
والقرارات الدولية التي تؤّك2د عى حق اللجئن الفلس2طينين يف العودة 

إىل ديار9م. 
إ9َّ الكيا9َ الصهيونيَّ يتحّمُل كامَل املس2ؤولية التأريخية والسياس2ية 
واملادي2ة والقانوني2ة واألَْخ2َلقي2ة ع2ن نش2وا مش2كلة اللجئ2ن، كما 
يتحم2ل املجتم2ع ال2دويل وبالتحدي2د األَُم2م املتح2دة والوالي2ات املتحدة 
األمريكية مسؤولية استمرار النكشة أي استمرار كارثة ومأساة اللجئن 

الفلسطينين واملحرقة عى الشعب الفلسطيني. 
وتجري يف 9ذه األَي2َّا1 محاوالٌت عى قد1 وس2اق القتلع أبناا ش2عشنا 
العربي الفلسطيني من النقب والجليل والقدس، وتهويد املسجد األقى 
وبن2اا الهي2كل املزعو1 ع2ى أنقاضه بصم2ٍت مريٍب م2ن جامعة الدول 
العربي2ة يف بعض األحي2ا9، ويف أحيا9 أُْخ2َرى بتغطي2ة منها كموافقتها 
عى ش2طب حق ع2ودة اللجئ2ن إىل ديار29م يف مشادرة آل س2عود التي 
وضعها اليه2ودي توماس فريدما9 ووافقت عليه2ا قمة بريوت العربية 
يف 2002، وموافقته2ا ع2ى تش2ادل األرايض لضم %5م من املس2تعمرات 

اليهودية إىل الكيا9 الصهيوني. 
إ9 29ذه املخاط2َر التي تحيُق بش2عشنا العربي الفلس2طيني وحقوقه 
2ة  الوطنية غري القابلة للترّصف يف وطنه فلس2طن، تضع الش2عب واألُمَّ
واألح2رار يف العال2م أما1 مس2ؤولية الدفاع ع2ن حق ع2ودة اللجئن إىل 
ديار9م وتنفيذه تطشيقاً للمشادئ ال2واردة يف العهود واملواثيق والقرارات 

الدولية. 
إنن2ا نطالُب م2ن جامعة ال2دول العربية ولجن2ة املتابع2ة التابعة لها 
بالتوق2ف عن التنازل عن الحقوق الوطني2ة الاابتة غري القابلة للترصف 
لش2عشنا العربي الفلسطيني ويف طليعتها حق عودة اللجئن إىل ديار9م، 
والتوق2ف عن دع2م املفاوضات واملوافق2ة عى تهويد الق2دس وصفقة 
الق2ر9 إلرض2اا الوالي2ات املتح2دة والصهيوني2ة العاملية، وذل2ك إلنجاح 
امل2رشوع الصهيو_أمريك2ي، وتصفية قضية فلس2طن وإنه2اا الرصاع 

العربي الصهيوني. 
2ُة بأرس9ا واألحرار يف العالم  إ9َّ الشعَب العربيَّ الفلسطيني ومعه األُمَّ
يتمس2ك بحق العودة، ويرُفُض رفضاً قاطعاً ش2طشَه أَْو املساَومَة عليه، 
كم2ا يرُفُض مش2اريَع التوطن والوط2ن الشدي2ل والكونفدرالية لتحويل 

األرد9 إىل دولة فلسطينية. 

سياسة حرف بوصلة العداء عن العدّو الحقيقي

النكبة وحق العودة 

مسرى النبي 
أمين الجوفي

يُـمـناك َهـــــــات  ُقـــــــْم  يـُــــمـــــنـــــاه  الـــــيـــــمـــــن  ــّد  ـــ م
ـــح حــزامــك ــلـــــى أقـــــــدامـــــــك وشـــّب ـــف عـــ ــــ وّق

ــاك ــبــى واحــتــضــنَّ ــّن جـــــيـــــنـــــاك يـــــامـــــســـــْرى الـــ
حَمامٓك ــْم  ــِع ــْطـــ ـــ ِت ــدس(  ـــ ــا)ق ـــ ي ــا  ــبـــــادنـــ واكـــ

ــه طـــــلـــــبــنــاك ــل ــال ــبـــــح ي ــاح الـــــصـــ ـــ ــب ومـــــــن صـــ
ــك ــرامـــ ـــ ــت ــع هـــــيـــــبـــــتـــــك واحـــ ـــ ــرّجـــ ـــ ــانـــ ـــ مـــ ال 

جـيـناك جـــــيـــــنـــــاك  قـــــال  ال  الـــــيـــــمـــــن  هـــــذا 
ـــــع أمــــــــامــــــــك ـــــركـــ ــدو الـــلـــه يـــ ـــ ـــ نــــــــلــــــــقــــــــي ع

ــم نـــــصــرنــاك ــاك ـــ بـــــســـــم الـــــوطــن والـــــــديـــن ي
ــهــزامــك ــن ــتــفــل ب ــف تـــــحـــ ــوســـ ـــ ـــوان ي ــــ ــــ وأخــــ

عـفـنـاك ـــاُذّل  ــــ يــــ ل  ــُذّ ـــ ـــ ــل ـــ ـــ ل ــل  ـــ وقـــ ــرخ  ـــ ـــ أص
ــه ســـــامـــــك ــن ــدي ــمـــ ـــ ـــ مــــــــكـــــة وال ـــ ــل ل ـــ ـــ ـــ وّص

سـمـعـنـاك مـــــااحـــــنـــــا  ــان  ـــ ــربَ ـــ ــُع ـــ ال ــع  ـــ ــّم وســـ
ــن قـــــبـــــل مـــــاتـــــنـــــطـــــق فـــــهـــــمـــــنـــــا كـــــامــك ـــ م

مـاظـلـمـناك فـــــالـــــيـــــمـــــن  لـــــكـــــن  مـــــظـــــلـــــوم 
ــــوجــــع فـــــــي عـــــظــامــك ــفــســك وال ــمــت ن ـــ ــل ظـــ

ــل ســـــيـــــفـــــك وامـــــســحــه مـــن جتــّنــاك ـــ ــت أســـ
ــيــون ضـــربـــة ُحــســامــك ــهـــ ــنـــــي صـــ ــم بـــ ـــ ــّع طـــ

ـــراس بــأبــنــاك ــــ ـــع ال ــك رافــــ ـــ ــلّ ــخ وخـــ ــمـــ وأشـــ
ــقــف ســهــامــك ــل ـــدس( ت ـــا)ق ــــ ــا ي ـــ ــادن ـــ ــس ـــ وأج

مـانسيناك ــرك  ــاضـــ حـــ ــي  فـــ الـــــــذي  أحـــــنـــــا 
مـــــقـــــامـــــك ــي جـــــهـــــلـــــنـــــا  ــاضـــ ــمـــ ـــ ال ــي  ـــ فـــ وال 

ــت فـــــيـــــنـــــا بـــــالـــــمـــــحـــــبـــــة وعـــــشـــــنــاك ــشـــ وعـــ
ــعــطــشــى ارتــــــوت مـــن غــمــامــك وارواحــــنــــا ال

ــوق يـــــكـــــتــب فــقــدنــاك ـــ ــش ـــ ــا ال ـــ ــان ـــ ومـــــــن دم
سـنـامـك ذروة  بــــــــالـــــعـــــز  بــــــــهــــــــا  تــبــلــغ 

نــــــــطــــــــرح جـــــنـــــابـــــيـــــنـــــا لـــــهـــــن ال خـــــذلـــــنـــــاك
ــا رفـــــعـــــنــا وســامــك حـــــّمـــــى الـــــلـــــحـــــىٰ ال مـــ

ـــــد دخــــــــلـــــنـــــاك ــك يــــــــمــــــــيــــــــن الـــلـــه ال قـــ ـــ ـــ ول
مــنــامــك ــــــــك  ــَيّ ـــ ـــ ــِن ـــ َهـــ ال  ااّل  ــاوى  ـــ ـــ ن ـــــا  مـــ

ــا ) قـــــــدس( مــاقــط بــعــنــاك ـــ ـــذي ي ــا الــــ ــن أحـــ
بـــــإقـــــتـــــحـــــامـــــك ــلـــــعـــــدو  لـــ ســــــــمــــــــحــــــــنـــــا  وال 

مــبــنــاك بــــاح  ذي  و  ــك  ــاعـــ ـــ ب ذي  )ســـــعـــــود( 
حــــــــرامـــــك ـــــده  ــيـــ ـــ بـــ ــل  ـــ حـــ االول  ــّد  ـــ ــجـــ ـــ ـــ ال

ــودي الـــــمـــــنـــــشـــــاء عـــــلـــــى)نـــــجــد(غــنــاك ـــ ــه ـــ ي
ــك ــام ــجــل ميــســك زم ـــ ــة ل ـــ ــروب ـــ ــع ـــ ــم ال ــإســـ ـــ ب

حـــــّنــٓــاك بـــــالـــــكـــــذب  ـــــرب  ــغـــ ـــ والـــ هــــــــو  وّدق 
ــك وقـــصـــقـــص خــطــامــك ــل واســـــــرج لـــهـــم خــي

ــلـــــيـــــس مـــــنـــــهـــــم تـــــبــنــاك ــا جـــــــاء أبـــ ـــ وكـــــــل م
وواصـــــــــىٰ عـــــيـــــالــة يــهــمــلــوا فـــي اهــتــمــامــك

ــه دعــمــنــاك ــقــول يـــــضـــــحـــــك عـــــلـــــى عـــــقــلــك ب
ــفـــــض اعـــــتـــــصـــــامـــــك ــّولـــــهـــــم لـــ ـــــمـــ ــو يـــ ـــ ـــ وه

ــاك ــلــيــل هــّن ــم وفـــــي الـــ ـــ ــّزاه ـــ فـــــالـــــصـــــبـــــح ع
ــى اللـــــتـــــهـــــامـــــك ــعـــ ــة ســـ ــكـــ ـــرم مـــ ومــــــــن حــــ

ــاك مـــــن)تـــــمـــــر االتـــنـــاك( ـــ ــذرن ــدس حـــ ــاقـــ ـــ ي
فـــــــي طـــــعــامــك لـــــــك  ــم  ــســـ ـــ ال ــود دس  ـــ ــع ســـ

ــحــرك وبـــحـــري ومــيــنــاك ـــ ــروا ب ـــ ــاص ـــ ــن ح مـــ
ورامــــك وغــــــّزة  ــعـــــاء  ــنـــ يـــــقـــــصـــــفـــــوا صـــ ذي 

تـمـنـاك واال  الـــــنـــــصـــــر  تـــــمـــــنـــــى  أنــــــــهــــــــض 
ــر نـــــظـــــامـــــك ـــ ــي ــا وغـــ ـــ ــان يــــــــكــــــــفــــــــيــــــــك ال هـــ

ـــه عــرفــنــاك ــه أبـــــلـــــيـــــس قـــلَّ ــوجـــ ــق بـــ ــصـــ ـــ واب
يـــــالـــــيـــــل جـــــــاك الـــــصـــــبـــــح عـــّطـــف خــيــامـــــك
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القضية الفلسطينية في فكر السيد حسين
الدكتور/ إسماعيل محمد المحاقري *

ماّل2ت القضي2ُة الفلس2طينيُة املح2وَر 
املحّرك لكل ال2رؤى واألفكار التي تضمنها 
مرشوع الس2يد حس2ن فهي م2ن عّززت 

لديه الش2عور باملسؤولية 
ض2وا  يف  22ة  األُمَّ تج2اه 
واالنته2اكات  الجرائ2م 
الوقحة والفجة التي يقو1 
الصهيون2ي  الع2دو  به2ا 
عام2اً  خمس2ن  ط2وال 
ومصادرة  االحت2لل  م2ن 
ض2وا  ويف  األرايض 
التي  والخطط  املؤام2رات 
الصهيوني  العدو  يحيكها 
اإلْس2َلمية  22ة  األُمَّ ض2د 
كان2ت  وق2د  والعربي2ة، 
الفلس2طينية  القضي2ة 

ح2ارضًة يف ُكّل تصّوراته الذ9نية الفكرية 
ويف ُكّل اس2تدالالته العملي2ة عند صياغته 
ملرشوع2ة الُق2رْآن2ي الذي أق2ا1 من خلله 
2ة واس2تنهاضها ملواجهة  الحجة عى األُمَّ
أعدائه2ا والخ2روج به2ا م2ن حال2ة الذلة 
والخنوع واالستكانة التي آلت إليها؛ بفعل 
تلك املؤامرات وبواس2طة ذلك العدو نفسه 

القديم والحديث.
وق2د كا9 الجدي2د يف فك2ر الس2يد ع2ن 
9ذه القضية أن2ه أعطى مفهوماً وتعريفاً 
أوسَع وأش2مَل للعدو الصهيوني استنشطه 
22ة ومن ُق2ْرآنها، باإلَضاَفة  من تأريخ األُمَّ
إىل أ9 قراات2ه لألح2داث كان2ت أَْكاَر عمقاً 
وتحمل أبعاداً ودالالت مختلفة عن حقيقة 

2ة. 9ذا العدوا9، وعلقة باألُمَّ
ولهذا فق2د تضمن مرشوُع2ه الُق2ْرآني 
اس2تقراًا دقيق2اً لألحداث وتحدي2داً بليغاً 
2ة، ثم  للمآالت ودراس2ة عميقة لواقع األُمَّ
قد1 رؤى فكرية وعمليه لكيفية املواجهة 
والخ2روج من حالة الذل واالس2تكانة عى 
22ة العربية واإلْس2َلمية بل  مس2توى األُمَّ

واإلنَْسانية. 

املحور األول: السيد يستقرئ 
األحداث ويعكس واقع اأُلمَّـة

ع2رض الس2يُد يف أَْكا2ََر م2ن مناس2شة 
ويف أَْكاَر م2ن موضع الحال2َة املزرية التي 
2ة اإلْس2َلمية، وتس2اال  وصلت إليها األُمَّ
2ة إىل 9ذا  عن األس2شاب التي أوصل2ت األُمَّ
املس2توى م2ن ال2ذل والخن2وع والتشعي2ة 
الت2ي  األس2شاب  لعدو29م..  واالستس2ل1 
جعل2ت وضعن2ا وضع2اً ر9يشاً ومؤس2فاً 
وأَْصش2َح العرب يترصفو9 بما يُمى عليهم 
م2ن العش2ارات الزائفة عن الس2ل1 وعالم 
مسالم مع أنهم يف نفس الوقت يشا9دو9 
عدو29َّم يومي2اً و29و يرتك2ب املج2ازر يف 

فلسطن وبقية بقاع العالم.
لقد نج2ح األعداا أ9 يجمدوا نفس2يتنا 
ويميت2وا ُكّل مش2اعر العداوة الت2ي يرّكز 
الُق22رْآ9 عى خلقها والتي يس2تدعيها ما 
نش2ا9ده ُكّل يو1 من مؤامرات واعتدااات 

علينا. 
الس2يد:  يق2ول  ثاني2ة  ناحي2ة  وم2ن   
يتس2ابقو9  والع2رب  املس2لمو9  أَْصش2َح 
ع2ن  الكاذب2ة  والوع2ود  التن2ازالت  وراا 
2ة اإلْس2َلمية كلها  الس2ل1 وأَْصشَحت األُمَّ
مستس2لمة وتخلت عن الدفاع عن نفسها 
وع2ن مقدس2اتها وع2ن كرامته2ا وع2ن 
أوطانه2ا وعن ثقافتها م2ع أ9 الدفاع عن 
ُكّل ذلك 9ي فطرة وغريزة عند اإلنَْسا9.. 
أل2م ينطلق العرُب ليواجهوا اإلْس2َل1 بما 

يحمل2ه من قي2م إنَْس2انية رفيع2ة ُكّل 
ذلك؛ ألنه2م اعتربوا أ9 فيه مساس2اً 

لاقافته2م مهم2ا كانت مس2تهجنة.. لقد 
غضشوا َوقاتلوا وضّح2وا من أجلها وبذلوا 

األموال من أجل الدفاع عنها!
م2ن ناحية ثالاة: يتس2اال الس2يد عن 
أس2شاب 29ذه الهجم2ة واملؤام2رات م2ن 
أمري2كا وإرسائي2ل ع2ى 29ذا النح2و من 
الس2فور والعلني2ة الت2ي لم 
يراِع فيها اية ذرة من احرتا1 
ولزعمائه2ا  22ة  األُمَّ له2ذه 
امتها9  احتق2ار،  س2خرية، 
بش2كل عجي2ب وس2اخر لم 

يحصل مالها يف التأريخ. 
كي2ف  أيض2اً  ويتس2اال 
اس2تطاع العدو أ9 ينجح يف 
قتل الروحي2ة الجهادية عند 
املس2لمن فرغم أ9 املسلمن 
إرسائي2ل  ع2ن  يتكلم2و9 
وأمريكا عى أنهم أعداا 9ذه 
22ة، ولكنهم يعيش2و9 لحظ2ات التيه  األُمَّ
والضلل، لدرج2ة أنهم لم يعودوا يعرفو9 
معن2ي الع2داوة وم2ا 29ي مقتضياته2ا، 
فم2َع أنه2م يصفونه2م باألع2داا نجد9م 
ينطلقو9 ليس2تجدوا منه الس2ل1، بل من 
تح2ت أقدامه ويعت2زو9 بل ويتس2ابقو9 
ع2ى مواالت2ه ويعق2دو9 مع2ه املواثي2َق 
واملعا29دات ويتعامل2و9 مع2ه يف ش2تى 

املجاالت املختلفة. 
ثم يقول كيف لن2ا أ9 نقول عنهم إنهم 
أعداا لنا يف الوقت الذي نش2اركهم املوقف 
وال2رأي والنظ2رة وس2ّلمنا له2م ألس2نتنا 
وأجهزتن2ا اإلْع2َلمي2ة ومنا9جنا من أجل 

تجميل صورتهم عند أمتنا. 

املحور الثاني: السيد يتكلم عن 
األسباب التي أوصلت اأُلمَّـة إىل 

هذا املستوى
ال�ص��بب االأول: االبتع2اد ع2ن الاقافة 
رس2م  يف  الخط2رية  ونتائج2ه  الُق2ْرآني2ة 
الص2ورة الخط2أ يف ذ9نيتن2ا ع2ن الع2دو 

َورسم العلقة الخطاا واملهينة معه..
حرص السيد حس2ن أ9 يوجَه خطابَه 
إىل  وإرش2اد9م  لتعريفه2م  املس2لمن  إىل 
الس2شيل ملعرفة عدون2ا ومعرفة ما يحمله 
لن2ا من حق2د وكرا9ية وما يكن2ه لنا من 
عداوة ال علج لها وال س2شيل إىل تحاشيها 
إاّل باملواجه2ة وفق2اً ملا أرش2دنا ب2ه ديننا 
وثقافتن2ا الُق2ْرآني2ة، فيج2ب الع2ودة إىل 
الاقاف2ة الُق2ْرآنية وإىل تأريخنا، فهما من 
س2يدالننا عن حقيقة العدو وعما يحيكه 
لنا م2ن مؤامرات وما يتشن2اه من مرشوع 

الستئصال وجودنا.
وقد استعرض عدداً من اآليات الُق2ْرآنية 
الت2ي عرضت صف2ات بن2ي إرسائيل وما 
22ة، فقد  يحملون2ه من ع2داوة له2ذه األُمَّ
أخربنا الُق2ْرآ9 أنهم أشّد عداوة للذين آمنوا 
ول2ن يرضوا عنا ما لم نس2لم له2م ونتشع 
ملتهم أَْو يردونا كفاراً وتابعن لهم وأنهم 
حريصو9 عى إفساد أخلقنا بما يملكو9 
من قدرة عى الش2اس الحق بالشاطل وعى 
تحريف الكلم ع2ن مواضعه وملا 9م عليه 
م2ن خط2ورة بالغ2ة علينا بم2ا يتصفو9 
ب2ه من الرش والخ2داع واملكر والتضليل إىل 
درج2ة أ9 الله س2شحانه 
يخاط2ب  وتع2اىل 

نشي2ه 

ص2ى الل2ه عليه وع2ى آله وس2لم أنه لوال 
فض2ل الله علي2ه لهمت طائف2ة منهم أ9 
يضل2وه ))َوَلْواَل َفْضُل الل2َِّه َعَليَْك َوَرْحَمتُُه 
نُْهْم أ9َ يُِضلُّوَك(( النس2اا  ت طَّاِئَفٌة مِّ َلَهمَّ
اي2ة  1 1 وقال يف اية أُْخ2َرى ))َوإ9ِ َكاُدوا 
َليَْفِتنُونََك َعِن ال2َِّذي أَْوَحيْنَا إَِليَْك(( اإلرساا 
آية  7 ويقول 9ذا بالنس2شة لرس2ول الله 

فما بالكم بالنسشة للمسلمن؟!. 
أ9  أخربن2ا  الكري2َم  الُق22ْرآ9َ  أ9  كم2ا 
اليه2وَد إىل جانب أنهم قدي2رو9 عى لشس 
الحق بالشاطل فهم حريصو9 عى مس2خ 
املسلن فهم ينطلقو9 بحب ورغشة ودافع 
ْن  قوى إىل مس2خ املس2لمن ))َودَّ َكِا2ريٌ مِّ
ن بَْعِد إِيَماِنُكْم  أ9َِْل اْلِكتَاِب َل2ْو يَُردُّونَُكم مِّ
2اًر(( الشق2رة آي2ة ش10، فهم يس2عو9  ُكفَّ
ع2رب العص2ور إىل تضلي2ل املس2لمن ع2ن 
دينهم وعن تأريخهم وإبعاد9م عن ثقافة 
الجه2اد وروح االس2تعداد الذ9ني واملادي 
ملواجهتهم؛ ألنه2م يعرفو9 أثر اإليَْم2ا9 يف 
روحية املسلم ويف تعزيز روح العزة واإلباا 
املوروث2ة ويس2عو9 إىل تكري2س الجه2ل 
وتعزي2ز االستس2ل1 والضع2ف والتشعي2ة 
وإبعادنا ع2ن ُكّل طريق ي2ؤدي إىل التقد1 
والرخ2اا واالكتف2اا الذات2ي َواالس2تقرار 
الس2يايس َواالجتماع2ي يقول الل2ه عنهم 
2ِشيَل، َواللَُّه أَْعَلُم  ))َويُِريُدو9َ أ9َْ تَِضلُّوا السَّ
ِبأَْعداِئُك2ْم َوَكف2ى ِباللَِّه َوِليًّا َوَكف2ى ِباللَِّه 
نَِص2رياً(( النس2اا 44-45 وبعد29ا يقول 
2َن الَِّذي2َن 29َاُدوا يَُحرُِّف2و9َ اْلَكِلَم َعن  ))مِّ
َواِضِع2ِه(( النس2اا من اآلي2ة 46 إىل آخر  مَّ
اآلي2ات ثم يقول يف آي2ة أُْخ2َرى ))َم2ا يََودُّ 
ِكَن  الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أ9َِْل اْلِكتَاِب َوال اْلُمرْشِ
أ9َْ يُن22زَل َعَليُْك2ْم ِمْن َخ2رْيٍ ِم2ْن َربُِّكْم(( 

الشقرة من اآلية 105.
وق2د ع2رض الس2يد حس2ن ع2دداً من 
املصاديق له2ذا الخط2اب الُق2ْرآني بأنهم 
22ة  س2عوا بج2د ورغش2ة يف أ9 يضل2وا األُمَّ
اإلْس2َلمية وإبعاد29ا ع2ن دينه2ا وع2ن 
تأريخه2ا وعن 9ويته2ا، واس2تطاعوا أ9 
الديني2ة  األم2ة ورموز29ا  ب2ن  يفصل2وا 
الحقيقية والوطنية والروحية َواستشدالها 
و9مي2ة  وقي2ادات  وش2خصيات  برم2وز 
عمل2ت ع2ى صناعتها خدمًة ملش2اريعها، 
باإلَضاَفة إىل أ9 الع2دو عمل عى مصادرة 
2ة اإلْس2َلمية القائمة عى قيم  ثقافة األُمَّ
الحق والعدالة واملس2اواة والعزة والكرامة 
والتكام2ل والوح2دة العضوي2ة والوطنية 
بقي2م  ذل2ك  ُكّل  واس2تشدال  واإلْس2َلمية 
الليربالي2ة وثقاف2ة الرأس2مالية املش2شعة 
املفرطت2ن،  والنفعي2ة  األناني2ة  ب2روح 
ولألس2ف لقد أثم2رت ُكّل تلك الجهود التي 
2ة  بذلها العدو نتائ2َج كشرية يف إضلل األُمَّ
يف الجانب الاقايف والس2يايس واالقتصادي 
ويف مختلف املجاالت يقول الس2يد حسن: 
))قضية أ9 يشقى اإلْسَل1 9و املسيطر عى 

وأمج2اده مش2اعر  املس2لمن 
ئ2ه  عظما و
وأحداث2ه 29ي 
األش2ياا الت2ي 
يستوحي منها 
 9 ملس2لمو ا
يتعل2ق  م2ا 
بحارض9م(( 
الق2دس  ي2و1 
العامل2ي ص 
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29ذا وس2نحاول أ9 نع2رَض لع2دد من 
الش2وا9د التي يف مجمله2ا كانت حارضة 
يف ذ29ن الس2يد ويف ثقافت2ه وإنم2ا رأين2ا 
صياغتها باألس2لوب املعهود لدى فلسفة 

الفكر القانوني. 
مفه2و1  يف  انح2راٌف  ج2رى  لق2د    .1
حرية ال2رأي والتعشري حيث ح2ول األعداا 
كارياً م2ن املعتق2دات الديني2ة والنضالية 
إىل مهزل2ة وت2م اس2تخدا1 حري2ة التعشري 
كذريعة للمساس لرمزنا الدينية والوطنية 
والتش2كيك يف ثوابتنا األخلقي2ة والقيمية 
وجعلو29ا مح2لً للس2تهزاا والس2خرية 
القومي2ة  العصشي2ات  لتطوي2ر  وذريع2ة 
والعرقي2ة واملذ9شية عى حس2اب الاوابت 
اإلْس2َلمية تحت مربر حري2ة الرأي، ومن 
خ2لل رفع 9ذا املشدأ والتش2دق به أوجدوا 
مس2وغاً قانونياً وأخلقياً ملمارسة الكذب 
التأريخية،  الحقائ2ق واملس2ّلمات  وإنكار 
ويف املقاب2ل تنمي2ة ثقاف2ة التحريض عى 
الحقد بن املذا9ب والطوائف اإلْس2َلمية.. 
يقول مليت2و9 أحد املفكرين الفرنس2ين 
إ9 مفه2و1 حرية الرأي جعل2ت الحقيقة 
والكذب يف لقاا ُحر وعى املكشوف.. ومن 
ناحي2ة ثاني2ة نلح2ظ أ9 م2ن املفارقات 
الغريش2ة أ9 9ؤالا ال يؤمن2و9 بما يعلنو9 
م2ن أف2كار ومش2ادئَ عن2د تعارضه2ا مع 
مصالحهم، فقد جس2د القضاا األمريكي 
النزع2ة العنرصي2ة عندم2ا أص2در حكماً 
بمعاقش2ة LEPEN؛ بس2شب ش2ناعة فعله 
بحس2ب ق2ول الحك2م املتعل2ق باليه2ود، 
حيث أدي2ن بتلعشه بالكلم2ات واألصوات 
بطريقه تؤدي إىل معاني مختلفة لإلسااة 
لليه2ود وكلن2ا يعلم كي2ف أ9 أغل2ب دول 
أوروب2ا أصدرت قوانن تجر1 ُكّل من ينكر 
محرقة اليهود "الهولوكوس2ت" ولقد قا1 
القض2اا الفرن2يس ع2ا1 7شش11 بالحكم 
ع2ى "جارودي" عندم2ا تكلم عن حقيقة 

الصهيونية وأكاذيشها. 
2.  وباس2م الحري2ة اإلْع2َلمية وحرية 
الصهيون2ي  الع2دو  أرىس  الصحاف2ة 
واألمريك2ي مش2دأ حرية تدف2ق املعلومات 
بدالً ع2ن حرية تشادل املعلوم2ات والهدف 
9و إزاح2ة ُكّل العوائق واملوانع أما1 تدفق 
ثقافتهم إىل بلدنا عرب الوسائل اإلْع2َلمية 
املختلف2ة ووصوله2ا بأثم2ا9 ز9ي2دة إىل 
ش2شابنا، وقد أوكلوا باملوض2وع الاقايف إىل 
األمريكي2ة  اإلعلن2ات  ووكاالت  9ولي2ود 
التي اس2تطاعت أ9 ترصف وعي الش2شاب 
ع2ن 9ويتها وثقافتها وتتلعب بذ9نيتهم 

وا9تماماتهم وإفساد أخلقهم. 
الديني2ة تلع2ب  الحري2ة  وباس2م    . 
ومقدس2اتها  الش2عوب  بعقائ2د  الع2دو 
فالح2ق يف الحري2ة الدينية ِوْف2ق2اً للفكر 
اللي2ربايل والصهيوني لي2س احرتاماً للدين 
يف ح2د ذات2ه، ب2ل 9و اح2رتا1 وتش2جيع 
عى اح2رتا1 اختيار األش2خاص لقناعتها 
مهم2ا كان2ت منحط2ة ومتصادم2ة م2ع 
ثوابت الدين والفطرة الس2ليمة لإلنَْسا9، 
أي الليربالي2ة تس2اوي بن خي2ارات املرا 
الدينية واألخلقية وخياراته للرذيلة، ومن 
ذلك اختيارات املرا لل2زواج املايل وقناعته 

بالعلقات غري املرشوعة. 
4.  وتح2ت س2تار التعددي2ة الاقافية، 
استطاع العدو اصطياد واجتذاب الرؤوس 
النابغة من أبنائنا يف ش2تى ميادين العلو1 
ثم تتوىل اإلنفاق عليه2م وربطهم بها منذ 
مراحل الدراس2ة الجامعية األوىل ثم تعمل 
عى االس2تفادة منه2م كجن2ود يف تحريك 
اقتصاد9ا و9كذا بالنس2شة للستقطاب 
املتمي2زة وأصح2اب رؤوس  الكف2ااات 
وامله2ارات  الح2رف  وذوى  األم2وال 
العملي2ة وذل2ك بهدف االس2تفادة منهم 
لتحريك عجلة االقتصاد لديهم وحرما9 
أوطانه2م م2ن االس2تفادة منه2م، فق2د 
نجح2وا يف اس2تغلل خ2ريات ومق2درات 
بلدنا بوس2ائلهم املختلفة.. نجحوا أَيْضاً 

يف اس2تغلل مقدراتنا من الك2وادر النابغة 
واملاابرة. 

ال�ص��بب الث��اين: االنح2راف ونتائج2ه 
2ة ألعدائه2ا ولحكا1 الجور  يف تدج2ن األُمَّ
وفصلها عن إْع2َلمها ورموز9ا وقياداتها 
من قرناا الُق2ْرآ9 وحملة الفكر الجهادي 

ذكر الس2يُد حس2ن عدداً من األس2شاب 
التي مرجعها أنفسنا وما طرأ من انحراف 
خط2ري منها أ9 علماا الس2لطة ومؤرخي 
22ة لحكا1  الس2وا عملوا ع2ى تدجن األُمَّ
الج2ور ع2ى ط2وال التأري2خ اإلْس2َلمي، 
لقد قّد1 29ؤالا الُق2ْرآ9َ الكريم واإلْس2َل1 
كوس2يلة لخدمة اليهود والنصارى، وتمت 
صناعة ثقافة تمس2خ باإلنَْسا9 وتحطه، 
فقد1 لنا الجش2ن والخض2وع للظلمة ديناً 
ندي2ن الل2ه ب2ه فقد جعل2وا من الس2كوت 
والخض2وع نوع2اً من السياس2ة الرشعية 

ونوعاً من الحكمة والترصف الحكيم.. 
ويرى أ9 الخطاب الديني الذي يعكس2ه 
علماا اإلْس2َل1 أَْصشَح خطاباً استس2لمياً 
أس2قط من أ9داف2ه ُكّل ما يُم2تُّ ملوضوع 
الجهاد واإلنفاق اس2تعداداً ملواجهة العدو 
فقد تصدر منابر الخطابة والفتوى علماا 
22ة لتكو9  ال يحمل2و9 أي رؤي2ا لهذه األُمَّ
يف مس2توى املواجه ألمري2كا وإرسائيل ثم 
يقول ))كيف يمكن أ9 نتوقع ممن ال يرى 
اإلْسَل1 إاّل دقنه وثوباً قصرياً ومسواكاً أ9 
2ة بمس2توى املواجه ضد اليهود  يجعل األُمَّ
وضد الغرب أ9 اقى ما يمكنه أ9 يعملوه 
29و أ9 يقنت2وا يف الصل2وات )الله2م أ9لك 

أمريكا وإرسائيل(.
29ؤالا  ما2ل  أ9  أيض2اً  ذل2ك  وم2ن 
املدسوس2ن من علماا ومؤّرخي السلطة 
س2اعدوا الع2دو ع2ى تمري2ر خطط2ه يف 
2ة وب2ن رموز9ا وقادتها  الفصل بن األُمَّ
الحقيق2ن قرن2اا الُق2رْآ9 الق2ادرو9 عى 
2ة وتوجيهها نحو عدو9ا ممن  تحريك األُمَّ
يحمل2و9 يف وجدانه2م وعقيدتهم روحية 
جهادي2ة ويرتشط2و9 باملجتم2ع برواب2ط 
الح2ب والقدوة والق2درة ع2ى التأثري وتم 
اس2تشدالهم برموز وقي2ادات و9مية تولوا 
صناعتها عرب وس2ائلهم املختلفة، فهؤالا 
م2ن أس2مو9م فرس2ا9 الع2رب وح2راس 
الشوابة الرشقية 9م يف الحقيقة من اوصل 
2ة إىل 9ذا املس2توى من الضعف  29ذه األُمَّ

واالستكانة..
 فقد كشفت األحداث عن مدى االرتشاط 
بن 29ذه الزعامات الو9مي2ة وبن العدو 
الصهيون2ي ومس2توى التع2او9 بينهم يف 
خدمة امل2رشوع الصهيوني مقابل حماية 
كراس2يهم وممالكهم فهل يمك2ن للعرب 
و29ذا 9و ح2ال زعمائه2م أ9 يقاتلوا وقد 
29ذه  إىل  وأوصلو29م  زعماؤ29م  أذله2م 
الحال2ة.. و29ل باإلم2كا9 أ9 ننت2رَص عى 
والقي2ادات  الزعام2ات  و29ذه  إرسائي2ل 
الحزبي2ة والديني2ة يتس2ابقو9 لنيل رضا 
أمري2كا وإرسائيل و9ل باإلم2كا9 أ9 نجد 
عند 29ؤالا ح2ل أَْو أ9 بمقدور29م اتخاذ 

موقف تجاه عدو9م؟.

املحور الثالث: السيد حسني 
ينطلق من الثقافة الُقـْرآنية 

لتحديد الرؤية واختيار املوقف 
والحل للقضية الفلسطينية 

يتساال السيد حسن بقوله: إ9 الُق2ْرآ9 
الكريم ونحن نراه يتحدث كارياً عن اليهود 
وع2ن خطورته2م الشالغ2ة ويحذرن2ا م2ن 
رش29م ومكر9م لألم2ة اإلْس2َلمية والله 
2ة  س2شحانه وتعاىل 9و من يري2د لهذه األُمَّ
أ9 تك2و9 عزي2زة وأ9 نك2و9 قوي2ة، فهل 
يمكن أ9 الله س2شحانه وتعاىل يحدثنا عن 
ُكّل ذل2ك ث2م ال يك2و9 يف كتاب2ه العزيز ما 
2ة إىل م2ا يمكن أ9 يؤ9لها  يه2دي 9ذه األُمَّ
لتكو9 بمس2توى مواجهة العدو والقضاا 
مؤامرات2ه؟.  وإحش2اط  ُمَخّططات2ه  ع2ى 
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محارضة )يو1 القدس العاملي(.
ث2م يجيب عى ذل2ك بقول2ه: ))ال بد يف 
ع2دل الله ورحمته وحكمت2ه أ9 يكو9 قد 
29دى الله إىل ذل2ك وقد 9دى فع2لً، ففي 
29ذا الُق22ْرآ9 الكري2م الذي ق2ال الله فيه 
))م2ا فرطن2ا يف الكتاب م2ن يشا(( التي 
تكل2م عنه2ا الل2ه يف مع2رض حدياة عن 
2ة إىل الطريق  مخاطر اليهود ما يهدى األُمَّ
2ة يف مس2توى  والس2شيل ب2أ9 تك2و9 األُمَّ
يجعله2ا ق2ادرة ع2ى املواجه2ة لليه2ود 
واحشاط ُكّل ُمَخّططاتهم وكيد9م الر9يب 
2ة تخلت عن الُق2ْرآ9 الكريم  لكن 9ذه األُمَّ
فليس صحيحاً املقولة املتداولة ))الرصاع 
اإلْسَلمي اإلرسائييل((، فاألمر ليس كذلك 
ب2ل الحقيقة أ9 من يص2ارع إرسائيل 9م 
مس2لمو9 بل إْس2َل1 وعرب بغري إْس2َل1 
رصعوا اإلْس2َل1 من داخل نفوس2هم من 
داخل أفكار9م من جميع ش2ئو9 حياتهم 
ثم اتجهوا لرصاع اليهود فأَْصشَحوا أمامهم 
عاجزين أذالا مستكينن مستسلمن وقد 
أَْصشَح2وا الي2و1 يس2ريو9 وفق م2ا يريده 
اليهود ومع ُكّل ذلك نحس2ب اننا مهتدو9 
وأحرار واننا وطني2و9 ومتحرضو9 واننا 

تقدميو9!!!

ويف ضوء ذلك حدد السيد 
املسؤوليات ووضع التصور باآلتي: 
الفلس2طينية  القضي2ة  أ9  ي2رى   .1
9ي قضية املس2لمن جميع2اً، فالخطاب 
الُق2ْرآن2ي 29و خط2اب للمس2لمن دوالً 
وشعوًب، فاملسؤولية تقع عى الجميع يف 
املحافظة والدفاع عن أرض املسلمن وعن 
مقدس2اتها فيقول: ))إ9 ساحة املسلمن 
س2احة واح2دة، وال يمكنن2ا أ9 نق2ول إ9 
اإلْس2َل1 وزع املس2ئوليات بن املس2لمن 
وجع2ل ُكلَّ فئة مس2ؤولًة عن قطاع معن 
وعما يحدث يف منطقة دو9 أُْخ2َرى؛ لذلك 
قضية فلس2طن قضية املسلمن جميعاً، 
حتى لو اعرتف الفلس2طينيو9 أنفس2هم 
بإرسائيل حتى لو رضوا بأ9 يكونوا عشارة 
ع2ن مواطن2ن داخ2ل إرسائي2ل ال يج2وز 
للمس2لمن أ9 يقّرو9م عى ذلك أَْو يتخلوا 
ع2ن جهاد9م إلخراج العدو من أرضهم(( 

محارضة )يو1 القدس العاملي(.
2.  ويرى أيضاً أ9 القضية الفلسطينية 
قضية املس2لمن دوالً وشعوباً، فالشعوب 
29ي أَيْضاً مخاطشة يف ال2ذود عن أوطانها 
ومقدراتها بكل الوس2ائل املتاحة لهم، وال 
يجب أ9 تظل الشعوب تنتظر من دولها أ9 
تقو1 بيشا يف مواجه2ه إرسائيل وأمريكا 
واملوق2ف املعرب ع2ن الرفض وعى س2شيل 
املاال إحي2اا ي2و1 القدس العامل2ي، و9ذا 
أق2ل ما يقو1 به املس2لم من أجل أ9 تشقى 
قضية فلس2طن حيه يف نفوس املسلمن؛ 
ولكي أ9 نشقى عى مس2ار الجهاد ويشقى 
مش2اعر الرفض إلرسائي2ل حية يف نفوس 

املسلمن. 
الفلس2طينية  القضي2ة  أ9   .  وي2رى 
9ي قضيُة أمة و29ي قضية محورية وال 
طري2َق لحله2ا إاّل بالتمس2ك بكامل الحق 
يف أرض فلس2طن وتحرير9ا من إرسائيل 
أ9 الفلس2طينين عندما تحّولوا من جهاد 
لتحري2ر األرض م2ن إرسائي2ل إىل املطالشة 
بإقام2ه وطن خاص يهم داخل فلس2طن 
9م أول من ش2هد عى أنفسهم بالهزيمة 
و9ا 9م بعد اعرتاِفهم إلرسائيل يوّجهونها 
ومعها أمريكا منذ فرتة طويلة لم يأخذوا 
درس2اً لم يأخ2ذوا عرباً؛ ألنه2م لم يرجعوا 
إىل الُق22ْرآ9 الكريم ليس2توحوا منه كيف 
يواجهو9 9ذا العدو والله لو رجعوا إىل آية 
واحدة ألغنتهم ودلتهم عى الس2شيل فالله 
قال عن اليهود ))أ1َْ َلُهْم نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك 
َف2ِإذًا ال يُْؤت2ُو9َ الن2َّاَس نَِق2ريًا((، والنقري 
9و الحشة الشيض2اا الصغرية يف ظهر نواة 

التمر. 
4.  وي2رى أ9 مس2ؤوليتنا أ9 نحس2ن 

اختي2ار قياداتنا وزعمائنا مم2ن يمالو9 
الُقدوة واملاال ويجس2دو9 روحية املسلم 
الق2وى العزي2ز املتص2ل بالل2ه وبتأريخه 
وثقافت2ه الُق2ْرآنية والجهادية فهؤالا 9م 
2ة والنهوض بها  القادرو9 عى قيادة األُمَّ
للقيا1 بواجشاته2ا والخروج بها من حالة 
الضع2ف واالس2تكانة 9ؤالا يق2ول عنهم 
"كيس2نجر" وزي2ر خارجي2ة أمريكا 9م 
أصح2اب مش2اا وثوابت حدي2ة ال يقشلو9 
التن2ازل عنه2ا واملس2اومة عليه2ا وله2م 
مقاي2س مختلف2ة عن مقاييس2نا يف فهم 

األحداث والوقائع. 
5.  يحب أ9 نعيَد ربط ششابنا باقافتهم 
وتأريخه2م الجه2ادي وعظمائه2م ونعيد 
وترتي2ب  للحي2اة  فلس2فتهم  تصحي2ح 

أولوياتهم. 
6.  يجب أ9 نتخلص من عقدة النقص 
والش2عور بالهزيمة والضَع2ة ويجب فك 
ارتش2اط التشعي2ة الاقافي2ة واالقتصادي2ة 
والسياس2ية إ9 أردنا أ9 نكو9 بمس2توى 

املواجهة. 
حس2ن  الس2يد  يرس2م  وأخ2رياً    .7
الرؤي2ة واملوق2َف الذي يج2ب أ9 نقو1 به 
كش2عوب عربية وإْس2َلميه؛ لكشح جماح 
الع2دو الصهيوني ووضع ح2د الندفاعاته 
للني2ل م2ن أوطانن2ا وش2عوبنا يف الوق2ت 
الس2يد حس2ن يف  يري2ده، وي2رى  ال2ذي 
29ذ الخص2وص أ9 اليه2ود واألمريكي2ن 
وحلفاا29م وإ9 كا9 لديه2م م2ن القدرة 
املادي2ة والعس2كرية الكافي2ة لتدمري 9ذا 
الوطن عدة م2رات إال أنهم حريصو9 عى 
أ9 ال يكو9 يف نفوس2نا سخٌط عليهم وأ9 
ال نحم2ل نظرة عدائية يف نفس2نا نحو9م 
فهم يش2دو9 حرصه2م ع2ى تصحيح أية 
مفردة نس2تخدمها قد تكو9 فيها اسااة 
لهم فمن خططه2م إماتة روح العداوة يف 
نفوسنا نحو9م؛ لكونهم يدركو9 مخاطر 

تنامي روح العداوة ضد9م. 
 29ذا املوق2ف يتما2ُّل يف قي2ا1 املس2لم 
بالتعش2ري العَلني ع2ن س2خطه ومعاداته 
مل2ن يحمل الع2داا له فليس م2ن املعقول 
أ9 نش2ا9د تل2ك املج2ازر وتل2ك املؤامرات 
التي يرتكشها العدو يف حق شعشنا ووطننا 
ومقدساتنا دو9 أ9 يصدر منا موقف نعرب 
2ة ورفضها لتلك  من خلله عن سخط األُمَّ
االنته2اكات واملمارس2ات يف حقن2ا ويرى 
أ9 29ذا املوق2ف أقل م2ا يقو1 به املس2لم 

وسيكو9 له األثر الكشري. 
 وق2د كانت الخط2وة األوىل 29و إحياا 
ي2و1 الق2دس العامل2ي، حي2ث اتخ2ذ 9ذه 
الخط2وة يف كتاباته ثم عمل عى تطشيقها 
ع2ى أرض الواق2ع بخروجه م2ع عدد من 
الششاب بأحياا 9ذه املناسشة يف محافظة 
صعدة والخطوة التالية 9و اقرتاحه ترديد 
الش2عار الذي أَْصشَح اآل9 معلوما لنا )اللُه 
أَْك2رَب.. امل2وُت ألمريكا.. امل2وت إلرسائيل.. 

اللعنة عى اليهود النرص لإلْسَل1(.
ومن املهم أ9 نشري إىل التأسيس الديني 
واملنطق2ي التخ2اذ املس2لم له2ذا املوقف، 
حيث يقول: يجب أ9 نفهم نحن املسلمن 
أنن2ا مس2تهدفو9 منذ عرشات الس2منن 
أنه2ا مؤام2رات مئة عا1 م2ن الصهيونية 
خمسن عاماً من وجود الكيا9 الصهيوني 
املعتدي املحتل )الغدة الرسطانية يف حسم 

2ة(. األُمَّ
 ث2م يق2ول: إ9 اإلْع22َل1 ومنذ عرشات 
السنن و9و يعرض علينا أخشاَر ورضبات 
ويف  فلس2طن  يف  واألمريكي2ن  اليه2ود 
أفغانس2تا9 ويف ُكّل بقعة من بقاع العالم 
اإلْس2َلمي، فلم2اذا يت2م عرضه2ا علين2ا 
ُخُصوص2اً من قنواتنا اإلْع2َلمية ثم يقول 
فم2اذا تتوقعو9 أ9 تك2و9 نظرتنا ونحن 
نش2ا9د أبناا اإلْس2َل1 يقتلو9 ويذبحو9 
وأراضيه2م  تدم2ر  مس2اكنهم  ونش2ا9د 
تص2ادر ومزارعه2م يت2م تجريفه2ا؟ 9ل 
تتوقع2و9 أ9 ننظر لها بنظ2رة الصحفي 

الفني2ة الذي ال يعنيه م2ا وراا الخرب؟! أ9 
م2ن الطشيعي أ9 تك2و9 نظرتنا مختلفة؛ 
ألنن2ا عرب مس2لمو9 ال يزال يف نفوس2نا 
بقي2ة من إب2اا وم2ن إيَْما9 وم2ن نخوة؛ 
لذلك فمن الطشيعي أ9 نعرب عن س2خطنا 
وعدواتنا ملن يمارس يف حقنا تلك الجرائم 
والقول بغري ذلك س2يكو9 من مقتضياته 
أ9 يكو9 9دفكم من عرض تلك املش2ا9د 
علين2ا 29و أ9 تغرس2وا يف نف2وس أبن2اا 
والش2عور  واإلحش2اط  الهزيم2ة  اإلْس2َل1 
بالضع2ة و9ذا م2ا ال نرضاه ألنفس2نا وال 

نرضاه لكم. 

نتائُج ترديد الشعار
وأخ2رياً نلخ2ص 9نا عدداً م2ن النتائج 
الت2ي 29دف إليها الس2يد من تردي2د 9ذا 
والت2ي ج2اات ع2ى لس2انه يف  الش2عار 

مواضع وبصياغات مختلفة:
1.  اإلع2ل9 ع2ن التخ2يّل ع2ن ثقاف2ة 
الس2كوت؛ باعتش2ار أ9 س2كوتَنا 29و من 
يعطى الفاعلية لكل الذي حصل عى يدى 
علماا السوا وسلطن الجور يف االنحراف 
بقيم الدين وأ9دافه، كما أ9 س2كوتنا عى 
ما يفعل2ه العدو بنا 9و بمااب2ة تعزيز يف 
نفوس أبناا اإلْس2َل1 الهزيم2ة واالحشاط 
والش2عور بالي2أس والضعة واستس2اغة 

الذل والخنوع. 
2.  الهدف الااني أ9 الرصخة س2تكو9ُ 
من ش2أنها تنمي2ة روح الس2خط عليهم 
2ة أعم2االً لتوجهات  يف نف2وس أبن2اا األُمَّ
الُق22ْرآ9 أ9 نحمل روح عداوة ش2ديدة يف 
نفوس2نا نحو9م، و9ذا م2ا 9م حريصو9 
ع2ى أ9 ال يكو9 ويعملو9 بكل ِجدٍّ عى أ9 
تظلَّ صورتهم عندنا صورًة جميلة، صورة 
اإلنَْس2ا9 الراق2ي والخري املعني بش2ؤو9 
اآلخري2ن املتشنّي لألعمال اإلنَْس2انية.. ُكّل 
ذلك به2دف تمرير مؤامراته2م للنيل مننا 
واس2تغلل مقدراتن2ا والعش2ث باقافتن2ا 
وطم2س 9ويتنا، ويكو9 ذل2ك يف جو من 
االس2تئناس والاقة به2م، كما أنه ويف جو 
م2ن الصف2اا نحو29م سيس2هل عليه2م 

االستمرار يف رضبنا. 
 .  الهدف الاالث أ9 الرصخَة س2تكو9 
9ي الوس2يلة التي م2ن خللها يتم تعريه 
العم2لا واملنافقن؛ أل9 الرصخة س2تاري 
العم2لا واملنافق2ن وتؤثر ع2ى مكانتهم 
22ة وس2ينطلق املرجفو9  عند أع2داا األُمَّ
واملنافق2و9 م2ن 9ن2ا و9ن2اك فريجفو9 
وياشط2و9، و9نا يتميز الح2ق من الشاطل 
والصادق م2ن الكاذب واملؤمن من املنافق 
وس2يغلق إىل األب2د ب2اب الك2ذب والخداع 

لرجال الدين.. 
4.  س2يكو9 املسلم قد أّدى واجشه نحو 
الله، وأرىض ضمريَه بالقيا1 بما يستطيع 

عمله يف مواجهة أعداا الله. 
5.  أننا من خلل الشعور وتشنّي املواقف 
املماثلة س2نعَمُل عى تكوي2ن رأي عا1 يف 
أوساط املجتمعات اإلْسَلمية بحمل رؤية 
2ة يتفاَعُل معها من خلل  عن قضايا األُمَّ
حم2ل روح العداوة الش2ديدة يف نفوس2نا 
نحو9م س2يكو9ُ بماابة الحصن الحصن 
لقيمنا وثقافتنا من اخرتاقات العدو ومن 
خلل حمل 9ذه الروح س2نكو9 يف موقف 
يس2مُح لن2ا بشن2اا ال2ذات وإع2داد العدة 
للمواجهة يف ش2تى املج2لت، فشدو9 9ذه 
الروح س2نظلُّ نعيُش الضعَف واالستكانَة 

ونعيُش حالة العجز والتشعية لهم. 
ون2ود اإلش2ارة إىل أ9 بعض الجمل وإ9 
كان2ت ل2م تظه2ر يف كل1 الس2يد بصورة 
رصيح2ة إاّل أنها ج2اات يف كلمه بصورة 

ِضمنية. 
وفقنا الله وإياكم ملا يرضاه.. 

*أستاذ القانون املدني بكلية الرشيعة 
والقانون جامعة صنعاء

 عميد ورئيس جامعة سابق 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
بعد 70 عاماً: إسرائيل تحتفل مذعورة!

بم2ا ظه2رت عليه املنطق2ة بخارطته2ا السياس2ية الجديدة بانكش2اف أنظمة 
تقود9ا الس2عودية جزاا ال يتجزأ من مرشوع »االعتدال واالعتلل«، و9ذا ما تشدى 

عيانا أما1 الشعوب كحقيقة ظلت خافية عى مدى عقود وسنوات الرصاع.
وأ9 تنكش2ف الس2عودية طرفا مما بات يُس2مى صفق2ة الق2ر9 ويُلقى عليها 
القشض متلشس2ًة »بالخيانة« فذلك ما س2وف يتيح املجال أما1 الش2عوب أل9 تقف 
م2ع محور يمالها ويما2ل 9ويتها و9و »محور املقاوم2ة« وأ9 تنزع الرشعيَة عن 
نظا1 صادر »قداس2ة الحرمن«  ووظفه2ا لتكريس احتلل إرسائيل ألوىل القشلتن، 

ولخدمة مرشوع الهيمنة األمريكية عى كل أقطار األمة.
إ9 مراس2م نقل الس2فارة األمريكية إىل القدس وبمالما يجب أ9 يوقظ األمَة من 
س2شاتها، فكذلك يجب أ9 تكو9 خطوًة نحو محاكمة النظا1 الس2عودي وأرضابه، 
وما تساُقِط شهداا غزة -واحدا تلو اآلخر يف مسريات العودة التي يشهد9ا القطاع 
منذ ش2هر ونصف وتتصاعد رفضا للتصعيد األمريكي واإلرسائييل – إال وصمَة عار 
أخرى س2تطارد »أنظمَة االعتلل« وتضع يف عرش2ها مسمارا س2يقوُد9ا حتما إىل 

نهايتها املحتومة واملحسومة.
إ9 ق2در 9ذه األمة لتس2رتد قدس2ها ومقدس2اتها أ9 تس2رتد أنفاَس2ها اإليمانية 
وتتحرك لتتحرر، ولها يف صمود الشعب اليمني أما1 اآللة األمريكية املتوحشة تجربة 
ماثلة للعيا9 تؤكد عى أ9 التحرر أمٌر ممكن، وليس بمستحيل، كما أنه تحرر ألوطا9 
ال تنفك بعضها عن بعضها، ولن يكتمل تحرر9ا إال بأ9 تكو9 فلسطن 9ي القضية 

التي لها تشحذ الهمم، وتشذل املهج، وإليها تعشأ الشعوب وترص الصفوف.
تجرب2ة أخرى يف املنطقة 9ي س2وريا ورغم ما وقع فيها من معارك طاحنة لس2شع 
سنوات 9ا9ي تتجاوز الخطر، وتوشك دمشق عى أ9 يتأمن محيطها بالكامل، وتنتقل 
إىل رس2م معادالت اس2رتاتيجية مع العدو الصهيون2ي، ومعلو1ٌ 9نا أن2ه وبذكر »الليلة 
الصاروخية« فجر العارش من  شهر مايو الجاري وجدت إرسائيل نفسها أما1 خيارين، 
إما أ9 تنكفئ أو أنها -حسب ما كشف السيد نرصالله- ستتعرض إ9 تجاوزت الخطوط 
الحمراا لرضبة تطالها إىل قلب فلس2طن املحتلة، وقد أبلغت الرس2الة عرب جهة دولية 
)9ي روسيا(. و9نا يتأكد أ9 يد محور املقاومة ليست مغلولًة بتواجد روسيا يف سوريا، 
بل العكس 9و الذي يحدث بأ9 محور املقاومة يس2عى جا9ًدا أل9 يس2تفيد من الرصاع 
بن القطشن الدولين )أمريكا وروس2يا( لينف2ذَ بمرشوعه التحرري معتمدا عى قدراته 

الذاتية، وإرادة شعوبه املتوثشة لتغيري وجه املنطقة.
وش2هر مشارك مقدما، وكل رمضا9 وأمتنا من نرص إىل نرص، ومس2رية اليو1 يف 
باب اليمن بصنعاا من أجل القدس خري استهلل لشهر أ9لَّ بالخري، وأطل بالفتح، 
وب2إذ9 الله أ9 يكو9 ش2هرا للقيا1 والجهاد والعمل ليل ونهارا ال ش2هر النو1 وإال 

فهي النكشة الكربى

الِقلَّة املُؤِمنة التي َهزمت الَكثرة الكاِفرة  
2فارة ويَتش2اَدل األنخ2اب احتفاالً، 9و ال2ذي أوَقع بعضنا يف 9ذا امُلس2تَنقع،  السَّ

وأوَصلنا إىل 9ذا الَهوا9 الذي نَعيُشه.
ًة  نَس2تغِرب ِغياب ُزًعماا ووزراا وّسفراا عرب عن ُحضور 9ذا االحتفال، خاصَّ
داقة الحميميّة مع َدولة االحتلل، وتَرحيب بعِضهم  بعد ُمجا9َرة الكاري منهم بالصَّ
بالُعدوا9 اإلرسائييل عى س2ورية، وإرسال ِفَرق ِرياضيّة إىل الُقدس امُلحتلَّة، ولكنَّنا 
نَجِز1 بأنّهم 9َنَّأوا اإلرسائيلين واألمريكا9 9اِتفيًّا، فَمن غري امَلنطقّي أ9 ال يَقوموا 

بتأِديَة الواِجب تُجاه الَحليف الَجديد.
2هداا َس2قطوا حتى اآل9 ُمنذ َمس2ريات الَعودة، ِمن بينهم 40 ش2هيًدا  ِمئات الشُّ
طور، وِمن امُلَؤكَّد أ9ّ الرَّقم سرَيتَِفع، فهؤالا  َسقطوا اليو1 فقط حتى ِكتابة 9ذِه السُّ
حابة، والقاَدة الفاِتح2ن، وُجنوِد9م األبطال، 9ؤالا 29ُم الِقلَّة امُلؤِمنة  أحف2اُد الصَّ

التي 9َزمت الَكارة الكاِفرة.
2عب الِفلسطيني وأجياله الَجديدة أرضهم، ويتنازلوا عن َحق  أرادوا أ9 ينىس الشَّ
دة بال2د1َّ، تُؤكِّد أنّهم ال يَعِرفو9 9ذا  الَع2ودِة إليها، و9ا 9ي امَلس2ريات امُلشاَركة امُلعمَّ

عب، وصلبَة إيماِنه وَعزيَمِته. الشَّ
لطة الِفلسطينيّة وِقياَدتها الخاِنعة امُلستَسِلمة،  فإذا الُحكَّا1 الَعرب، ومعهم السُّ
قد نَس2وا ِفلس2طن، وتَخل2َّوا عن َحق الع2ودة، واخرتعت لهم أمريكا َع2دوًّا جديًدا، 
عوب العربيّة واإلسلميّة،  2عب الِفلس2طيني، وَمعه كل الشُّ وخانَوا األمانة، فإ9ّ الشَّ

ا لتَقديم التَّضحيات َمهما َكرُبَت. ًكا بالَكرامة، وُمستَِعدًّ سيَظل َوفيًّا للَعهد، ُمتمسِّ
*

ل”،  نَكت2ُب بعاِطفي2ّة.. نعم.. فم2اذا َفعل لنا أصح2اب “الِحكم2ة والتَّعقُّ
ة واِحدة يف ُمس2توطنة ِيهوديّة؟ 9ل  وكتاِئ2ب االعتدال، 9ل أوقفوا ِبناا ش2قَّ
حاَفظ2وا عى ُعروب2ة الُقدس وإس2لميَّتها وَمنع2وا تَهويَد9ا؟ 29ل أوقفوا 
امَلج2اِزر الت2ي تَرتِكشها ُقّوات االحتلل يف َغّزة وِجن2ن والَخليل وَجنوب لُشنا9 

وُسوريَة؟
قو9 الُحدود،  ِرجال َمس2ريات العودة ال يَهابو9 امَلوت، وال يَعِرفو9 الرُّعب، ويَخرَتِ
ه بعد أ9  ويُشِدع2و9 يف امُلقاومة، ويُعي2دو9 َقضيَّتهم عى ِقّمة ا9تم2ا1 العالم بأرْسِ

لَّم. اعتقد َعرُب االستسل1 أنّها تراَجعت إىل ذَيل السُّ
2شّا9  الذي2ن يَرتَِع2دو9 ُرعشًا 29ُم اإلرسائيلي2ّو9 الذين يُطِلق2و9 النَّار عى الشُّ
واألطفال الُعّزل، الذين أفس2دوا احتفاالِتهم، وأزالوا الِقناع عن ُوجو9ِهم الشَِشعة 

والدَّمويّة.
لن يَهن2أ امُلطشِّعو9 مع اإلرسائيلين.. ولن يَحميهم 9ؤالا من َغضب ُش2عوِبهم، 
2عوب ل2ن تَغِفر، ولن تن2ىس، وس2تَنتَِفض بالدَّرجِة  ونح2ن ع2ى ِثَقة، بأ9ّ 9ذِه الشُّ
نَفِسها إ9 لم يكن أقوى، ِضد ُحكَّاِمهم الظَّلمة الذين باَعوا أنفسهم، وَر9نوا ثَروات 

ِبلِد9م ألمريكا وإرسائيل.
2عب الِفلس2طينّي الَعربّي الشَطل، ونَرفع رؤوس2نا  نَفتَِخر أنّنا ننتمي إىل 9ذا الشَّ
عاِليًا بُش2هداِئه، وَجرح2اه، واِحًدا واِحًدا، وأُّمة فيها 29ؤالا األبطال، والله لن تُهَز1 

أبًدا.
2عب الشَطل األعَزل ليس من 9ُواة امَلوت وال يَرِمي نَفسه  ِختاًما نقول، أ9ّ 9ذا الشَّ
إىل التَّهلُك2ة، ألنّه َش2عٌب َكريٌم َجشّاٌر يَعش2ق الحياة، لكن الَحي2اة الكريمة امَلجشولة 
دات،  بالِعّزة والَكرامة واإلباا، وُطوبى لهم ولُش2هداِئهم ولَجرحا9ُم ولِنساِئهم الوالَّ

يفات.. واأليَّا1 بَيْنَنَا. الرشَّ
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استشهاد 55 فلسطينياً وإصابة َأكثر من 2771 بنريان العدّو الصهيوني يف مليونية "العودة الكربى" 

 : فلسطين المحتلة
بالتزاُمِن مع الذِّْك22َرى السشعن لنكشة قيا1 
"إرسائيل"، خرج الفلسطينيو9، أمس االثنن، 
رجاالً ونس2اا وأطف2االً وش2يوخاً، يف مليونية 
"العودة الكربى" التي شملت مسرياتها قطاع 
غزة ومناطق أُْخ2َرى من األرايض الفلسطينية، 
مؤّك2دين رفَضهم القاطَع لقرار نقل السفارة 
األمريكية إىل القدس املحتلة وحقهم يف العودة 
إىل كام2ل أراضيهم املغتصشة، فيم2ا كا9 قادُة 
الكيا9 الصهيوني يحتفلو9 بافتتاح الس2فارة 
مع حلفائهم األمريكين تتقدمهم ابنة ترامب، 
ع2ى َوْق222ِع مجزرة مفتوح2ة يف حدود قطاع 
غ2زة راح ضحيتها ع2رشات الش2هداا ومئات 

الجرحى. 
حش2وٌد غريُ مس2شوقة من الفلسطينين 
توافدت إىل حدود قطاع غزة، يف يو1 التصعيد 
األَْكش22َر ملس2رية الع2ودة بعد أ9 ت2م اإلعداد 

ل2ه خ2لل األس2ابيع الفائت2ة، وبدأ الش2شا9 
املتظا9رو9 منذ س2اعات الصش2اح بالزحف 
نحو الس2ياج الحدودي الفاصل بن القطاع 
واألرايض املحتل2ة، ال تحميهم س2وى أدخنة 
اإلط2ارات املطاطي2ة التي أش2علو9ا؛ أملً يف 
حج2ب الرؤية ع2ن قناصة جي2ش االحتلل 
ال2ذي تمرتس بأع2داد كش2رية وراا الس2ياج 

الستهداف املتظا9رين. 
55 فلس2طينياً استش2هدوا، حتى لحظة 
الكتابة، فيما أصيب أَْكا22َُر من 2771 آخرين، 
أطفال ونساا وصحفيو9 ومسعفو9، جراا 
النريا9 العش2وائية التي أطلقها جنود العدّو 
الصهيون2ي ع2ى املحتج2ن، يف مج2زرة 9ي 
األَْكش22َر منذ انطلق مس2ريات العودة نهاية 

مارس الفائت. 
ووف2ق م2ا أف2ادت مص2ادر فلس2طينية 
ب2ن  م2ن  كا9  فق2د  وميداني2ة،  رس2مية 
الشهداا 6 أطفال دو9 س2ن الاامنة عرشة، 

وضمنه2م طفل2ة، فيم2ا تضمن2ت حصيلة 
الجرح2ى واملصاب2ن 200 طف2ٍل وحوايل 0م 
امرأة فلس2طينية، وأوضحت املصادر أ9 بن 

الجرحى واملصابن م2 يف حالة خِطرة. 
وكا9 من بن الشهداا أربعٌة من منتسشي 
وزارة الداخلية الفلس2طينية، نعتهم الوزارُة 
بشيا9 صادٍر عنها، موضحًة أنهم استشهدوا 
برص2اص ُق22وَّاِت الع2دّو الصهيون2ي خلل 

مشاركتهم يف مسرية العودة بقطاع غزة. 
وأطل2ق الصلي2ُب األحم2ر الفلس2طيني، 
ن2داَا اس2تغاثة عاجلً، جراا الزي2ادة يف عدد 
املصابن داخل املستش2فيات الفلس2طينية، 
موضحاً أ9 ق2درة املستش2فيات باتت "عى 

وشك االنهيار". 
وبالرغ2م من كاافة الن2ريا9 التي وّجهها 
الع2دّو الصهيوني ع2ى املتظا9رين، إال أنهم 
تمّك2ن2وا من إزالة أجزاا كشرية من الس2ياج 
الحدودي لقطاع غزة، واش2تشكوا مع ُق2وَّاِت 

الع2دّو املتمرك2زة خل2ف الس2ياج، وتحدثت 
وس2ائل إع2ل1 عربي2ة ع2ن إصاب2ة جن2دي 
صهيوني جراا تلك املواجهات، فيما تحدثت 
مص2ادر ميدانية عن انق2لِب دبابة مريكافا 

تابعة للعدو قرب مخيم رشق بيت حانو9. 
كم2ا تمّك2ن املتظا9رو9 الفلس2طينيو9 
م2ن إس2قاِط طائ2رة مس2رّية تابع2ة للعدو 
الصهيوني، أثناا تحليقها فوق مخيم العودة 
شمال القطاع، وأفادت املصادر بأ9 الطائرة 
كانت تُلقي قنابَل حارقة عى املنطقة عندما 

أسقطها الششا9. 
واندلعت حرائُق ضخمٌة داخل املستوطنات 
الصهيوني2ة املحاذي2ة لقط2اع غ2زة، ج2راا 
طائ2رات ورقية حارقة أطلقه2ا املتظا9رو9 

الفلسطينيو9 عند السياج الحدودي. 
واس2تهدفت طائراُت االحتلل ومدفعيتُه 
مواقَع للمقاومة الفلسطينية داخل القطاع، 
يف محاول2ة بائس2ة ملنع تدفق املش2اركن يف 

مسرية العودة. 
ويف الضفة املحتلة، خرجت أعداد كشرية من 
الفلس2طينين؛ تضامناً مع إخوتهم يف قطاع 
غزة، ورفضاً الفتتاح الس2فارة األمريكية يف 
الق2دس املحتلة، واندلع2ت مواجهاٌت عنيفٌة 
بن املتظا9رين وُق2وَّات االحتلل يف عدد من 
املناطق، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأ9 
َع2َدداً من الفلس2طينين س2قطوا جرحى يف 
اش2تشاكات مع ُق2وَّات االحتلل، فيما دارات 

مواجهات أُْخ2َرى يف بيت لحم أيضاً. 
2ا يف القدس، فقد أقا1 العدوُّ الصهيوني  أمَّ
احتفاالً بمناسشة افتتاح السفارة األمريكية، 
وسط انتشار عسكري مكاف لُق2وَّات العدّو 
داخ2ل املدينة، فيم2ا تظا9ر الفلس2طينيو9 
يف ع2دٍد من األنح2اا، معلن2ن رفَضهم لذلك 
االفتت2اح ومنّددي2ن باملجزرة الت2ي كانت ما 
ت2زال مفتوحًة يف قط2اع غ2زة بالتزاُمِن مع 

االحتفال. 

 فيما احتفل الكيان الصهيوني بافتتاح السفارة األمريكية في القدس المحتلة

 : متابعات
أدانت إيرا9ُ، املجازَر الت2ي ارتكشها العدوُّ الصهيوني، أمس االثنن، بحق 
املتظا9رين الفلس2طينين يف غزة، حيث استش2هد العرشاُت وأصيب املئاُت 
من املتظا9رين بنريا9 ُق2وَّاِت االحتلل، أثناَا مش2اركتهم يف مسرية العودة 
الكربى؛ رفضاً لقرار نقل السفارة األمريكية وافتتاحها يف القدس املحتلة. 

وقال2ت الخارجي2ة اإليرانية، أمس: إ9 "الكيا9 الصهيوني أجر1 وس2فك 
دماَا العديد من الفلسطينين".

وأضاف2ت أ9 احتفال أمريكا بنقل س2فارتها إىل الق2دس املحتلة يتزامن 
م2ع تضليل كشري تمارس2ه األنظمة العربية املتآمرة م2ع أمريكا، حيث جاا 
يف الشيا9: "يحتفل ترامب بنقل الس2فارة األمريكية ويقو1ُ العرُب املتآمرو9 

معه بَح22ْرِف الرأي العا1".
وأّك22دت الخارجي2ة اإليراني2ة، أ9 املوق2َف اإليران2ي ثابٌت م2ن القضية 
الفلس2طينية، مج2ددًة إدانتَها لقرار نقل الس2فارة األمريكي2ة إىل القدس، 

ومؤّك2دًة عى أ9 القدس جزٌا ال يتجّزأُ من أرض فلسطن. 

 : متابعات
افتت2اَح  أ9  االثن2ن،  أم2س  األرد9،  أعل2ن 
واع2رتاَف  الق2دس،  يف  األمريكي2ة  الس2فارة 
الوالي2ات املتحدة بها عاصم2ًة إلرسائيل، يماُّل 
خرق2اً واضح2اً مليااق األم2م املتح2دة وقرارات 

الرشعية الدولية. 
وق2ال الناطُق باس2م الحكوم2ة األردنية، 
محم2د املومن2ي، يف بي2ا9 أم2س: إ9 "موقَف 
األمريك2ي  الق2رار  رف2ض  يف  ثاب2ٌت  األرد9 

واعتش2اره منعدم2اً، حي2ث أنّه إج2راا أُحادي 
باط2ل ال أثر قانوني2اً له، ويُدين2ُه األرد9ُ كما 
ترُفُض2ه معظ2ُم دول العال2م، وظه2ر ذل2ك 
يف  ض2ّده  دول2ة  م12  تصوي2ت  يف  واضح2اً 
الجمعي2ة العامة لألمم املتح2دة، ويف تصويت 
مجلس األم2ن، حيث عارضت2ه غالشيُة الدول 

األعضاا". 
يف  مس2تمرٌة  ب2لَده  أ9  املومن2ي  وأوض2ح 
العمل مع الس2لطة الوطنية الفلسطينية ومع 
الع2رب وم2ع املجتمع ال2دويل لحماي2ة القدس 

ومقّدساتها ومحارصة التشعات السلشية للقرار 
األمريكي والحد من تداعياته. 

كما حّذر املومني، من "استمرار اإلجرااات 
اإلرسائيلي2ة األُحادي2ة الت2ي تس2تهدُف تغيريَ 
الحقائق عى األرض، ومن استمرار االعتدااات 
املش2ارك، ومح2اوالت  األق2ى  املس2جد  ع2ى 
تغيري الوض2ع القانوني والتأريخ2ي القائم يف 
املقدس2ات اإلْس2َلمية واملس2يحية، ما يشّكل 
اس2تفزازاً ملش2اعر املس2لمن واملس2يحين يف 

العالم أجمع". 

األردن: نقل السفارة األمريكية إىل القدس قرار باطل دولياً وأمميًا

إيران: جرائم الكيان الصهيوني بحق 
الفلسطينيني تتزامن مع تضليل 

من األنظمة العربية العميلة
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السيد نصر اهلل: إذا تجاوز العدو الصهيوني حدوده سيكون الرد عليه يف عمق األراضي املحتلة
 : متابعات

أك22ََّد األمُن العا1ُّ لحزب الل2ه اللشناني، 
الس2يد حس2ن ن2رص الل2ه، أ9 م2ا يج2رى 
يف فلس2طن م2ن جرائ2َم يرتكشُه2ا الع2دّو 
الصهيون2ي بالتزام2ن م2ع نقل الس2فارة 
األمريكية إىل القدس، 9و اس2تمراٌر للنكشة 
التي حصلت منذ سشعن َع2اماً حن قامت 
"إرسائي2ل"، وأ9 العملية الصاروخية التي 
اس2تهدفت الجوال9 املحتل ج2اات رداً عى 
االعتدااات اإلرسائيلية عى سوريا، وأثشتت 
ضعف الكي2ا9 الصهيوني، متوعداً برضب 
األرايض الفلس2طينية املحتل2ة إذَا تج2اوز 

العدّو الصهيوني حدوَده. 
وقال الس2يد ن2رص الله، أم2س االثنن، 
يف خطاٍب ألقاه بمناس2شة الذك2رى الاانية 
الستش2هاد القائد مصطفى بدر الدين: إ9 
اإلَداَرة األمريكي2ة ال تهت2مُّ إال بمصالحه2ا 
ع2ى  أ9  مؤّك22داً  "إرسائي2ل"  ومصال2ح 
الفلس2طينين أ9 ال ياقوا بأية مفاوضاٍت 
ع2ن طري2ق أمري2كا أَْو حت2ى ع2ن طريق 
الدول الست؛ أل9َّ أمريكا ال تحرت1 القرارات 
الدولية حتى لو كانت مشاركها يف صنعها، 

وال يمكن ألحد الوثوق بالتزاماتها. 
وق2ال ن2رص الل2ه: إ9 اإلَداَرة األمريكية 
ستعلن قريشاً عن خطتها لتصفية القضية 
الفلس2طينية، وإ9 خط2وة نقل الس2فارة 

األمريكية ليست إال مجرد بداية. 
الفلس2طينيَة  املقاوم2َة  أ9  وأض2اف 
أحس2نت الفع2َل عندم2ا حّول2ت التهدي2َد 
إىل  غ2زة  أ29َل  وأخرج2ت  فرص2ة  إىل 
مس2ريات الع2ودة، مؤّك2داً أ9 ع2د1َ توقيع 
الفلس2طينين ع2ى صفق2ة الق2ر9 يمنُع 
تنفيذ9َا حتى لو اجتمع عليها ُك2لُّ العالم. 
وأك22ََّد أ9 الكي2ا9َ الصهيون2ي أَْكا222َُر 
الناس خوفاً من الحرب، يف املنطقة بكلها. 
وتطّرق الس2يُد نرص الل2ه يف خطابه إىل 
العملية الصاروخية التي اس2تهدفت العدّو 
الصهيون2ي يف الج2وال9 املحت2ل، قش2ل أيا1 
والت2ي ُعرفت ب2 "ليل2ة الصواريخ، واصفاً 
إيا29ا بأنها "حدث عى مس2توى َعاٍل من 

األ9ميّة". 
وقال نرص الله إنه ألول مرة منذ إيقاف 
إط2لق النار يت2م قصف مواق2ع االحتلل 
الصهيون2ي يف الجوال9 املحتل، بهذا الحجم 
م2ن الرضب2ات كّم2اً ونوعاً، وكش2ف عن 
أ9 ع2دَد الصواري2خ التي ت2م إطلقها 9ي 

55 صاروخ2اً، بعضه2ا من الحج2م الكشري 
وأصابت مواقع عسكرية صهيونية. 

وأض2اف ن2رُص الل2ه، أ9 29ذه العملية 
االعت2دااات  ع2ى  ال2رد  إط2ار  يف  ج2اات 
املتواصلة عى للعدو الصهيوني عى محور 
املقاوم2ة يف س2وريا، مؤّك22داً أ9 الع2دوَّ ال 
يمكن2ُه أ9 يس2تمرَّ يف اعتدااات2ه بدو9 أ9 

يواجه رداً. 
وكش2ف الس2يُد نرص الل2ه ع2ن أنه تم 
إب2لُغ الكي2ا9 الصهيون2ي بأن2ه إذَا تجاوز 
حدوده فس2يتم الرد علي2ه يف ُعمق األرايض 

الفلسطينية املحتلة. 
وق2ال نرُص الل2ه: إ9 الع2دوَّ الصهيوني 
كا9 يع2رُف بأ9 9دف الرد 29و يف الجوال9 

الع2دو، إال أن2ه لم يس2تطع من2َع وصول 
الع2دد األَْكش222َر م2ن الصواريخ، مش2رياً 
إىل أ9 الرضب2َة أث2رت َكا2رياً ع2ى الكيا9 
الصهيوني حتى أ9 املس2ؤولن الصهاينة 
ب2دأوا يقولو9 إن2ه ليس م2ن مصلحتهم 

الدخوُل يف حرب. 
وأك22ََّد الس2يد ن2رص الل2ه أ9 العمليَة 
أثشت2ت ع2د1َ اس2تعداد الجشه2ة الداخلية 
الصهيوني2ة للح2رب، مش2رياً ع2ى أنّه2ا 
كش2فت قشح األنظم2ة الخليجية العميلة 
للكي2ا9 الصهيون2ي، والت2ي تعاطت مع 
س2وريا  ع2ى  الصهيوني2ة  االعت2دااات 
بكذب وتضليل، مؤّك2داً ع2ى أ9 الُق2وَّاِت 
الس2ورية تمّك2ن2ت م2ن ا لتَص22ّدي لتلك 

االعتدااات. 
وقال الس2يُد نرص الله: إ9 دوَل الخليج 
تعطي غط2اًا دينياً لرشعنة االستس2ل1 
للع2دو الصهيوني، وإ9ّ الس2عودية عندما 
دخل2ت ع2ى 29ذا الخط بات2ت ت2رّوج أل9َّ 

فلسطن حقٌّ دينّي وإلهّي للصهاينة!. 
وأك2ََّد الس2يُد أ9 الر29ا9َ اليو1َ 9و عى 
الش2عوب وحركات املقاومة، وأ9 األنظمة 
2ة عدواً و9مياً  الخليجية باتت تصن2ُع لألُمَّ

للدفاع عن إرسائيل. 

  العملية الصاروخية التي استهدفت الجوالن المحتل كشفت هشاشة الجبهة الداخلية الصهيونية

 ال يمكن الوثوق بأمريكا.. وستعلن قريبًا خطتها لتصفية القضية الفلسطينية 

املغرب: افتتاح السفارة 
األمريكية يف القدس مرفوض 

وله تداعيات خطرية

روسيا: نقل السفارة 
األمريكية إىل القدس سيزيد 

من التوتر يف املنطقة كلها

أمريكا تحمل الفلسطينيني 
مسؤولية تلقي صدورهم العارية 

لرصاص االحتالل 

تركيا: أمريكا مسؤولة عن مجزرة 
"إسرائيل" بحق املتظاهرين 

الفلسطينيني يف غزة
 : متابعات

أدان2ت تركيا املج2زرَة التي ارتكشها الع2دوُّ الصهيوني، أم2س االثنن، يف 
قطاع غزة، وأّك2دت أ9 أمريكا رشيكٌة أساسية يف 9ذه الجريمة. 

وق2ال الناطُق باس2م الحكومة الرتك2ي بكري بوزداغ، أم2س: إ9 "اإلَداَرة 
األمريكية مسؤولٌة مالُها ماُل الحكومة اإلرسائيلية عن 9ذه املجزرة". 

وأض2اف قائ2لً: إ9 "اإلَداَرة األمريكي2ة وع2رب نقل س2فارتها إىل القدس 
نسفت فرَص تسوية سلمية وأشعلت حريقاً سيتسشب باملزيد من الخسائر 

الشرشية والدمار والكوارث يف املنطقة". 
من جانشه، ق2ال الرئيُس الرتكي رجب طيب أردوغا9، أمس: إ9 الواليات 
املتح2دة فق2دت دوَر29َا "كوس2يط" يف ال2رشق األوس2ط بعَد قرار29ا نقَل 

سفارتها إىل القدس. 
وأض2اف أردوغ2ا9، أ9 نقل الس2فارة االمريكية من تل أبي2ب إىل القدس 
"مؤس2ف جداً"، معترباً أ9 ذلك "س2يزيد التوترات وسيشعل حريقاً أَْكش22َر 
ب2ن الطرفن"، وأوضح أ9 "عى املجتمع ال2دويل القيا1 بدوره بأرسع وقت 

ممكن والتدخل رسيعاً إلنهاا العدوا9 اإلرسائييل املتزايد".

 : متابعات
أك22ََّدت املغ2رب، أمس االثن2ن، رفَضها لق2رار نقل الس2فارة األمريكية 
م2ن تل أبيب إىل القدس املحتلة، موضحة أ9 تفعي2َل 9ذا القرار له تداعيات 

خطرية. 
ج2اا ذلك يف رس2الة بعث به2ا العا29ل املغربي امللك محمد الس2ادس إىل 
رئيس الس2لطة الفلس2طينية محمود عش2اس، قال فيها ب2أ9 بلده ترفض 
افتتاح الس2فارة األمريكية يف القدس املحتلة، مؤّك2داً عى أ9 9ناك إجماعاً 

دولياً عى رفض ذلك القرار؛ ملا له من تداعيات خطرية. 
وق2ال العا29ل املغربي إنه "لن يدخر أي جه2د" يف تعشئة املجتمع الدويل، 
والقوى الفاعلة فيه، من أجل نرُصة الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني. 

 : متابعات
ح2ّذرت روس2يا، أمس االثنن، م2ن أ9 نقل الوالي2ات املتحدة 
لس2فارتها م2ن تل أبي2ب إىل القدس يمك2ن أ9 يكو9َ ل2ه نتائُج 

سلشية عى أمن املنطقة. 
وقال الناطق باس2م الكرملن، ديمرتي بيسكوف: إ9 روسيا 
"لديها مخاوُف من أ9 نقل السفارة األمريكية إىل القدس يمكن 

أ9 يزيَد من حّدة التوتر يف املنطقة".
وج2اا ذل2ك بالتزاُم2ن م2ع افتت2اح مق2رِّ الس2فارة 
األمريكي2ة يف القدس املحتلة، أمس؛ تنفيذاً لقرار الرئيس 
األمريك2ي الذي قىض باالعرتاف بالقدس عاصمة للكيا9 

الصهيوني. 

 : خاص
يف محاول2ة لتضليل الرأي الع2ا1 وتزييف الحقائق، حّم2ل الشيُت األبيُض 
الضحيَة "الش2هداا الذين سقطوا يف مس2ريات العودة" املسؤولية عن تلقي 
صدور9م الس2لمية رصاص جيش االحتلل الصهيوني, مش2ّجعاً إلرسائيل 

عى ارتكاب املزيد من الجرائم بحق املحتجن يف غزة.
وقال مس2ؤوٌل يف الشيت األبيض: "ال يوجد تربير للتهور واللمشاالة اللتن 
أبدتهم2ا حم2اس بدعوته2ا الن2اس إىل االنخ2راط يف العنف ال2ذي يعرضهم 
ملخاط2ر مرّوع2ة. وكما قال وزي2ر الخارجية فإ9 إلرسائي2ل الحق يف الدفاع 

عن نفسها".
كما زعم الشيت األبيض أ9 االعتداا عى الفلس2طينين ونقل الس2فارة إىل 

القدس لن يؤثرا عى خطة السل1.
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إذا اجتهـــت شـــعوبُنا ومنطقتُنا اإلْســــَامية ملواجهـــة التحدي، ويتجه اجلميـــع لبناء الواقع 
إلصاحه وترميمه، حتى نكون أقوياء، ســـيتغير واقعنا بشـــكل عام، وسيكون هذا مدخًا إلى 

واقعنا الداخلي كشعوب عربية..

البقية ص 9

البقية ص 9

كلمة أخيرة

بعد 70 عاماً: فلسطني تقاوم 
وإسرائيل تحتفل مذعورة!

علي المحطوري 
 

العدو اإلرسائييل  يحتفل كيان 
اليوم بالذكرى السبعينية لنشوء 
كي�ان محت�ل ع�ى أنق�اض أمة 
نُكبت كما لم تنكب أمٌة من قبل.  
أمريك�ي  صخ�ٌب  وباألم�س 
وإرسائي�يل راف�ق مراس�م نق�ل 
الس�فارة األمريكي�ة إىل الق�دس 
املحتل�ة )الغربية يف ع�ام النكبة 
48، والرشقي�ة يف ع�ام النكس�ة 
67م(، وع�ام 2018م وبع�د 70 
عام�ا من احت�ال األوىل، ونصف 
قرن م�ن احتال الثانية؛ س�نحت فرصة أخ�رى للصهاينة أن 
يكرس�وا احتالهم )بنقل الس�فارة وصفق�ة القرن( موهمني 

أنفسهم بأن القدس هي عاصمة كيانهم األبدية.
إنما 2018 وما بعده ليس 1948 وال 1967م.

وهذه الفرصة التي الحت للصهاينة ستنقلب حتما إىل غصة 
تقيض عى كل ما بُني يف زمن الضعف والهوان،  وذلك 

األســمــى ــا  ــن ــتُ غــاي احلــــقِّ  ظـــهـــوَر  ألنَّ 
الُعظمى جبهتُنا  اإلنـــســـاِن  ـــَة  ي ـــرِّ وُح

انــتــخــابـُـنــا جـــاء  األفــــــاُك  دارت  إذا 
ُظلما ُملئت  إن  األرض  خــاُص  فنحُن 

تقودنا فتحاً  الله  عنُي   ) الُقدس   ( إلى 
ا َضمَّ وما   ) احلــرام  البيت   ( من  ولكْن 

فلن يُنَصَر ) األقصى ( ولن يُفِلَح الورى
ــا  أُمَّ تُعْد  لم   .. ُمحتلٌّة   ) الُقرى  أُمُّ   ( و 

ــْم ــُه ــاُق ــف ـــون ( ِن ـــادم يــضــجُّ بـــــ) إنَّــــا ق
سهما أطلقوا  وال   .. شبراً  قدموا  وما 

مــدائــنــاً قــطــعــنــا   .. ــلــنــا  ُق إذا  ونـــحـــُن 
ــا جــمَّ بــأنــظــمــٍة  ـــا  ـــن ـــزل وزل  .. إلــيــهــا 

وإننا  .. حتماً  )الُقدس(  انتصار  فنحُن 
مهما  .. طغت  مهما  إلســرائــيــل  زواٌل 

* * * 
ـــا يـــهـــزأُ األعـــــــراُب مــنــهــم جــهــالــًة  ـــنَ ِب

ــا ــهــا هــمَّ ل ــا ( رأتـــنـــا  ــك ــري ولـــكـــنَّ ) أم
بعيدًة عنكم   ) إســرائــيــل   ( قــيــل  وكـــم 

ــى وظـــلَّ شــعــاُر املـــوت فــي رأســهــا ُحــمَّ
ربِّهم نــور  عــن  الــُعــمــَي  بــهــادي  فلسَت 

ا (( و )) ال تُسِمُع الَْمْوتَى وال تُْسِمُع الُصمَّ
آمــنــوا  بــالــلــه   .. ــه  ــل ال ِخـــــداع  أرادوا 

سنيناً .. وبالطاغوت لم يكفروا يوما !!
إذا صوتُُهم ما كان رفضاً و ) صرخًة (

ا ُمغتمَّ الــُظــلــَم  يرتضي  أنيناً  سيبقى 
* * * 

َة ( كم َحّجوا .. وطافوا با ُهدًى لـ) مكَّ
ْجما ُدوا الرَّ اً .. وال َجسَّ فا أحسنوا حجَّ

ـــحـــُن نـــــؤدي احَلــــــجَّ فـــي جــبــهــاِتــنــا ون
ملَّا  .. بها  ُطفنا   .. الــفــتــُح  يــحــنُي  وملَّـــا 

فلذاتنا مــن   ..  ) الــلــه  بيت   ( حــجــارةُ 
فإن ُغيَِّب ) األنصاُر ( عنها اشتكت يُتما

ــد احــتــالــهــا ــا احلـــيـــاديـــني عــن ــســن ول
لنقبَل باستهداف ) كعبتنا ( الَعصما !!

زوالكم نحُن   .. األرض  طغاة  يا   .. نعم 
وهما يُكن  لــم   .. شعبنا  مــن  تخوفكم 

ــــّرٍة م أول   ) لــلــبــيــت   ( ـــوا  دخـــل ــا  ــم ك
َرغما أنفكم  عن   ) األنصاُر   ( سيدخلُه 

انقضى املقاومة  عصُر   .. للِعدا  فُقل 
األدمى املواجهة  عصُر   .. جاءُكم  وقد 

نصبتُم أمام ) البيت ( .. ) ساعَة ( حتفكم
ختما  .. ميقاتها  حسب  أتينا  قد  وهــا 

ــى الـــوعـــد الــــذي تــعــلــمــونــُه ــا عــل ــن ــي أت
ـــى ــمــا أوَم ــلَّ ــِه ُك وتَـــســـعـــوَن فـــي تــأجــيــل

دورًة داَر  إن   .. احلــــق  زمـــــان  ألنَّ 
! قوما  وُمستَخِلَفاً   .. قوماً  ُمهِلكاً  أتى 

* * * 
ومسجداً  أرضاً   ) الُقدَس   ( أَن  يُظنُّون 

اإلثما يحمُل  الـــذي  الــظــنُّ  هــَو  وهـــذا 
ــاٌر لــِديــِنــنــا ــب ــــى اخــت هـــَي الــِقــبــلــُة األول

ـــن ائتما َم ـــِه تــقــبــُل األُخـــــرى صــــاةَ  ب
هــاً ومــــا كــــان إســــــراءُ الـــرســـول تــنَــزُّ

علما ِبــهــا  نـُـحــيــَط  كــي  ولــكــْن   .. إليها 
( ديــٌن وانــِتــمــاءٌ وغايٌة ــدُس  ــُق ال  ( هــَي 

بــهــا يـُــخـــِرُج الــلــه املــعــانــي مــن األســمــا 
* * * 

ـــُه ـــزبُ ـــصـــاُر ربــــي وِح ــتــقــى أن ــيــهــا ال إل
املـَـا يغيض  حتى   ) إسرائيل   ( ــاِن  ــُدكَّ ي

قــامــت زالزٌل ــطــال  األب  ) غــزة   ( ومــن 
ـــَبـــهـــا نــومــا ـــوا تـــرقُّ تُـــطـــيـــُح مبــــن ظـــن

حسمها جبهَة   ) لبنان   ( من  سنُشِعُل 
ونفتُح في ) اجلوالن ( ِضدَّ الِعدا ) ِنهَما (

زحوفنا عاِنق   ) السوري  جيشنا   ( فيا 
ويا ) حشدنا الشعبيَّ ( ِزد عزمنا عزما

ُمـــّدت عروقنا  إلــيــِك ) عـــراُق ( اجملــد 
ـلما  السِّ يــرفــُض  ثـــائـــراً  ــيــاً  عــرب دمــــاً 

ــورًة  ث ــِت  س ــدِّ ُق  ) البحرين   ( ثـــورة  ــا  وي
ا  ــَحــتِّ طــريــَق الــعــزِّ فــي صــخــرٍة َصمَّ نَ

الــلــه مــن بغى  ــُة (  ســتـُـســقــُط ) عــّوامــي
سيقطفهم صدُر ) القطيف ( الذي يُرَمى 

فجُرنا  يبزُغ  األحـــرار   ) مغرب   ( ومــن 
ومن ) تونس ( اخلضراء نستقبل احُللما 

وإننا   .. تنادت  الُعظمى   ) جزائرنا   (
نرى الزحَف آٍت من ) جزائرنا ( الُعظمى

لئن صار فيِك الُذلُّ يا ) مصر ( حاكماً
األعمى جذعِه  من  األحـــراُر  سيجتثُُّه 

* * * 
إننا ــة  ــروب ــع ال قــلــب  يــا   ) فلسطني   (

ـــاً إلــــيــــِك لــنــنــضــّمــا ـــن ـــي نـــعـــود شـــراي
التي ُمــهــمــتـُـنــا   ) األقــصــى   ( ــُة  ــري ــُح ف

ــا ــمَّ ـــُه .. تَ ــه أوصـــانـــا وقــلــنــا ل ــل بــهــا ال

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

الِقلَّة املُؤِمنة 
التي َهزمت 

الَكثرة الكاِفرة! 

عبد الباري عطوان
 

وامَلج�د..  الِع�زَّة  ِفلس�طني 
�عب  نَفتَِخر بانتماِئنا إىل هذا الشَّ
هداء ِدفاًعا  الذي يَُقدِّم قواِفل الشُّ
ع�ن كراَمة األُّم�ة والَعقيدة.. وال 
نَس�تغِرب أن يأِت�ي الي�وم ال�ذي 
الَع�رب  طاِئ�رات  في�ه  تُش�اِرك 
إىل  َقتِل�ه  يف  ن�ع  الصُّ األمريكيّ�ة 
جاِنب مثياِته�ا اإلرسائيليّة.. لن 
يَهن�أوا باحتفاالِتهم عى ُجثمان 
ُعروبَ�ة الُقدس ِمثلم�ا لن يَهنأوا 

باحِتاِلها.
نَرجوُك�م أن ال تتحدَّث�وا ع�ن 
تتناولون  عندما  ال�دَّويلّ  القانوِن 
االحتفاالت األمريكيّة اإلرسائيليّة 
�فارة إىل  االس�تفزازيّة بنَقل السَّ
الُق�دس امُلحتلَّ�ة، فه�ذا الَحديث 
ُمعي�ٌب، وُمهني، يف َوق�ٍت يزَحف 
بّان يف ِقطاع  ِمئات اآلالف من الشُّ
ع إىل الُحدود  غزَّة امُلحارص وامُلجوَّ
امُلحتّلة، ويَتصدُّون  مع ِفلسطني 
الح�ّي،  وَرصاِص�ه  لاحت�ال 
العاِم�رة  العاِري�ة  ِبُصدوِره�م 

باإليمان بَقضيَِّتهم وَعقيَدِتهم.
�بّان الذين تَجري يف  َهؤالء الشُّ
ُعروِقه�م ِدم�اء الَكرام�ة والِعزَّة 
الوطنيّة ه�م الذين يَ�ردُّون الرَّد 
ل األمريكّي  ف عى هذا التَّغوُّ امُلرشِّ
اإلرسائييلّ، ولم يَعودوا يَنتِظرون 
الُجيوش العربيّ�ة وطاِئرات “إف 
16” الت�ي َج�رى إنف�اق ِمئ�ات 
ع�ى  ال�دُّوالرات  م�ن  املِلي�ارات 
ِشاِئها، ألنّهم، باتوا ُمتأكِّدين أّن 
هذِه الطَّاِئرات لن تَقتُل إال الَعرب 
�ر إال امُل�ُدن  البَُس�طاء، ول�ن تُدمِّ
الَعربيّ�ة، ول�ن يَكون ُمس�تَبعًدا 
أن تُقاِت�ل َجنبً�ا إىل جن�ب م�ع 
عب  نَظرياِتها اإلرسائيليّة ِضد الشَّ

الِفلسطيني نَفِسه.
*

ال تقول�وا لن�ا أن أمريكا بنَقل 
�فارة، ويف ي�وِم النَّكبة،  هذِه السَّ
�لميّة،  قد َقَضت عى العمليّة السِّ
وأُكذوبَ�ة ح�ل الدَّولت�ني، فَم�ن 

يحتِفل اليوم بنَقل 

هَي الُقدس 

معاذ الجنيد


