
ــاركات يف مسرية القدس األخت علياء   التقينا بإحدى املش
ــرية  ــا يف حضور هذه املس ــربت عن حرصه ــيش والتي ع الحبي

القومية.
ــلمني  ــوم من أجل قبلة املس ــيش : حرضنا الي ــت املحب وقال
ــة العربية  ــل الكرام ــن أج ــني م ــني الرشيف ــث الحرم األوىل وثال
ــطني الذين  ــا يف فلس ــة إخوانن ــن أجل مظلومي ــالمية م واإلس
ــي إرسائيل يف  ــة العربية من بن ــل عدو األم ــدون من قب يضطه
سبيل اغتصاب أرضهم ووطنهم وانتهاك حرماتهم ومقدسات 
ــار القدس  ــن اعتب ــداء مؤخرا م ــدم عليه األع ــا أق ــالم وم اإلس
ــلمني والعروبة الذين  ــح للمس ــة إلرسائيل يف تحد واض عاصم

ــت الحكومات  ــل قام ــك ب ــاكنا إزاء ذل ــوا س ــم يحرك ــف ل لألس
ــالم بمباركة ذلك والوقوف  ــوبة عىل أرض اإلس العميلة واملحس

مع اليهود ضد أبناء عقيدتها وجلدتها.
ــوم ضد  ــلمون الي ــرب واملس ــم يتحرك الع ــه إن ل ــدة أن مؤك
ــاريعه  ــيندمون ألن العدو ال يرحم ومش ــم الحقيقي فس عدوه
ــيتجرأ االعداء  ــوريا ولبنان بل س ــطني وس تفوق القدس وفلس
ــت الله والعياذ بالله من مخططاتهم، ففيقوا يا عرب من  إىل بي
ــم ولعروبتكم وألجيالكم  ــباتكم واعملوا مواقف مرشفة لدينك س

القادمة.
لن نحيد عنها : 

ــة حضورها  ــلوى املنترصـ  تربوي ــا اعتربت س ــن ناحيته  م
ــل  ــد املحت ــاد ض ــواب الجه ــر أب ــن أصغ ــرية م ــس يف املس أم

اإلرسائييل .
ــي وإبنتي  ــوم" أنا وزوج ــرضت "الي ــت املنترص : ح وأضاف
ذات العامني رغم حرارة الشمس والصيام إال أن ذلك لن يثنينا 
ــوله ولكي يعلم أعداء الله من  ــتجابة لله ورس عن الحضور اس
ــرص بإذن الله قادم  ــني وما رس غضبهم اليوم وأن الن هم اليمني
ــني لربهم ودينهم وال  ــع كل الرشفاء العرب املخلص من اليمن م

نخاف يف ذلك لومة الئم.
ــىل اليمن يتمثل يف  ــباب هذا العدوان ع ــة : إن أحد أس مبين
ــطينية وعدائهم  مواقف اليمنيني تجاه القدس والقضية الفلس

املعلن للعدو اإلرسائييل املحتل.
رغم الجراح اليمنية : 

ــم جراحنا  ــرشيف ـ ممرضة : رغ ــا تقول إيمان ال ــن جهته  م
ــروض وتكالب األعداء علينا لم ولن  ــا وفقرنا والحصار املف وأملن
ــدس الرشيف ويف  ــة قضية الق ــلمني املركزي ــىس قضية املس نن
سبيلها سنضحي وننفق أموالنا حتى يكتب الله لهذه القضية 

النرص والتمكني ويدحر اليهود املحتلني.
حرائر اليمن : 

ــرية أنا  ــاركة يف املس ــول : جئت "اليوم" للمش ــت بالق ومض
ــارك  ــي التي رغم مرضها إال أنها أبت إال أن تحرض وتش ووالدت
ــا إزاء القدس الذي  ــا وحضورها وموقفه ــر اليمن بصوته حرائ
ــينجيل حكام  ــيتحرر وس ــي يمر بها س ــوب الت ــم كل الخط رغ

ــطينية ويدعمون  ــة الفلس ــرون بالقضي ــن يتاج ــج الذي الخلي
ــربرات أوهى من بيوت  ــكل رصيح وواضح تحت م االحتالل بش
ــون يف قتلهم أبناء وأطفال  ــاركون بني صهي العنكبوت بل ويش
ــهيالت  التس ــف  ــون مختل ــطني ويقدم ــيوخ فلس ــاء وش ونس
الغتصاب ما تبقى من أرضهم حتى وصل بهم األمر إىل مباركة 

اعتبار القدس عاصمة الرسائيل!
حكام العرب : 

ــدس التي خذلها  ــعر بالخجل لتقصرينا تجاه الق  إننا نش
حكام العرب وحتى الخونة من أبنائها وسيأتي يوم ينجيل فيه 
ــالمية لنجدة  ــعوب العربية واإلس ــؤالء الطغاة وتهب الش كل ه

القدس وشعبها.
ــزل حديثها معنا  ــد املؤيد ـ ربة من ــتهلت أم محم هكذا اس
ــرية يوم القدس  ــروج اليمنيني أمس ملس ــربة خروجها وخ . معت
ــال والتكاتف  ــدم والنض ــدة املصري وال ــة عىل وح ــي دالل العامل
األخوي العربي واإلسالمي وإعالن براءة من اليهود وحلفائهم 
ــم الجراح حاضنة العرب األوىل ومنبع  وعمالئهم وأن اليمن رغ
حضارتهم وعروبتهم ولهذا لن تتخىل عن أبنائها يف فلسطني.

كل األطياف : 
ــد الجماهريي  ــطة ترى أن الحش ــوكلـ  ناش ــد املت  أم محم
ــلم وان  اليوم إلحياء يوم القدس العاملي واجب عىل كل فرد مس
ــرضورات الدينية  ــرصة هذه القضية من ال ــعبي لن التحرك الش

التي ال تنازل عنها.
ــعب اليمني بكل أطيافه للمشاركة بهذه   وعن حضور الش

ــبابا ونساء  ــبة تقول املتوكل : الكل هنا حرض صغارا وش املناس
ــعب اليمني بقادته وسياسته وبكل  ــيوخا ولم يتوقف الش وش
ــيايس يف وقوفه ودعمه وتأييده  ــه االجتماعية وتنوعه الس فئات
ــف تنديد  ــف عند موق ــها الرشي ــطينية وقدس ــة الفلس للقضي
ــة أو يتحاكى معها  ــوَّدت أنظمة العمال ــجب وإدانة كما تع وش
منشغالً بالحرب العاملية عليه والحصار املطبق من كل ناحية 
ــداً إيمانه بعدالة  ــع كل األحرار مؤك ــل يقف موقف الصالبة م ب
ــل الخزي والعار  ــطينية وليح ــه كما هي القضية الفلس قضيت
باملتخاذلني والبائعني الذين زادتهم املواقف انكشافاً وفضحاً .

الجامعة العربية : 
وتابعت بالقول : بات من املؤكد أن القضية الفلسطينية 
والقدس لم تتعرضا لهذا إال بموافقة ورضا الجامعة العربية 

ومنظمة 
ــر  تم ملؤ ا

مي  ــال س إل ا
ت  ــا جعي ملر ا و

ــة  األعرابي ــة  الديني
ــدر  تص ــف  مواق وأي 
ــي كاذبة  ــا فإنما ه عنه
ــاف  تض ــة  ومخزي
ــت  دأب ــذي  ال ــزي  للخ
عليه، ففلسطني قضية 

عربية وإسالمية  .

نساء اليمن .. يف يوم القدس العالمي:

  /محمد الفائق
ــارع اليمني  ــه من نبض الش ــة من خالل اقرتاب ــة اليمني ــج مبدعون ولكن الشاش ــدر برنام يتص

وتناوله قضية إنسانية تتمثل يف السجناء املعرسين.
ــبأ الفضائية للسنة الثالثة عىل التوايل  يف اإلفراج عن 13  ونجح الربنامج الذي يبث عىل قناة س

معرسا ومعرسة خالل شهر رمضان لهذا العام.
ويف ترصيح لـ " الثورة"  أوضح مخرج الربنامج هاشم جحاف ان خمسة من املعرسين تم اإلفراج 
ــابق  ــاعة التي يتضمنها الربنامج والتي من خاللها يقوم املتس عنهم عرب  فقرة اتحداك يف نصف س
بجمع مبالغ مالية من املحالت التجارية حتى تكون كافية لسداد ما عىل السجني املعرس من حقوق 

للغري وخصوصا مديوني املبالغ البسيطة التي ال تتجاوز مديونيتهم 300 الف ريال.
ــابق مع طاقم الربنامج بزيارة السجني وإعطائه املبلغ  ــريا إىل أنه بعد جمع املبلغ يقوم املتس مش

وتسليمه يدا بيد يف عملية شفافة واضحة ليس فيها أي لبس.
كما يقوم املتسابق بجمع كسوة للمعرسين حسب العدد الذي يستطيع أن يغطي كسوتهم.

ــد فاعيل الخري اإلفراج  عن 8 معرسين  ــتطاع أيضا بالتعاون مع اح وأكد جحاف ان الربنامج اس
ــن عليهم ديات  ــجناء مم ــه إىل الس ــليمها بنفس ــغ وقدره 8 ماليني ريال وقام فاعل الخري بتس بمبل

نتيجة حوادث مرورية.
ــجناء  ــن ان هناك خطوات أخرى لإلفراج عن عدد من الس ــح مخرج برنامج مبدعون ولك وأوض
ــاون مع جامعة 21  ــاوز 200 ألف ريال بالتع ــيطة ال تتج ــا من عليهم مبالغ بس ــن خصوص املعرسي

سبتمرب ممثلة باألمني العام الدكتور حميد قطينة.
ــتغالل قضايا  ــفافية من دون اس ــج يعمل بكل جدية ومصداقية ووضوح وش ــا إىل أن الربنام الفت
املعرسين أو جمع أموال إىل أرصدة وحسابات بنكية قد تكون سببا يف إعاقة اإلفراج عن املعرسين.

صنعاء / سبأ
ــخاص  ــل بأمانة العاصمة مأدبة إفطار لـ 500 من األش ــؤون االجتماعية والعم ــم مكتب الش نظ

ذوي اإلعاقة، بدعم وتمويل من منظمة هورن أفريقيا بالتعاون مع مؤسسة نماء وعطاء.
ــذه الرشيحة األكرث  ــخاص ذوي اإلعاقة كون ه ــاه األش ــطة املكتب تج ــة ضمن أنش ــي املأدب تأت

معاناة يف ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
وأكد مدير مكتب الشؤون االجتماعية والعمل باألمانة مجيب الفاتش، الحرص عىل إقامة مثل 

هذه األنشطة اإلنسانية والخريية لتخفيف معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأشاد بجهود املنظمات الدولية اإلنسانية وما تنفذه من أنشطة يف مختلف مديريات األمانة .. 

مؤكدا عىل أهمية توسيع مشاريعها ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة ودمجهم يف املجتمع.
ــن حملة مرشوع إفطار  ــا بصنعاء، أن املأدبة تأتي ضم ــح ممثل منظمة هورن أفريقي ــا أوض فيم
ــطة ومشاريع املنظمة نظراً لتفاقم  ــتمرار أنش الصائم الذي تنفذه املنظمة.. مؤكدا الحرص عىل اس

الوضع اإلنساني يف اليمن.
ــاء  ــول ورؤس ــد األش ــؤون االجتماعية باألمانة راش ــرض مأدبة اإلفطار نائب مدير مكتب الش ح

وممثلو جمعيات ومراكز األشخاص ذوي اإلعاقة وعدد من ممثيل منظمات املجتمع املدني.

ا�فراج عن ا�فراج عن ١٣١٣ سجينا معسرا عبر البرنامج  سجينا معسرا عبر البرنامج 
التلفزيوني "مبدعون ولكن"التلفزيوني "مبدعون ولكن"

مأدبة إفطار لـ مأدبة إفطار لـ ٥٠٠٥٠٠ من ا'شخاص ذوي  من ا'شخاص ذوي 
ا�عاقة بأمانة العاصمةا�عاقة بأمانة العاصمة

ــة من املخدوعني  ــدا بمحافظة ذمار ثماني ــن بمديرية الح ــط رجال األم ضب
واملرتزقة كانوا يف طريقهم لاللتحاق بمعسكرات الغزاة واملحتلني يف مارب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن رجال األمن تمكنوا من 
رصد تحركات الثمانية وإلقاء القبض عليهم .

ــباب  ولفت املصدر إىل أن ذلك يأتي يف إطار حرص األجهزة األمنية عىل الش
ــتدراجهم باألكاذيب ليكونوا وقودا ملعاركه العدوانية  ــعى العدوان الس الذي يس

ضد اليمن.
ودعا املصدر إىل االستفادة من الدروس والتجارب املريرة واملذلة التي نقلها 

مخدوعون سبق وأن تورطوا يف معسكرات الغزاة واملحتلني.

ضبط ضبط ٨٨ من المخدوعين والمرتزقة بذمار من المخدوعين والمرتزقة بذمار

التسع المشرشفات الالئي رافقن  زوجة السفير 
على الطائرة المروحية الى جيزان المحتلة، يعرفهن 
علي شرشف باالسم، فهن من كبار خدمه ولصوصه: 
( يقال ان من بينهن األراجوز عسكر زعيل) وسوف 
من  سواء  عنهن  الغطاء  يكشف  الذي  اليوم  يأتي 
الدنبوع أبو شيذر عدني،  أو من السفير السعودي 

حاكم صنعاء الى ما قبل ثورة21 سبتمبر المجيدة.
الحال من بعضه،  فال يضحك الدنبوع المشيذر 
من  خرج  نفسه  هو  فالدنبوع  السفير،   زوجة  على 
ان  بعد  عدني،  بشيذر  ولكن  مشرشفا،   صنعاء 
لمن  الدوالرات  ماليين  عشرات  السعودية  دفعت 
اليمن على  لعدوانها  شماعة  تستخدمه  كي  هربوه 
.                                              وهذا هو الفارق بين شرشف 
زوجة السفير، وبين شيذر الدنبوع،  واالعتراف القادم 
من   السفير السعودي، أو من غيره، سيكون عن كيفية 
هروب الدنبوع مشيذراً، وأي طريق سلك، ومن تولى 

اثمه.
الدنبوع هو أسوأ حاكم عرفته صنعاء عبر تاريخ 

العمالة وحكم السفارات لليمن.
في  اآلن؛   حتى  عنها  كشف  التي  االخبار  تقول 
البدء هرب علي شرشف الى الدنبوع،  لكن الدنبوع 
الى  الذهاب  عليه  فاشار  حمايته،   عن  عاجزا  كان 
حاكم صنعاء في السفارة السعودية الذي كان مرعوبا 
زوجته  على  فاشار  اإلجرام،  لوكر  الثوار  اقتحام  من 

بالعودة الى دار الدنبوع..
من  للتخلص  منه  كمحاولة  يتذاكى  كان  الدنبوع 

ليبقى  العمالة،  ينافسونه  الذين  األقوياء  العمالء 
متربعا على كرسي العمالة األول في اليمن. كان هادي 
الشيذر يريد ان يتخلص من علي شرشف،  ويستخدم 
حالة خروجه كوسيلة للضغط عليه،  وعلى االخوان 

المفلسين،  لكنه لم يوفق في خططه التآمرية.
كشوفات  ومخابراتها،  السعودية  السفارة  لدى 
بالعمالء والمشرشفات،  وفيه كثير من المخازي موثقة 
بالصوت والصورة لكل من تعامل مع السفارة،  ليال،  أو 
والتسجيالت  الكشوفات  تلك  نهارا،  وهي تستخدم 
للضغط على عمالئها، وإلهانة من يتباطأون في تنفيذ 

مهام العمالة، أو يحاولون، الخروج عن طوعها.
نلقي  دعونا  لكن  كثيرات،   المشرشفات  لألمانة 
عفاش  ذارق  أمثال  منهم؛  األدعياء  على  الضوء 
ومن  شرشف،   وعلي  الشيذر،   وهادي  والزنداني،  

خلعوا رتب الوطن، وارتدوا الشراشف.
الرفيعة  الرتب  منحهم  اذ  عظيم،  الوطن  هذا  كم 
واالمتيازات، والمناصب العليا، لكنهم جبناء أبوا اال ان 
يخلعوها،  ويرتدوا الشراشف والشيذرات على يدي 

السفير السعودي.
يقال ان شيخ اإلرهاب الزاني لبس الشرشف مرتين؛  
تعز،   الى  الكفر،  وهروبه  األولى عند سقوط جامعة 
الدواعش،  مملكة  الى  تعز  من  تهريبه  عند  والثانية 
منتحال شخصية عجوز ذاهبة ألداء فريضة الحج،  

وفي هذه المرة قيل انه حلق لحيته المحناة.
من  ينتقل  كان  فكما  فتنة،   داعية  فهو  وكالعادة 
معسكر الى آخر محرضا على قتل الجنوبيين في 94 

ها هو اليوم ينتقل من موقع الى آخر محرضا على قتل 
اليمنيين جميعا،  يعاونه اإلرهابي صعتر الذي افتى 
بقتل 24 مليون من اليمنيين،  كي يحيا العمالء من 

أمثاله،  واإلرهابيون من تالميذه.
أما ذارق عفاش فقد ارتدى الشرشف من أول طلقة 
في الفتنة التي أشعلها الخائن عمه في العاصمة، في 
بشرشفه  وهرب  المنصرم،   العام  من  ديسمبر  أوائل 
وبماليين الدوالرات التي تسلمها من الحمارات مقابل 
إشعال فتنة في صنعاء، باتجاه الجنوب إلى أحضان 
لقوات  كقواد  يعمل  واليوم  الحماراتي،   االحتالل 
االحتالل الحماراتي والمرتزقة، لقتل المواطنين في 

الساحل الغربي.
والجبناء،   واللصوص  العمالء  ان  العلم  في  ليكن 
يصنعوا  ان  حال  بأي  يمكن  ال  والمشرشفات 

انتصارات،
لكن المعروف تاريخيا لدى اليمنيين، ان من خرج 
وإن  حتى  يعود،  ال  هاربا  أو  مشرشفا،   صنعاء  من 
جثث  تلفظ  الطاهرة  اليمنية  فاألرض  جثة،   أصبح 
الخونة والمرتزقة. وعلى كل الخونة أن يعتبروا،  ففي 
العام 1962م قام الجيش بحركة ضد اإلمام البدر - وهو 
أشرف من كل هؤالء األذيال- وقيل أن البدر هرب من 
قصر البشائر في صنعاء مشرشفا الى بيت الشيخ 
عاطف المصلي،  وهناك خلع الشرشف وتوجه الى 
مملكة الخيانة،  ومن يومها لم يعد، ال جثة، وال شرشفاً.                                         
نحمد الله ان اليمنيين تخلصوا من المشرشفات،  ومن 
حكم السفارات،  والوصاية السعودية على البالد،  وكل 
الفضل في ذلك للثورات اليمنية،  وعلى رأسها ثورة 
ويكفي  األبطال،   الظافرة،  ومجاهدوها  سبتمبر   21
أننا تخلصنا من عصابات اللصوص الحمر،   منجزا 
والدواعش،  وعمالء اللجنة الخاصة السعودية،  وظهر 

كل شىء على حقيقته، وكشف المستور .
وعلى العموم فاليمن تدفع في هذا العدوان الظالم 
ضريبة العمالة التي ارتكبها الخونة منذ السبعينيات 

وحتى اليوم.
  وما النصر اال من عند الله،  ورمضان كريم.

إىل املشرشفات !!

عبد الله االحمدي

ــتهداف دول تحالف  ــان اس ــت وزارة حقوق اإلنس أدان
ــوقا شعبية باملديرية يف محافظة  العدوان ملحمية برع وس

الحديدة .
ــخة منه إىل  ــبأ) نس ــارت الوزارة يف بيان تلقت (س وأش
ــجار النادرة  ــراق وإتالف كل األش ــارات أدت إىل إح أن الغ
ــال التجارية يف  ــة املح ــري كاف ــة وتدم ــودة يف املحمي املوج
ــرتاق كل ما  ــرع واح ــة ب ــة ملديري ــعبية التابع ــوق الش الس
بداخلها ، وإحداث خسائر فادحة يف ممتلكات املواطنني .

ــن  ــد م ــي املتعم ــل اإلجرام ــذا العم ــان أن ه ــد البي وأك
ــت عليها دول  ــي دأب ــة الت ــات اإلرهابي ــم واملمارس الجرائ
ــنها  ــالل ش ــن خ ــعودية م ــادة الس ــدوان بقي ــف الع تحال
هجمات مبارشة ومنظمًة ومخططا لها سلفاً عىل املدنيني 
ــة الدولية،  ــمولة بالحماي ــان املدنية والثقافية املش واألعي
ــل الجرائم اليومية التي يرتكبها  ــتمرار ممنهج ملسلس اس
ــات  ــواق والتجمع ــرشات األس ــت ع ــي طال ــدوان والت الع
ــات  محافظ ــف  مختل يف  ــني  باملدني ــة  املكتظ ــكانية  الس
ــقوط املئات من الضحايا املدنيني  الجمهورية وأدت إىل س

أغلبهم من األطفال والنساء واملسنني.
ــن  األم ــيس  ومجل ــدة  املتح ــم  األم ــوزارة  ال ــت  وطالب

ــان، واملنظمات الدولية التابعة لها وخاصًة  وحقوق االنس
ــام  ــر القي ــب األحم ــَة للصلي ــَة الدولي ــكو واللجن اليونيس
ــانية والقانونية واألخالقية  ــؤولياتها الدولية واإلنس بمس
ــعبه  ــدوان املمنهج عىل اليمن وش ــكال الع لوقف كافة أش

وكل مقدراته الحضارية واالقتصادية والثقافية .
ــا املتكررة  ــىل رضورة إنفاذ مطالبه ــددت التأكيد ع وج

ــتقلة  مس ــة  دولي ــة  لجن ــكيل  بتش
ــق  الحقائ ــيص  لتق ــدة  ومحاي
ــي  الت ــازر  املج كل  يف  ــق  والتحقي

ــدوان وماتزال  ــا دول الع ارتكبته
ــمع  ــىل مرأى  ومس ــا ع ترتكبه

من العالم.
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الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
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ــاركات يف مسرية القدس األخت علياء   التلتقينا بإححدى املش
ة امل هذ ض يف ا ن ت التت يش ال

ــت الحكومات  ــل قام ــك ب ــاكنا إزاء ذل ــوا س ــم يحرك ــف ل لألس
ف ق ال ذلك كة ا ال اإل ض أ ىل ة امل لة ال

حشود نسائية أتت من كل فج عميق ومن مختلف الرشائح االجتامعية للمشاركة يف 
مســرية يوم القدس العاملي إلعالن التضامن الكامل مع  الشــعب الفلسطيني والقضية 
املركزية قضية العرب واملسلمني جمعاء قضية األقىص الرشيف ضد عدو األمة من بني 
صهيون ورفض مشــاريعه االستيطانية وتهويد القدس وقتل األبرياء .."الثورة" التقت 

عدداً من املشاركات يف املسرية وخرجت بالحصيلة اآلتية ..نتابع: 
ٹ / أسامء البزاز

ــبابا ونساء  ــبة تقول املتوكل : الكل هنا حرض صغارا وش ناس
ــعب اليمني بقادته وسياسته وبكل  ــيوخا ولم يتوقف الش ش
ــيايس يف وقوفه ودعمه وتأييده  ــه االجتماعية وتنوعه الس ات

ي
ــف تنديد  ــف عند موق ــها الرشي ــطينية وقدس ــة الفلس قضي
ــة أو يتحاكى معها  ــوَّدت أنظمة العمال ــجب وإدانة كما تع ش
شغالً بالحرب العاملية عليه والحصار املطبق من كل ناحية 
ــداً إيمانه بعدالة  ــع كل األحرار مؤك ل يقف موقف الصالبة م
ــل الخزي والعار  ــطينية وليح ــه كما هي القضية الفلس ضيت
ملتخاذلني والبائعني الذين زادتهم املواقف انكشافاً وفضحاً .

ي يي
الجامعة العربية : 

وتابعت بالقول : بات من املؤكد أن القضية الفلسطينية 
لقدس لم تتعرضا لهذا إال بموافقة ورضا الجامعة العربية 

ومنظمة 
ــر  تم ملؤ ا

ميي  ــال س إل ا
ت  ــــا جعي ملر ا و

ــة  األألعرابي ــة  الديني
ــدر  تص ــف  مواقـق وأي 
ــي كاذبة  ــا فإنمما ه عنه
ــاف  تض ــة  ومخزي
ــت  دأب ــــذي  ال ــزي  للخ
عليه، ففلسسطني قضية 

عربية وإسسالمية  .

ــتقلة  مس ــة  لي
ــق  الحقائ يص 
ــي  الت ــازر  ملج

وان وماتزال 
ــمع  ومس

ــطس  ــام  1399هـ املوافق 15أغس ــن الع ــان م يف20 رمض
ــام  ــة اإلم ــالمية اإليراني ــورة اإلس الث ــد  ــن قائ 1979م أعل
ــدس  ــوم الق ــادرة ي ــن مب ــه ع ــه علي ــة الل ــي رحم الخمين
ــهر  ــة من ش ــر جمع ــاء آخ ــا إىل إحي ــث دع ــي ، حي العامل
رمضان من كل عام وأطلق عليها اسم يوم القدس العاملي 
ــطني حية  ــوة تهدف إىل جعل القدس وفلس ــك يف خط وذل
ــط األجيال  ــالمية ورب ــة واإلس ــعوب العربي ــوب الش يف قل
ــلمني  ــة بالقضية املركزية واملصريية للعرب واملس املتعاقب
ــني بالثقافة  ــاوالت التدجني والتهج ــم من مح وتحصينه
ــب ملهاجمة إيران  ــر الوهابي الصهيوني الذي يذه والفك
ــدس العاملي إرضاء لألمريكان  ــام الخميني ويوم الق واإلم
ــد  ــة والحق ــن الكراهي ــة م ــد حال ــث نج ــة ، حي والصهاين
ــعوب  ــم يذكرون الش ــم ألنه ــهري تجاهه ــاءة والتش واإلس
ــدس الرشيف وهذه  ــطني والق ــالمية بفلس ــة واإلس العربي
ــلمان ونجله املهفوف والحاخام السديس ،  ــبة لس بالنس
ــة كربى ومعصية  ــيخ ومن لف لفهم جريم والحرب آل الش
ــرة  ، فالعدو عندهم هو إيران واإلمام الخميني ويوم  منك
ــدس العاملي ، أما ترامب ونتنياهو و أمريكا وإرسائيل  الق
فهم رسل سالم وقادة عظماء ينشدون لنا الخري والسالم 

واألمن واالستقرار .
ــا  ــى عليه ــدون أن ترتب ــي يري ــة الت ــي الثقاف ــذه ه ه
ــعوب العربية  ــا الش ــم معه ــة وأن تتأقل ــال املتعاقب األجي
ــكان والصهاينة  ــعى األمري لتقبل بصفقة القرن التي يس
ــرص  م ــييس  وس ــج  الخلي ــراء  وأم ــوك  مل ــع  م ــيق  بالتنس
ــذا الهجوم عىل  ــاهد كل ه ــا ، لذا ال غرابة أن نش لتمريره
ــوم القدس العاملي كونه جاء بدعوة من اإلمام الخميني  ي
ــعودية ، فال  ــة نظر الوهابية الس ــذا ال يجوز من وجه وه
ــال بعيد الحب  ــه ، أما االحتف ــم االنصياع لدعوت يليق به
ــجرة وغريها من  ــد الش ــال وعي ــد العم ــرأة وعي ــد امل وعي
ــا علينا الغرب فهي عند  ــبات التي فرضه األعياد واملناس
ــنن املؤكدة ،  ــن الس ــة م ــار الوهابي ــه وأحب ــلمان ونجل س
ــبهة  ــال بها من الفضائل وال يوجد فيها حتى ش واالحتف
ــران واالحتفال بيوم  ــر عندهم إي ــة ، فالبدعة واملنك بدع

القدس العاملي .
ــعودية ، وهذا هو الحقد الدفني  هذه هي الوهابية الس
ــدس الرشيف ،  ــطني والق ــة بفلس ــط األم ــا يرب ــىل كل م ع
وده  ــون  ويطلب ــب  ترام ــم  وخليفته ــكا  ألمري ــوددون  يت
ــرتف بالقدس  ــذي اع ــو ال ــم وه ــاه عنه ــدون رض ، وينش
ــا ، وهو  ــفارة بالده إليه ــل وقام بنقل س ــة إلرسائي عاصم
ــا  وقضيته ــطني  لفلس ــه  وكراهيت ــه  يهودت ــر  أظه ــذي  ال
ــوا لضخ األموال  ــوا بذلك ، بل ذهب ــم اكتف ــة ، وليته العادل
ــروا حالة من التودد  ــه عىل هذا اإلنجاز وأظه له ومكافأت
ــتويات ومراحل  ــيل وصلت إىل مس ــان اإلرسائي تجاه الكي
متقدمة من التطبيع ، وفوق ذلك كانوا يف مقدمة املباركني 
ــرن  ، والتي  ــمى صفقة الق ــاندين ملا يس والداعمني واملس
يراد لها أن تكون الرضبة القاضية للقضية الفلسطينية .
ــذا العام  ــوم القدس العاملي ه ــإن االحتفال بي ــك ف ولذل
ــريات  املتغ ــل  ظ يف  ــي  يأت ــه  كون ــربى  ك ــة  أهمي ــب  يكتس
ــا يف  ــطيني بم ــف الفلس ــهدها املل ــي ش ــتجدات الت واملس
ــبوعية املطالبة بحق العودة  ذلك مظاهرات الغضب األس
ــرام اإلرسائييل  ــف واإلج ــن الصل ــت بحالة م ــي قوبل والت
ــتثناء  ــالمي ودويل باس ــي وإس ــت عرب ــوب بصم املصح
ــة  للهيمن ــة  املقاوم ــركات   والح ــة  واألنظم ــعوب  الش
ــي كانت وما تزال  ــة األمريكية اإلرسائيلية والت والغطرس
ــطني باعتبار  ــاع عن القدس وفلس ــتظل حارضة للدف وس
ــاس أو  ــن املس ــي ال يمك ــا الت ــا وثوابته ــن مبادئه ــك م ذل
ــاومة عليها ، باألمس قلنا للعالم بأن  التفريط بها أو املس
ــطني حارضة يف قلوبنا ويف  القدس قضيتنا األوىل وأن فلس
ــا ومعاناتنا إال أننا  ــا ويف مواقفنا رغم كل ظروفن تحركاتن

لن ننساها وستظل حارضة وبقوة  .
ــالة ثبات وجهاد  ــا بيوم القدس العاملي رس إن احتفالن
ــت يف نفوسنا ولن تؤثر  لن نتخىل عنها ، وهي ثقافة غرس
ــعى للنيل من  ــاق التي تس ــركات وجماعات النف ــا ح فيه
ــرد أدوات  ــف وتحويلنا إىل مج ــدس الرشي ــطني والق فلس
ــة  ــة األمريكي ــة والغطرس ــرشوع الهيمن ــروج مل ــل وت تطب
ــعودية  الس ــت  تكفل ــذي  ال ــرشوع  امل ــذا  ه  ، ــة  اإلرسائيلي
واإلمارات بإنفاذه يف املنطقة ، وإذا كانت أمريكا وإرسائيل 
ــعودية قد تمكنت من الضغط عىل األنظمة  والوهابية الس
ــل مع دعوة اإلمام الخميني إلحياء  العربية بعدم التفاع
ــا اليوم  ــرتة املاضية ، فإنه ــي خالل الف ــوم القدس العامل ي
ــعوب الحرة  ــىل األنظمة والش ــىل الضغط ع ــادرة ع غري ق
ــيظل يوم  ــا يف املنطقة ، وس ــة واملمانعة ملرشوعه املقاوم
ــدا يف قلوب ووجدان كل أحرار العرب  القدس العاملي خال
واملسلمني ، وستظل إرسائيل كما وصفها اإلمام الخميني 
الغدة الرسطانية التي ال بد لها من اإلستئصال مهما طال 

الزمن أو قرص  .
صوما مقبوال  ، وذنبا مغفورا ، وعمال متقبال ، وإفطارا 

شهيا  .

رغم العدوان والحصار سيبقى ا'قصى قضيتنا ا'ولى 


