
ارنــا:-  طهــران- 
العــام  االميــن  انتقــد 
ــوق االنســان  ــة حق للجن
رئيــس  ومســاعد 
القضائيــة  الســلطة 
الدوليــة،  للشــؤون 
الــدول  تقاعــس 
االســامية ازاء اعتداءات 
الكيــان الصهيونــي علــى 
كبيــر  عــدد  وقتــل  غــزة 
الفلســطينيين  مــن 

واألطفــال. النســاء  مــن  االبريــاء 
ردا علــى جرائــم الكيــان الصهيونــي فــي 
ــة، وخاصــة غــزة، تســاءل علــي  األراضــي المحتل
باقــري كنــي فــي تغريــدة علــى تويتــر امــس 
ــر مــن هــذه  ــة أكث ــل الصهاين ــاذا يفع الســبت: م
الجرائــم ضــد الشــعب الفلســطيني لتتحــرك 
الــدول اإلســامية لعقــد اجتمــاع طــارئ لمنظمــة 
التعــاون االســامي علــى مســتوى القــادة، وهــو 
الــدول اإلســامية  أن تفعلــه  مــا يمكــن  أقــل 

للشــعب الفلســطيني المظلــوم.
وفــي تغريــدة أخــرى قال باقــري كني ان 
علــى الــدول العربيــة التــي مــدت باألمــس 
يــد الصداقــة مــع الجاديــن وطعنــت األمــة 
مــن  واتخــذت  الخلــف  مــن  اإلســامية 
تحــدد  أن  اليــوم  عليهــا  صديقــا،  العــدو 
وصرخــات  األطفــال  دمــاء  تجــاه  موقفهــا 
الفلســطينيين  األمهــات واســتغاثة اآلبــاء 

الذيــن ال ملجــأ لهــم إال اهلل.
واضــاف : اذا كانــت غــزة حتــى األمــس تعــد 

اكبــر ســجن فــي العالــم بدعــم مــن امريــكا 
لحقــوق  الواســع  لانتهــاك  وميدانــا  واوروبــا 
االنســان فأنهــا اليــوم وبدعــم مــن بعــض الحكام 
أكبــر  الــى  تحولــت  قــد  المتخلفيــن  العــرب 

محرقــة فــي العالــم إلبــادة البشــر.
ــوى  ــوم أق ــو الي ــة ه ــد ان محــور المقاوم وأك
وقــت  أي  مــن  أضعــف  الصهيونــي  والكيــان 
مضــى، وان الصهاينــة يعلمــون قبــل غيرهــم 
أنــه عندمــا يســقط الصــاروخ الســوري التائــة 
قــرب مفاعــل ديمونــا الصهيونــي فماذا ســيحدث 
صواريخهــا  اســتخدام  ارادت  المقاومــة  ان  لــو 
النقطويــة، كمــا أكــد أن االنتفاضــة الفلســطينية 
الجديــدة فــي غــزة، أثبتــت أنــه ال خناجــر الغــدر 
ســيف  وال  العربيــة  الــدول  بعــض  لشــيوخ 
االجــرام الصهيونــي، ســيضعفان مقاومــة األطفــال 

الفلســطينيين. والنســاء  والرجــال 
الصحــة  لــوزارة  التقاريــر  آخــر  وتشــير 
الفلســطينية فــي غــزة، الــى ســقوط 126 شــهيدا 
العــدوان  جــراء  امــرأة   20 و  طفــا   31 بينهــم 

نــي. لصهيو ا

عبداللهيان يدعو الى اغالق سفارات الكيان 
الصهيوني في الدول االسالمية

طهران-فــارس:- دعــا المســاعد الخــاص لرئيــس مجلــس الشــورى االســامي للشــؤون الدوليــة 
ســفارات  اغــاق  الــى  عبداللهيــان،  اميــر  حســين 
ردا  االســامية  الــدول  فــي  الصهيونــي  الكيــان 
الشــعب  ضــد  االخيــرة  الوحشــية  جرائمــه  علــى 

. لفلســطيني ا
ــه باللغــة  وكتــب اميــر عبداللهيــان فــي تغريــدة ل
ــر«   ــي »تويت ــل االجتماع ــع التواص ــى موق ــة عل العربي
الفلســطيني  الشــعب  يتوقعــه  مــا  اقــل  الجمعــة: 
ــان  ــوم والصامــد االن هــو اغــاق ســفارات الكي المظل
االســرائيلي المزيــف فــي الــدول االســامية علــى 
بيــن  العاقــات  تطبيــع  بطــان  واعــان  الفــور 

الصهاينــة. مــع  والبحريــن  االمــارات 
وارفق امير عبداللهيان تغريدته بهاشتاغ »القدس-اقرب«.

يذكــر ان الكيــان الصهيونــي يشــن منــذ ايــام عدوانــا همجيــا ضــد الشــعب الفلســطيني فــي القــدس 
واالراضــي المحتلــة وقطــاع غــزة واســفرت غاراتــه الجويــة علــى القطــاع لغايــة االن عــن استشــهاد نحــو 122 

فلســطينيا بينهــم العديــد مــن االطفــال والنســاء واصابــة اكثــر مــن 900 آخريــن.

2 شؤون محلية

التحرير

االمــن  لجنــة  عضــو  نــدّد  طهران-فــارس:- 
القومــي والسياســة البرلمانيــة محمــود عبــاس زاده 
ــاد  ــى الب ــض عل ــت االبي ــوط البي ــكيني بضغ مش
مؤكــدا علــى ضــرورة رفــع جميــع اشــكال الحظــر 
الجائــر المفــروض علــى االشــخاص والمؤسســات.
فــي تصريــح  زاده مشــكيني،  وأشــار عبــاس 
صحفــي امــس الســبت، الــى حظــر وزارة الخزانــة 
االشــخاص  بعــض  علــى  المفــروض  االميركيــة 
الحظــر،  قوانيــن  انتهــاك  بذريعــة  الطبيعييــن 
علــى  الحظــر  فرضــت  واشــنطن  إن  موضحــًا: 
الطبيعييــن  الحقوقيــة واالشــخاص  المؤسســات 
ايضــا وتســعى الــى مضاعفــة المشــاكل القائمــة 

االيرانــي. الشــعب  علــى 
ولفــت الــى ان االميركييــن وضعــوا آليــات الحظــر 
ــن خــال  ــوط م ــة الضغ ــه مواصل بشــكل يســتطيعون في
ــي. ــى الحظــر الطبيع ــاء عل ــي واالبق ــع الحظــر الحقوق رف

وأكــد علــى ضــرورة رفــع جميــع أشــكال الحظــر 
لمعالجــة المشــاكل القائمــة كالحظــر المفــروض 
علــى رجــال االعمــال لذلــك يعتــزم االميركيــون 

ايران تدعو أرمينيا وآذربيجان 
إلى ضبط النفس

وزارة  باســم  المتحــدث  طهران-ارنا:-دعــا 
الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة جمهوريتــي أرمينيــا 
وآذربيجــان إلــى ضبــط النفــس وحــّل الخافــات 

الســلمية. بالطــرق  القائمــة  الحدوديــة 
الــى  لــه  تصريــح  فــي  زادة  خطيــب  واشــار 
ــة  ــاكل الحدودي ــول المش ــرة ح ــتجدات االخي المس
بيــن جمهوريتــي أرمينيــا وآذربيجــان، قائــا: إن 
ــد ضــرورة  ــة، اذ تؤك ــة اإلســامية اإليراني الجمهوري
ــة،  ــي المنطق ــى االســتقرار والســام ف ــاظ عل الحف
تدعــو الطرفيــن إلــى ضبــط النفــس واالمتنــاع عــن 

إثــارة الخافــات واحتــرام الحــدود بينهمــا.
تتابــع  اإلســامية  الجمهوريــة  إن  وأضــاف: 
ــى حــدود  ــرة عل ــة التطــورات األخي بحساســية ودق
ــان،  ــة آذربيج ــا وجمهوري ــن، أرميني ــن الجاري البلدي
ــاد الســبل  ــات بســرعة واعتم ــل بحــل الخاف وتأم

الســلمية.
وأكــد خطيــب زادة اســتعداد طهــران للمســاعدة 
بالطــرق  البلديــن  بيــن  الخافــات  حــل  فــي 

الســلمية بمــا فــي ذلــك الخــاف األخيــر.

مسؤول قضائي ينتقد الموقف السلبي للدول 
اإلسالمية تجاه غزة

طهــران- ارنــا:- قــال الرئيــس حســن روحانــي 
ــي  ــا ف ــا يشــهد تراجع ــروس كورون ان انتشــار في
جميــع المحافظــات مــن حيــث عــدد االصابــات 
علــى  قادريــن  اصبحنــا  وبذلــك  والوفيــات، 
التخلــص مــن الموجــة الرابعــة بشــكل أســرع، 
لكــن المهــم ان نســعى لعــدم حصــول موجــة 

جديــدة .
وخــال االجتمــاع االســبوعي للجنــة الوطنيــة 
لمكافحــة كورونــا صبــاح امــس الســبت، بــارك 
الرئيــس روحانــي حلــول عيــد الفطــر المبــارك، 
وقــال ان مــا مــر بنــا مــن قضايــا تتعلــق بالتخلــص 
ــا  ــا جميع ــا علين ــا، كان واجب ــات كورون ــن تداعي م
قضيــة  هــي  والســامة  الصحــة  قضيــة  ألن 
ــق  ــذ الدقي ــا التنفي ــي كان علين ــة، وبالتال اجتماعي
للتعليمــات المتعلقــة بمكافحــة كورونــا كواجــب 

قريبا.. ايران وكرواتيا توقعان على 
برنامج للتعاون الثقافي بينهما

ــا  ــدى كرواتي ــي ســفيرنا ل طهران-ايســنا:- التق
واإلعــام  الثقافــة  بوزيــرة  إســماعيلي  برويــز 

الكرواتيــة.
الســفير  إســتعرض  االجتمــاع،  هــذا  وفــي 
كورجينــك   أبوليــن  نينــا  والوزيــرة  إســماعيلي 
مجــاالت  فــي  البلديــن  بيــن  التعــاون  عاقــات 

واإلعــام. والفــن  الثقافــة 
السياســية  العاقــات  إلــي  الجانبــان  وأشــار 
الجيــدة بيــن البلديــن، والقواســم الثقافيــة العديــدة 

المشــتركة.
االتفــاق  تــم  التــي  الهامــة  المواضيــع  وأحــد 
ــاون  ــج التع ــع برنام ــاع كان توقي ــي االجتم ــا ف عليه
أقــرب وقــت  الكرواتــي فــي  الثقافــي اإليرانــي - 

ممكــن، والــذي تــم إعــداده.
ويشــمل البرنامــج تعميــق التعــاون المشــترك 
بيــن البلديــن فــي مجــاالت الســينما والموســيقي 
والثقافــة واألدب، والتعــاون بيــن المكتبــات الوطنيــة 
ــان، والتفاعــل العلمــي  ــن األدي ــة، والحــوار بي والعام
فــي مجــال التاريــخ وترميــم المعالــم التاريخيــة، 

فضــا عــن توســيع التفاعــل اإلعامــي.
كمــا إتفــق الجانبــان علــي تنفيــذ العديــد مــن 

ــدة. ــة الجدي ــة والفني البرامــج الثقافي

ــة  ــر الخارجي ــاعد وزي ــر مس ــا:- اعتب طهران-ارن
عبــاس عراقجــي، رفــع علــم الكيــان الصهيونــي 
فــوق مكاتــب حكوميــة فــي النمســا أمــرا فظيعــا 

ومؤلمــا.
حســابه  علــى  تغريــدة  عراقجــي  وكتــب 
الشــخصي فــي موقــع »تويتــر«: انــه ألمــر فظيــع 
ومؤلــم أن نــرى علــم كيــان االحتــال، الــذي قتــل 
بوحشــية عشــرات المدنييــن بينهــم العديــد مــن 
األطفــال فــي األيــام القليلــة الماضيــة، فــوق مكاتــب 

حكوميــة فــي فيينــا.
واشــار الــى ان فيينــا هــي مقــر الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة والمقــر االوروبــي لألمــم المتحــدة، 
وقــال ان النمســا كانــت لغايــة االن مضيفــة ممتــازة 

للمحادثــات.
يذكــر انــه منــذ بدايــة العــدوان الصهيونــي علــى 
قطــاع غــزة االســبوع الجــاري والــذي مــازال مســتمرا 
اســفر لغايــة االن عــن استشــهاد 119 فلســطينيا مــن 
ضمنهــم 27 طفــا و 11 ســيدة، ورغــم ذلــك فــان 
المستشــار النمســاوي سباســتيان كورتــز وبــدال 
عــن المواســاة مــع اهالــي غــزة اعــرب عــن مواســاته 
مــع الكيــان الصهيونــي وكتــب فــي تغريــدة لــه 

االحد 4شوال 1442 هـ ق 26ارديبهشت 1400 هـ ش، 16آيار 2021م العدد )10669( السنة الواحدة واالربعون

برلماني: صواريخ المقاومة اضاءت 
سماء تل ابيب

ــة  ــم:- اشــاد مســاعد رئيــس لجن طهران-العال
ــة محمــد  ــة والمجالــس البرلماني الشــؤون الداخلي
غــزة  فــي  المقاومــة  بتصــدي  آصفــري  حســن 
المحتلــة  االراضــي  فــي  الفلســطيني  والشــعب 
صواريــخ  عــادّا  االســرائيلي،  االحتــال  لقــوات 

المقاومــة اضــاءت ســماء تــل ابيــب.
ــي اراك  ــن أهال ــب ع ــا النائ ــدة كتبه ــي تغري وف
آصفــري علــى حســابه الشــخصي فــي موقــع تويتــر 
فــي االشــارة الــى اطــاق صواريــخ المقاومــة باتجــاه 
تــل ابيــب ومــدن الكيــان الصهيونــي يــوم الجمعــة: 
إن ســماء تــل أبيــب قــد اضاءتهــا صواريــخ المقاومــة 

الفلســطينية تحــت القبــة الحديديــة الجوفــاء.

ذوالنور: اعادة العالقات مع السعودية يعيق تواجد 
الصهاينة في المنطقة

منددة بضغوط البيت االبيض..

االمن النيابية: ينبغي رفع جميع اشكال الحظر على االشخاص والمؤسسات االيرانية
االبقــاء علــى المشــاكل والقيــود الجائــرة.

البيــت  النائــب عــن اســفه الن  وأعــرب هــذا 
االبيــض يواصــل سياســة الضغــوط المفروضــة علــى 
ايــران لكنــه يتشــدق بالدفــاع عــن حقــوق االنســان 
فــي االوســاط الدوليــة ويمــارس الخــداع فــي اطــاق 

ــي. ــوق الشــعب االيران ــاع عــن حق شــعارات الدف
لفريقنــا  ينبغــي  لذلــك  إنــه  قائــا:  وشــدد 
بهــذا  الجــاد  االهتمــام  فيينــا  فــي  المفــاوض 
الموضــوع حيــث ينبغــي التركيــز علــى رفــع جميــع 
الطبيعــي. أو  الحقوقــي  ســواًء  الحظــر  اشــكال 

عراقجي: رفع علم الكيان الصهيوني فوق مكاتب 
حكومية في النمسا امر مؤلم

بانــه رفــع علــم الكيــان فــوق مكتبــه لاعــان عــن 
التضامــن معــه.

في لجنة مكافحة كورونا..

رئيس الجمهورية: كورونا يتراجع وينبغي الحيلولة دون حصول موجة جديدة
وطنــي ودينــي وانســاني 

.
روحانــي  واشــار 
التنازلــي  العــد  أن  الــى 
والوفيــات  لاصابــات 
فــي  بــدأ  قــد  بكورونــا 
 ، المحافظــات  جميــع 
المواطنيــن  ان  موضحــا 
بيــد  يــدا  وضعــوا 
الــى  المــرض  لمواجهــة 
ــة،  ــوادر الصحي ــب الك جان

بالتعليمــات الصحيــة وهــم صائمــون  والتزمــوا 
الســفر. وألغــوا  واالســواق  المحــات  واغلقــوا 
يتحــور  الفيــروس  هــذا  ان   : قائــا  وتابــع 
ــاك دواء  ــس هن ــه لي ــا ان ــدة ، كم ــواع جدي ــى ان ال

االســلوب  فــأن  وبالتالــي   ، لمعالجتــه  نهائــي 
ــا أو  ــا أو افريقي ــه ســواء كان هندي األهــم لمواجهت
صينيــا هــو االلتــزام بالتعليمــات الصحيــة ، وتوفيــر 

اللقاحــات.
واضــاف ان مايبعــث علــى األمــل هــو ان اللقــاح 
نــزل االســواق فــي أقــل مــن المــدة المقــررة ، وان 
المعتمــدة  اللقاحــات  اســتخدمت  التــي  الــدول 
ســكانها  مــن  بالمئــة  ســبعين  أو  لســتين 

الفيــروس. انتشــار  تطويــق  اســتطاعت 
واوضــح روحانــي ان اللقاحــات لــم تتوفــر فــي 
العالــم حتــى اآلن باالعــداد الكافيــة ، وفــي بادنــا 
ايضــا لــم تتوفــر لجميــع المواطنيــن ولذلــك اتبعنــا 
طريقــة أولويــة التلقيــح لافــراد األكثــر تعرضــا 
لخطــر كورونــا كالكــوادر الصحيــة ثــم كبــار الســن 
وذوي االمــراض الخاصــة ، والعمــل متواصــل علــى 

ضــوء الوثيقــة الوطنيــة للقــاح كورونــا.

120 جنراال اميركيا يؤكدون وجود خلل في صحة بايدن العقلية 
ــا مــن خــال رســالة وقعــوا عليهــا انتخــاب  ــر اكثــر مــن 120 جنــراال اميركي طهران/كيهــان العربــي: اعتب

ــة. ــر  قانونــي، فيمــا يشــككون بســامته العقلي بايــدن كرئيــس غي
وخال فترة الحملة االنتخابية شكك البعض بسامة جو بايدن العقلية البالغ من العمر 78  عاما .

الــى ذلــك كتبــت صحيفــة »ديلــي ميــل« البريطانيــة بهــذا الخصــوص، ان مجموعــة مــن الضبــاط 
المتقاعديــن )120 ضابطــا( قــد اعــادوا تصريحــات »ترامــب« حــول حصــول تزويــر واســع فــي االنتخابــات 
الرئاســية لعــام 2020، قائليــن: مــن دون انتخابــات عادلــة وصادقــة والتــي تعكــس ارادة الشــعب فــان النظــام 

ــاب الدســتور. ــى اعت ــد تاشــى عل ــوري ق الجمه
وقــال هــؤالء الجنــراالت: ليــس باالمــر الــذي يمكــن التغطيــة عليــه فــان وضــع بايــدن العقلــي والجســمي 
يرثــى لــه. وعليــه ان يتخــذ القــرارات بســرعة ليــل نهــار مــا يتعلــق بالشــؤون االمنيــة والتهديــدات المحدقــة.

وكان طبيب نفسي نرويجي قد شخص من قبل وجود عارض عقلي عند بايدن.

السفارة األمريكية في أفغانستان تدعو رعاياها إلى مغادرة البلد فورا
أفغانســتان،  فــي  األمريكيــة  الســفارة  دعــت 
توخــي  ضــرورة  إلــى  مواطنيهــا  الســبت،  امــس 
الحــذر والتحضيــر لمغــادرة البــاد فــي أقــرب فرصــة، 
وذلــك فــي ظــل تصاعــد وتيــرة العنــف والمواجهــات 

ــان”. ــة »طالب بيــن القــوات الحكوميــة وحرك
ــي أفغانســتان،  ــة ف ونشــرت الســفارة األمريكي
ــا لرعاياهــا  ــرا أمني علــى موقعهــا اإللكترونــي، تحذي
ــف  ــي للعن ــد التاريخ ــبب التصاع ــه: »بس ــت في قال
فــي أفغانســتان بعــد عطلــة العيــد، يتــم تذكيــر 
ــدة بتوخــي الحــذر فــي  ــي الواليــات المتح مواطن
ــك األســواق ودور  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن المزدحم األماك

العبــادة والبنــوك”.
إصــرار  إزاء  »القلــق  عــن  واشــنطن  وأعربــت 
المســلحين علــى اســتهداف األجانــب مــن خــال 
ــادق  ــل الفن ــن مث ــى أماك ــوم عل ــم أو الهج اختطافه
والمجمعــات الســكنية ونقــاط التفتيــش األمنيــة 

وغيرهــا”.
وطالبــت الســفارة األميركيــة فــي أفغانســتان 
ــر  ــادرة أفغانســتان عب ــا »بوضــع خطــط لمغ رعاياه

شــركات الطيــران التجاريــة«.

مجازر »إسرائيل« شطبت 12 عائلة فلسطينية من السجل المدني
كشــف الناطــق باســم وزارة الصحــة الفلســطينية فــي غــزة أشــرف القــدرة، أن المجــازر التــي ارتكبتهــا 
دولــة االحتــال اإلســرائيلي شــطبت مــن الســجل المدنــي الفلســطيني 12 عائلــة فلســطينية بعــد تعرضهــا 

إلبــادة جماعيــة جــراء قصــف منازلهــم بشــكل مباشــر.
ــدوان اإلســرائيلي 139 شــهيدا،  ــن شــهداء الع ــن بي ــه: »إن م ــدرة قول ــرس« عــن الق ــدس ب ــت »ق ونقل

ــي منازلهــم”. ــة ف ــت آمن ــة كان ــل كامل ــت عوائ ــي 12 مجــزرة طال منهــم 38 قضــوا ف
وأضــاف: »هــذه العوائــل التــي تعرضــت للمجــازر، وشــطبت بشــكل كامــل مــن الســجل المدنــي 

الفلســطيني بعــد أن قضــت عليهــم هــذه المجــازر فــي إبــادة جماعيــة”.
وتابــع: »االحتــال اإلســرائيلي ارتكــب جرائــم بشــعة ضــد الشــعب الفلســطيني، ونحــن نرصــد هــذه 

االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا العائــات الفلســطينية وهــذا انتهــاك صــارخ”.
وناشــد القــدرة المجتمــع الدولــي بســرعة التحــرك للجــم العــدوان وجلــب قــادة االحتــال إلــى محاكــم 

الجنايــات الدوليــة.
وأوضــح المتحــدث باســم وزارة الصحــة أن مــن بيــن الشــهداء الـــ 139 الذيــن قضــوا منــذ بدايــة العــدوان 
اإلســرائيلي يــوم االثنيــن الماضــي 39 طفــا و22 ســيدة، مشــيرا إلــى أنــه ســجل إصابــة أكثــر مــن 1000 جريــح.

االمــن  لجنــة  رئيــس  طهران-فــارس:-رأى 
القومــي والسياســة الخارجيــة البرلمانيــة مجتبــى 
الســعودية  مــع  العاقــات  اعــادة  أن  ذوالنــوري، 
ــان الصهيونــي  ــد الكي ــام تواج ــات ام ــيضع العقب س
ــدم  ــوده لع ــذل قصــارى جه ــك يب ــة لذل ــي المنطق ف

المفاوضــات. نجــاح 
امــس  صحفــي  تصريــح  فــي  ذوالنــور،  وقــال 
فــي  االيرانيــة  القنصليــة  اســتهداف  إن  الســبت: 
مدينــة كربــاء وتزامنهــا مــع العمليــة التفاوضيــة بيــن 
ايــران والســعودية تؤكــد ان المجموعــات التكفيريــة 
تعتبــر تقويــض هيمنــة اميــركا فــي المنطقــة ووحــدة 
لذلــك  اهدافهــا  مــع  التتفــق  االســامية  البلــدان 

تشــعر بالقلــق مــن الظــروف الجديــدة.
واضــاف: إنــه مــن جهــة يدفــع التكاتــف فــي 

مواجهــة المجموعــات االرهابيــة التكفيريــة وتطبيــع 
العاقــات بيــن الجمهوريــة االســامية االيرانيــة 
ــة  ــم، المجموعــات التكفيري ــدان العال وعــدد مــن بل
الصهاينــة  ويشــعر  اميــركا  أهــداف  تنفيــذ  الــى 
البلــدان  بيــن  التكاتــف  جــراء  بالتأكيــد  بالقلــق 
االســامية الســيما ايــران والســعودية ألن ذلــك 
ســيعرقل تواجدهــم فــي المنطقــة لذلــك يســعون 
الــى زعزعــة االمــن فــي العــراق مــن أجــل تحقيــق 

مصالــح االرهابييــن.
وعــدّ الكيــان الصهيونــي واميــركا ينتفعــان مــن 
ــم  ــي العال ــن ف ــة االم ــرات وزعزع ــج التوت وراء تأجي
االســامي و«فــي أي مــكان فــي العالــم االســامي 
فــإن هــؤالء ضالعــون  تقــع مثــل هــذه االحــداث 

ــا«. ــون به ويرحب

العدو سيجبر على رفع الرأية البيضاء قريبا
بعــد ســتة أيــام فقــط مــن معركــة »ســيف القــدس« الفاصلــة بــدأ الصــراخ والعويــل الصهيونــي 
ــة سياســيا وعســكريا  ــادات الداخلي ــة مــن يصــرخ اوال. فســيل االنتق ــه يجســد مقول ــر وكأن ينهم
ــذا  ــول وه ــى المجه ــاب بـــ »اســرائيل«  ال ــي الذه ــاء ف ــو وسياســته الرعن ــدات تتوجــه لنتنياه ب
مــا ارعــب اميــركا اليفــاد مبعــوث فــي طريقــه الــى الكيــان بغيــة انقــاذه مــن االنهيــار قبيــل ســاعة 
الصفــر وهكــذا تحــرك الكيــان نفســه حيــث كثــف مــن اتصاالتــه بمصــر وقطــر للدخــول علــى خــط 
الوســاطة. ان فضائــح نتنياهــو ودفــع كيانــه الــى الجحيــم كل ذلــك ينبــئ ببــوادر هشاشــة هــذا 

الكيــان ورضوخــه لصواريــخ »ســيف القــدس« التــي باتــت تبتــر مــن يقــف امامهــا.
ــة التــي دارت بيــن غــزة  فمعركــة »ســيف القــدس« ليــس كســابقاتها مــن المعــارك الطاحن
ــزة  ــرة الوجي ــذه الفت ــة الفلســطينية خــال ه ــت المقاوم ــث حقق ــي حي ــان الصهيون هاشــم والكي
ــرض  ــك لتف ــن ذل ــد م ــى ابع ــت ال ــل ذهب ــردع ب ــوازن ال ــار ت ــي اط ــا كان ف ــة وأوله ــازات هائل انج
ــة  ــى القصــف العشــوائي للمناطــق المأهول ــذي لجــأ ال ــادر ال ــى العــدو الغاصــب والغ شــروطها عل
بالســكان علــى انهــا اهــداف اســتراتيجية للضغــط بأتجــاه وقــف اطــاق النــار والتخلــص مــن اعبــاء 

هــذه المعركــة التــي بــدأت تضيــق الخنــاق عليــه.
فمســار المعركــة التــي اعــدت لــه غرفــة العمليــات المشــتركة مســبقا العــدة لمعركــة طويلــة 
والتــي تحمــل الكثيــر مــن المفاجــات وكان اولهــا اســتخدام الصواريــخ النوعيــة المتطــورة والثانــي 
اســتخدام المســيرات التــي كانــت حتــى االن خــارج دائــرة المعركــة والقــادم ســيكون اعظــم وهــذا 
ــه  ــي باغتت ــة الت ــدار المقاوم ــة اقت ــذي فوجــئ لحــد االن بعظم ــدو ال ــا غــاب عــن حســابات الع م
بصلــي مئــات الصواريــخ وفــي بضــع دقائــق مســتهدفة تــل أبيــب والمســتوطنات وبعــض المــدن 

داخــل العمــق الفلســطيني وهــذا مــا يحصــل الول مــرة.
ومــا مــن شــك ان زمــام المبــادرة فــي هــذه المعركــة باتــت بيــد فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
ــدود  ــبع واس ــر الس ــقان وبئ ــا عس ــت بصواريخه ــث ركع ــى حي ــد الطول ــوم الي ــك الي ــي تمتل الت
ــات االســرائيليون خاصــة  ــان وب ــذا الكي ــق العســكري له ــي االف ــر االنســداد ف ــك ظه ــا لذل وغيره
المســتوطنون ينتظــرون بلهفــة لحظــة وقــف اطــاق النــار ليتخلصــوا مــن الجحيــم الــذي خلقــه 

لهــم  نتنياهــو.
لكــن علــى مــا يبــدو ان معركــة »ســيف القــدس« الفاصلــة حملــت خصائــص فريــدة مــن نوعهــا 
ــرورا  ــزة نفســها وم ــن غ ــدءا م ــا ب ــى صوره ــة الفلســطينية وبأبه ــة الوطني ــا جســدت اللحم واوله
بالقــدس والضفــة الغربيــة واراضــي الـــ 48 وانتهــاء بالشــتات وهكــذا تضامــن العــرب والمســلمين 
وغيــر المســلمين مــع الشــعب الفلســطيني بــدءا مــن اميــركا واوروبــا وافريقيــا وآســيا واســتراليا 

وحتــى اميــركا الاتينيــة وهــذه الصــورة الرائعــة ترســم الول مــرة بهــذه الحيويــة.
والنقطــة االبــرز فــي هــذه المعركــة ان الســاح الــذي كان مختــص للدفــاع عــن غــزة أصبــح 
اليــوم مهيئــا للدفــاع عــن كل فلســطين وأهلهــا خاصــة القــدس الشــريف وهــذا مــا ادخــل العــدو 
ــم يعــرف  ــي ل ــة الت ــي هــذه المعرك ــرا ف ــاكا كبي ــه ارتب ــم وســبب ل ــق المظل ــي النف ــي ف الصهيون

كيــف الخــروج منهــا.
ان معركــة »ســيف القــدس« الفاصلــة والتــي اختيــر اســمها بعنايــة فائقــة تحمــل الكثيــر مــن 
الدالئــل والمعانــي قــد كســرت لحــد االن ظهــر العــدو ليــس سياســيا وعســكريا فقــط بــل وحتــى 
اقتصاديــا واجتماعيــا حيــث ضربــت بورصتــه بشــكل كبيــر اضافــة الــى توقــف عجلــة عــدد ال 
يســتهان بــه مــن المصانــع والمعامــل والمرافــق الحياتيــة والتعليــم اضافــة الــى ذلــك نزوح عشــرات 
ــئ  ــى الماج ــن ال ــزول المايي ــن ن ــك ع ــل ناهي ــى الداخ ــوء ال ــتوطنين واللج ــن المس االالف م
وهكــذا اغــاق جميــع المطــارات التــي جعلــت الكيــان الصهيونــي فــي عزلــة دوليــة واقليميــة وهــذا 
مــا ال يتعــود عليــه المجتمــع الصهيونــي واليطيقــه وقــد تكــون البدايــة الجبــار الصهاينــة علــى رفــع 

الرآيــة البيضــاء قريبــا.
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