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يوم األرض : محطة من محطات النضال 
المهمة في تاريخ الداخل الفلسطيني
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 وزراء خارجية عرب في"قمة النقب"؟!



كلمة العددكلمة العدد
يوم األرض

تحل علينا يوم األربعاء القريب الموافق 3-30 2022- الذكرى ال 46 ليوم األرض الخالد، في مثل هذا اليوم من العام 
1976 خرج أهلنا في هبة شعبية ،  احتجاًجا  على مصادرة السلطات اإلسرائيلية ل 21 ألف دونم في الجليل بما 
فيها أراضي منطقة الَمل والتي تعود ملكيتها لفالحين من سخنين وعرابة ودير حنا وعرب السواعد  ، وتوسعت 
األحداث إلى مناطق أخرى في الداخل وقدم شعبنا 6 من الشهداء األبرار هم  خير ياسين من عرابة، رجا أبو ريا ، 

خضر خاليلة وخديجة شواهنة من سخنين ، رأفت الزهيري من مخيم نور شمس، ومحسن طه من كفر كنا.

سر يومها حاجز الخوف 
ُ
شكل يوم األرض محطة من محطات النضال المهمة في تاريخ الداخل الفلسطيني، حيُث ك

بعد 28 عاًما من النكبة، ووعى أهلنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية أّن الحقوق ُتنتزع وال ُتعطى وأّن 
 يالطم المخرز.

ً
الحراك الجماهيري المنظم والتماسك ووحدة الصف والموقف تجعل الكف فعال

وإننا في حزب الوفاء واإلصالح مع أبناء شعبنا األوفياء سنبقى على العهد مع األرض والثوابت، وندعو أنفسنا و أهلنا 
جميًعا إلى التجاوب والمشاركة في الفعاليات والنشاطات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية..

مليشيات إسرائيلية

أطلت علينا في اآلونة األخيرة- وعلى العلن- ظاهرة تشكيل مليشيات إسرائيلية)يهودية( مسلحة، بالذات في منطقة 
النقب كمليشيا برئيل و"هشومير هحداش- الحارس الجديد"، ومليشيا أخرى إسمها" برويكت لود- مشروع اللد".

هذه المليشيات المسلحة والتي مهمتها "حراسة" البلدات اليهودية من" الخطر العربي"، كما تزعم تعمل تحت 
رعاية الشرطة اإلسرائيلية و بعض رؤساء السلطات المحلية اليهود، ووصل األمر بمركز السلطات المحلية أن يعلن 

عن استعداده لرعاية حفل إقامة مليشيا برئيل.
واضح أن هناك هجمة منظمة على جماهيرنا في الداخل، فتشكيل هذه المليشيات و تسليحها هي رسالة تهديد 
 دون استثناء، لذلك يجب أن 

ً
مباشرة لكل عربي في هذه البالد، بل هذه الخطوة هي عبارة عن إهدار دمنا جميعا

ُنسِمع المؤسسة اإلسرائيلية رسالة واضحة مفادها، أن هذه المليشيات معناها الفوضى العارمة، فمن غير المعقول ومن 
" موكاًل بكتم أنفاس مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني.

ً
 يصبح المجتمع اليهودي" سيدا

ً
غير المقبول بتاتا
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رسائل يوم األرض
األرض لنا يقينا، التاريخ يشهد أن العرب الكنعانيين 
إبراهيم  سيدنا  هجرة  كانت  وعّمروها،ثم  سكنوها 
ثم  إسماعيل  وأنجب  العراق،  من  إليها  السالم  عليه 
يعقوب  أبناء  ثم  يعقوب  جاء  إسحاق  ومن  إسحاق، 

الذين ينتسب إليهم اليهود.
بعد المجاعة التي اجتاحت فلسطين هاجر يعقوب 
قص  كما  مصر،  في  واستقروا  وأوالده  السالم  عليه 
القرآن علينا، وبعد مدة تعرض اإلسرائيليون لالضطهاد 
فخرج بهم سيدنا موسى عليه السالم الى أرض كنعان، 
ومكثوا في التيه أربعين سنة ثم دخلوها في عهد يوشع 
بن نون، ثم تمكن سيدنا داود من إقامة مملكة لبني 

إسرائيل في القدس بعد االنتصار على جالوت.
 عن كابر 

ً
، ورثناها كابرا

ً
لم يخرج أجدادنا منها أبدا

رغم توالي ممالك وغزاة، إلى أن جاء الفتح اإلسالمي 
الروم  على  االنتصار  وبعد  عنه  الله  رضي  عمر  زمن 
مفاتيح  يسلم  أن  صفرونيوس  البطريرك  اشترط 
تبت 

ُ
إيلياء )بيت المقدس ( بيده للخليفة عمر، وك

واشترط  واألمان ألهلها،  األمن  فيها  العمرية،  العهدة 
يسكن فيها يهود، ودخل أهل البالد في 

ّ
المسيحيون أال

 مسلمين، وتدفقت الهجرات 
ً
اإلسالم وبقينا فيها عربا

العربية إليها، وكانت اللغة العربية هي السائدة.
إال  والمسلمين،  العرب  بيد   

ً
قرونا فلسطين  بقيت 

م  فترات قليلة، حتى جاء الغزو األوروبي الحديث وقسَّ
لليهود   

ً
وبهتانا  

ً
زورا فلسطين  وسلم  العربية،  األرض 

إليها بادعاء أحقيتهم في هذه  الذين بدأوا هجرتهم 

القتل والتشريد بدعم أوروبي،  ْعَملوا فيها 
َ
األرض، فأ

الداخل  في  أرضها  تسكن  شعبنا  من  قلة  وبقيت 
المؤامرات  كل  رغم  ومحافظة،  يوم  بعد   

ً
يوما تزداد 

والمحاوالت، على هويتها وانتمائها وامتدادها، واستمر 
التمييز والتضييق والفتن علينا لنتحول وندير ظهرنا 
لهويتننا وقدسنا وأمتنا، فأثبت شعبنا أصالته، فدفعنا 
وما زلنا من دمائنا وحريتنا منذ منذ نكبة 1948 إلى 
يومنا هذا...، غير نادمين، إيماًنا منا أن األرض هوية 
وال  بيع  وال  عنها،  تنازل  ال  التي  ثوابتنا  من  وجزء 
أو  كنيست صهيونية  عبر  ثمن بخس  بأي  مساومة 
هو  تنازل  فكل  مشؤوم،  تطبيع  أو  عنصري  ائتالف 
أصحاب  لنا  المستقبل  أن  يقين  على  وألننا  خيانة، 
األرض والدار والتاريخ، وأن ما بني على الظلم سيزول 

مهما حشد من دعم.
يعوا  أن  القادمة  وأجيالنا  شبابنا  على  االعتماد  يبقى 
ويتنبهوا لما يحاك من عمليات غسيل ومسخ للقيم 
والهوية الفلسطينية العربية اإلسالمية عبر مؤسسات 
بناء  الحوار،  التعايش،  باسم  صهيونية  وصناديق 
من  أو  كثيرة،  إغراءات  لهم  ويقدم  شابة...  قيادات 

خالل إشغالنا ببعضنا أو بآفات سلوكية دخيلة.
لنا  بديل  ال  الفلسطيني،  من شعبنا  أصيل  إننا جزء 
الوطنية  ثوابتنا  على  والحفاظ  والثبات  الصمود  عن 
العربي  الحضاري  وامتدادنا  ومقدساتنا  ولغتنا  وقيمنا 
ُتسترد  الميدان  في  الموحد  وبالنضال  واإلسالمي، 

األوطان.

بقلم الشيخ حسام أبو ليل
رئيس حزب الوفاء واإلصالح
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بقلم د. حسن صنع الله

اع الحروب
ّ

ُصن
جهة  من  وأفغانستان  والعراق  وسوريا  فلسطين  بين 
الدولي  النفاق  يتجلى  أخرى  جهة  من  وأوكرانيا 
والعنصرية الغربية بأبشع صورها، فاألوكراني محارب 
والجندي  إرهابيون،  واآلخرون  الحرية  أجل  من 
األوكراني مقاتل الحرية هو نفسه الذي قاتل إلى جانب 
الروسي الذي اجتاح الشيشان، وهو نفسه الذي قاتل 
وأوكرانيا  العراق.  اجتاح  حينما  األمريكي  جانب  إلى 
تشنها  التي  الحروب  وتبرر  تدعم  زالت  وال  دعمت 
ليس   

ً
آنفا ذكرته  ما  غزة.  على  اإلسرائيلية  المؤسسة 

وإنما  الكارثة،  التقليل من حجم  أو  الشماتة  باب  من 
الغرب،  االنحدار األخالقي لدى  للوقوف على حجم 
واجتياح  إنسانية  كارثة  هو  أوكرانيا  في  يحصل  فما 
شامل غير مبرر لبلد يتم تدميره وتشريد أهله، حيث 
وصل عدد الالجئين حتى اآلن الى 2.6 مليون الجئ، 
هذا ناهيك عن سياسة األرض المحروقة التي يتبعها 

الروس.

ولكن العنصرية الغربية تجلت بأبشع صورها، فالالجئ 
أو  البحر  في  إغراقه  يتم  وغيره  به  مرحٌب  األوروبي 
طرده أو التنكيل به على الحدود، وغزو البالد العربية 
واإلسالمية مبرر، أما الحروب في أوروبا فغير مسموح 
بها، المدافع عن وطنه وأرضه في الغرب مقاتل حرية 
للدفاع  محاربين  استجالب  إرهابي،  فهو  المسلم  أما 
 
ً
عن الوطن في أوروبا مسموح به حتى لو حملوا أفكارا

مجموعات  واإلسالمية  العربية  البالد  في  أما  نازية، 
إرهابية، وضرب المباني السكنية واستهداف المدنيين 

االبرياء ليس جريمة حرب إال في أوروبا. 

إن عداوة الغرب للمسلمين والعرب نابعة من سببين، 
يهدف  والثاني  والمقدرات  الثروات  في   

ً
طمعا األول 

للحد من تقدم وانتشار اإلسالم، لذلك تمت شيطنة 
استهدافه  عمليه  تسهيل  أجل  من  والمسلم  العربي 
ودجال  شيطان  وثني،  والمسلم  فالعربي  ومحاربته. 
ومتوحش وعدواني، وقد ساهم في رسم هذه الصورة 
النمطية رجال الكنيسة من أجل محاصرة اإلسالم ومنع 
َد الحروب 

َّ
انتشاره، ال بل استئصاله. هذا المجهود َول

الصورة  وهذه  1291م،   1096- بين  ما  الصليبية 
الوعي  في  هذا  يومنا  موجودة حتى  زالت  ال  النمطية 
الجمعي المسيحي الغربي. وهي السبب وراء ارتكاب 
العرب  بحق  والحاضر  الماضي  في  المجازر  أبشع 
عام  في  الحصر،  ال  المثال  سبيل  فعلى  والمسلمين، 
1098 أثناء الحملة الصليبية األولى قتل الصليبيون في 
مذبحة معرة النعمان 20 ألف من سكان المدينة. هذا 
الصليبيون  فيها  قتل  التي  القدس  ناهيك عن مجزرة 

أن  التاريخ  كتب  ذكرت  وقد   .
ً
ألفا  70 على  يزيد  ما 

الصليبيين ارتكبوا مجازر وصلت حد أكل لحوم البشر.

لقد مارس المعسكر الغربي والشرقي ضد األمة العربية 
واالقتصادي  الفكري  اإلرهاب  أشكال  واإلسالمية شتى 
العربية  األقطار  على  الحرب  هؤالء  وبرر  والعسكري، 
والمشكلة  اإلرهاب.  على  الحرب  بذريعة  واإلسالمية 
واألمان  السالم  أن  على  اعتاد  الغرب  أن  في  تكمن 
الحروب  إشعال  معادلة  تحققه  أوطانهم  في  والرخاء 
الدول  سعت  ولقد  والمسلمين.  العرب  بلدان  في 
الكبرى في افتعال حروب محلية في األقطار العربية 
 لمصالحها 

ً
واإلسالمية وفي دول "العالم الثالث"، خدمة

بعض  وفي  اإلمبراطورية.  ونزعاتها  االستراتيجية 
إلبعاد شبهة  مرتزقة  الدول  هذه  استخدمت  األحيان 
التدخل عنها فكانت "الكونترا" األميركية، و"فاغنر" 
وغيرها  اإليرانية،  المذهبية  والمليشيات  الروسية، 
الصراعات  هذه  مثل  تأجيج  على  واألمثلة  الكثير. 
وسوريا  وأفغانستان  الصومال  مثل  دول  في  واضحة 
والصحراء في  الساحل  أو دول  واليمن  والعراق  وليبيا 

إفريقيا.

لقد توالت المجازر بحق المسلمين من قبل االمريكان 
والروس وغيرهم، فقد استطاع الروس أن يحتلوا أجزاء 
كبيرة من بالد المسلمين، مثل القرم ومغول الشمال 
المجازر  أبشع  الروس  إرتكب  والقوقاز.  وتركستان 
الديانة  غير  اعتنق  من  فأعدموا  بالمسلمين،  تنكياًل 
المسيحية األرثوذكسية، فاضطر المسلمون إلى كتمان 
عمليات  وبسبب   ،

ً
سرا ألبنائهم  وتوريثه  إسالمهم، 

ماليين  خمس  أصل  من  يتبق  لم  القهرية  التنصير 
مسلم  المليون  نصف  يقارب  ما  إال  القرم،  في  مسلم 

فقط!

1991م   1922- السوفييت  سياسات  أبرز  من  كان 
تشريد وتهجير المسلمين من أراضيهم. أما من تبقى 
السوفيتية،  المدن  مختلف  على  ُيوزع  فكان  منهم 
هدم  عن  ناهيك  هذا  عاشوا،  أينما  أقلية  فيكونون 
وخمارات  كنائس  إلى  بعضها  وتحويل  المساجد 
من  والمنع  األوقاف،  ومصادرة  خيول،  وإسطبالت 
أداء فريضة الحج وجمع الزكاة. وعمد السوفييت إلى 
تهجير شعوب مسلمة بأكملها “مثل القرم والشيشان” 
إلى مناطق يستحيل العيش فيها، مثل سيبيريا، وقد 
بيد في عهد ستالين أكثر من ١١ مليون مسلم بهذا 

ُ
أ

ما  بيد 
ُ
أ  ،١٩٨٠ عام  في  أفغانستان  في  أما  السبب. 

المجازر  أما  الروس.  يد  على  مسلم  المليون  يقارب 

الروسية في سوريا ودعمها لنظام بشار األسد فما زالت 
الرسمي  المحتل  هم  اليوم  فالروس  للعيان،  حاضرة 
ماليين  األسد  نظام  مع  وشردوا  قتلوا  فقد  لسوريا 

السوريين حتى اآلن.

وال ننسى المذابح التي ارتكبها الصرب قبل أكثر من 
ربع قرن بحق المسلمين في البوسنة والهرسك، تلك 
المذابح التي ُنفذت بدعم روسي للصرب والكروات، 
إبادة  الغربية من أجل تنفيذ  الدول  وبتواطؤ من قبل 

جماعية وتطهير عرقي بحق المسلمين.

أما أمريكا فتملك سجاًل مثقاًل بالجرائم الجسيمة بحق 
الشعب العراقي وبحق موارده الحضارية واالقتصادية، 
يزيد  ما  للعراق  احتاللها  فترة  خالل  سقط  حيث 
على المليون شهيد، هذا ناهيك عن أنها تسببت في 
الدوالرات.  من  التريليونات  لعشرات  العراق  خسارة 
وجود  بحجة  واهية،  بذرائع  العراق  احتلت  فأمريكا 
الدولية  التقارير  أثبتت  والتي  الشامل،  الدمار  أسلحة 
واألمم المتحدة عدم وجودها، ولكن الهدف األمريكي 

كان دخول العراق واحتالله وتدميره. 

تهتم  ال  أنها  التاريخ  عبر  المتحدة  الواليات  أثبتت 
أسلحة  استخدمت  وقد  تدعي،  كما  اإلنسان  بحقوق 
انسحبت  عندما   1991 عام  في  المنضب  اليورانيوم 
أسلحة  واستخدمت  الكويت،  من  العراقية  القوات 
 عندما احتلت العراق عام 2003. وبدأت 

ً
محرمة دوليا

عدوانها على أفغانستان عام 2001 متذرعة بهجمات 
اإلرهاب  استمر  وقد  أيلول،  من  عشر  الـحادي 
خاللها  قتلت  عام،   13 قرابة  ألفغانستان  األمريكي 

آالف المدنيين األفغان. 

صناعة  في  الغرب  شريكة  اإلسرائيلية  المؤسسة  أما 
التي  ميانمار  مباشر حكومة  بشكل  فتمول  الحروب، 
في  بشعة  بطرق  وقتلهم  المسلمين  بتهجير  تقوم 
إسرائيل  فضائح  أن  كما  عرقي،  تطهير  عمليات 
بتمويل وتدريب األكراد للتمرد على العراق أو تركيا 
أو إيران لم تعد سرا، وقد بدأت في ستينيات القرن 
ح المنظمات المتمردة 

ّ
الماضي، كما أنها تدرب وُتسل

في جنوب السودان والتي أدت في النهاية إلى انفصال 
المؤسسة  سعت  وقد  شماله،  عن  السودان  جنوب 
االسرائيلية لترسيخ وجودها في أفريقيا خالل السنوات 
العشر األخيرة عبر الدبلوماسية تارة، وتجارة السالح 

والتدريب والشراكة االقتصادية واألمنية تارة أخرى.
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شاهد على النكبة
إسم الشاهد: أحمد محمد أحمد سباعنة

البلدة األصلية: بلد الشيخ

) عند تسجيل الشهادة عام 2001 (
ً
عمر الشاهد:63 عاما

البلدة الحالية: قباطية/جنين

يروي السيد أحمد فيقول:" كان في بلد الشيخ مدرستان، حكومية وأميرية)أهلية( وكان 
مختار القرية اسمه أبو فاروق فقتلوه أوالد عمه لُتنقل المخترة لهم عام )1946(.

. أما العالقة مع 
ً
 وقتله في القهوة. والذي قتله كان يركب دراجة وظل هاربا

ً
أرسلوا واحدا

العرب  بين  المناوشات  بدأت  1947 حيث  التقسيم  قرار  فبقيت جيدة حتى  اليهود 
واليهود.

وعندما كان يوجد تسجيل للعمال مر باص يهودي وألقى واحد من الركاب قنبلة على 
وأخذوا  الشركة  في  المشكلة  اشتعلت  وبعدها  سبعة،  وأصابت  اثنين  وقتلت  العرب 
 ولم ُيقتل أي عربي، وكان العمال العرب أكثر. وأخذ 

ً
يقتلون اليهود، وقتلوا 70 يهوديا

الناس يتحدثون عن المشكلة حتى وصل الحديث لليهود، وعرفوا أن الذي قتل اليهود 
عمال من حوامة وبلد الشيخ. وقسم من العمال توقع مذبحة حمل أغراضه وهرب وبعد 
يومين هجم اليهود على بلد الشيخ آخر الليل، وكانت الدنيا قمر وهاجموها بالرشاشات 
، وبعدها هجموا 

ً
والقنابل وهجموا على البراكيات التي يسكنها العمال فلم يجدوا أحدا

على البلد، وكان يوجد على البلد3 حراس، واليهود مسلحون بشكل جيد ودخلوا على 
البلد من جميع الجهات، وكانوا يدخلوا على المنزل ويذبحوا الناس بالرشاشات وقعدوا 
ومن  قنابل  بالبلطة. وضرب  الباب  وكانوا يخلعوا  الناس  حوالي ساعتين وهم يذبحوا 
تل علي عبدالحميد من غزة، وإبراهيم 

ُ
، وق

ً
ثم رشاشات وقتلوا حوالي 40-30 شخصا

ِتلوا 
ُ
ق زينب  وزوجته  الخليل  منطقة  من  عبد  اسمه  أخته  وجوز  غزة،  من  عبدالحميد 

. وإبراهيم وعلي وأخوالهم، وأستاذ الدين في 
ً
تلن أيضا

ُ
اثنتين ق في منزل واحد. بناته 

المدرسة، خلعوا الشبابيك عليه وضربوه ثالث قنابل.
تل 

ُ
تل جميع أوالده وق

ُ
 من المصرف تحت العتبة حوالي )10 متر(،وق

ً
ورأيت الدم نازال

ومن  غزة،  من  وعبدالفتاح  المنطقة  سكان  أحد  قباطية  من  ارشيد  اسمه   شخص 
ً
أيضا

تل شخص وزوجته. ودخلوا البلد بزي مدني مثل لبس أهل البلد، ودخلوا البلد 
ُ
أسدود ق

بحدود 400 يهودي لما طلع النهار فقدوا حالهم. وبعدين جابوا تراكات وحملوا الناس 
أغراضهم وهربوا إلى مناطق هم يعرفونها".

إعداد: هيئة التحرير
المصدر: جرح النكبة
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إعداد هيئة التحرير

شخصية العدد

"نسر تونس الخضراء"،"الثعالبي هو أعظم خطيب عربي عرفه هذا القرن" )الشاعر العراقي معروف الرصافي(.
"فِليكن الهم األول لكل مسلم فينا هو التفكير في كيفية استرجاع مجد هذه األمة، ثم العمل على تحقيق ذلك بالفعل")الثعالبي في مؤتمر القدس( .

 
ها الصغير، فأخذت تفتش عليه في شوارع مدينة "تونس" العاصمة، 

َ
والبداية تبدأ في يوٍم من أيام سنة 1881 م، حينها افتقدت إحدى األمهات التونسيات طفل

حتى وجدته جالًسا لوحده على الرمال الناعمة لشواطئ تونس، فما إن رأت تلك المرأة الصالحة طفلها الذي لم يتجاوز السابعة من عمره حتى هرعت إليه لتضمه 
إلى صدرها بلهفة األم، ولكنها تعجبت من دموعه الغزيرة التي تبلل قسمات وجهه الصغير! عندها ظنت األم أن أحًدا من األطفال قام بضرب صغيرها، فسألته 
عن سر بكائه، فنظر الطفل الصغير إلى أمه والدموع تتساقط من عينيه ليقول لها بصوٍت مالئكي: "يا أمي. . . لم يضربني أحد، ولكن أال ترين الفرنسيين يدخلون 

إلى بالدنا؟! إنهم يحتلون تونس. . . . ولن يرحلوا عنها إال إذا حاربناهم!" 
 

ولد الشيخ عبد العزيز الثعالبي سنة 1874 م في تونس، وهو من أصول جزائرية، فاهتم به جده المجاهد )عبد الرحمن الثعالبي( الذي قاوم الفرنسيين في الجزائر، 
فقام على تعليمه وتحفيظه القرآن ومبادئ النحو والعقيدة. 

ولما تألف في تونس "الحزب الوطني" الذي كان أول حزب يطالب بتحرير تونس سنة 1895 م انضم إليه الثعالبي، قبل أن يؤسس بنفسه "الحزب الوطني 
اإلسالمي" ، فأسس جريدة "سبيل الرشاد" التي استمرت عاًما قبل أن توقف، وهنا رأى الثعالبي أن تونس ضاقت عليه فقرر الخروج منها، فخرج منها إلى عاصمة 
الخالفة "إسطنبول" عن طريق اليونان وبلغاريا فوصلها سنة 1898 م وتحدث مع رجال الدولة العثمانية وناقشهم في القضية التونسية، ثم عاد إلى تونس فوصلها 
سنة 1902 م بعد أن بقي أربع سنوات خارجها، فوجد أن الفرنسيين قد شجعوا "الفكر الصوفي"، فأخذ الشيخ الثعالبي يقاوم أفكار هذا الفكر المصطنع، ويدعو 

ه وحده وترك التبرك بالقبور واألولياء األحياء منهم واألموات، فرأت فرنسا 
َّ
الناس إلى دعاء الل

أن ما يدعو إليه الثعالبي من الرجوع إلى القرآن والسنة يمثل خطًرا على استمرارهم في تونس، فقبضوا عليه سنة 1906 م ووضعوه في السجن بتهمة "محاربته 
لألولياء" ! بعد أن رفع "علماء الصوفية" المتعاملين مع االحتالل الفرنسي أعالًما بيضاء عليها عبارة بالفرنسية: "اقتلوا الثعالبي الكافر!!" . ولما احتلت إيطاليا ليبيا 
سنة 1911 م حاول الثعالبي مساعدة المجاهدين وإرسال المساعدات لهم، فنقم عليه الفرنسيون صنيعه، فقبضوا عليه مرة أخرى سنة 1912 م وأخرجوه خارج 
البالد، فأضربت البالد وأصر الشعب على رجوعه فعاد الشيخ الثعالبي إلى تونس سنة 1914 م، ليظل يعمل في مجاالت اإلصالح إلى أن اعتقل سنة 1920 م، 
ا في 

ً
حتى ُسجن، قبل أن يخرج من البالد سنة 1923 م، فغادر تونس إلى إيطاليا ففرنسا، ثم إلى مصر فالحجاز، ثم استقر به المقام في العراق حيث أصبح أستاذ

جامعات بغداد منذ سنة 1925 م إلى سنة 1930 م، ولما رأى العراقيون فصاحته المنقطعة النظير، انتدبه العراق لإلشراف على البعثة الطالبية العراقية إلى مصر، 
ل العراق في "مؤتمر الخالفة" بمصر سنة 1925 م الذي دعا إليه شيخ األزهر عقب إسقاط الخالفة. ثم ترك الثعالبي العراق إلى مصر، ومنها سافر إلى الصين 

ّ
فمث

وسنغافورة وبورما والهند، فأخذ يدعو الناس إلى اإلسالم، فدرس حالة المنبوذين من الهندوس، فكتب في الصحف أن الحل الوحيد لمشكلتهم هي في اإلسالم! 
 من الشعب التونسي المسلم، فأخذ 

ً
 حافال

ً
فأسلم اآلالف من الهنود على يد هذا البطل التونسي، قبل أن يعود إلى تونس للمرة األخيرة، حيث استقبل استقباال

ه سنة 1944 م بعد حياة حافلة من النضال والكفاح، وسنيٍن من السفر والترحال بدون 
َّ
الشيخ الثعالبي يجاهد الفرنسيين بمقاالته وكتاباته حتى توفي رحمه الل

كلٍل أو ملٍل في سبيل رفع راية اإلسالم من جديد. 
 

المصدربتصرف: كتاب مائة من عظماء أمة اإلسالم
 غيروا مجرى التاريخ-جهاد الترباني

عبد العزيز الثعالبيعبد العزيز الثعالبي
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أقوال صهيونيةأقوال صهيونية

داڤيد بن غوريون )غرين( )١٨٨٦– ١٩٧٣( أول رئيس حكومة ووزير دفاع إسرائيلي

وال  القدس،  بدون  إلسرائيل  معنى  "ال 
معنى للقدس بدون الهيكل".

البروفسور  واإلصالح  الوفاء  رئيس  نائب  قام   
عصابة  اعتداء  جريمة  آثار  بمعاينة  أبوجابر 
قرية  في  األهل  مركبات  على  الثمن  تدفيع 
وعلى  األربعاء9-3-2022،  فجر  جلجولية 
"فرع  واالصالح  الوفاء  حزب  أصدر  ذلك  إثر 

المثلث" الذي يرأسه أبوجابر البيان اآلتي:
"نحن في حزب الوفاء واالصالح "فرع المثلث" 
اليوم  صباح  الثمن"  "تدفيع  عصابة  جريمة 
إلطارات  وإعطابها  جلجولية  قرية  في  االربعاء 
عشرات المركبات التابعة لمواطني القرية وخط 

عبارات عنصرية معادية للعرب على بعضها.
ُيذكر أن هذه هي المرة الثانية للعصابة اإلرهابية 
المرة االولى عام  وفي نفس المكان فقد كانت 

. 2019
حد  وضع  في  الشرطة  تخاذل  نستهجن  إننا 
للجميع  المحّير  السؤال  إن  بل  االعمال  لهذه 

لماذا لم يتم إخراج هذه العصابة عن القانون؟.
ازدادت جرائم هذه الحركة االرهابية ضد  لقد 
أجرائي  وال  قانوني  رادع  دون  مجتمعنا  أبناء 
ُيالحظ  بل  ال  االسرائيلية،  السلطات  قبل  من 
المنازل  وهدم  البوليسي  القمع  وتيرة  ازدياد 
في  االجتماعي  والظلم  السياسية  والمالحقات 
حق مجتمعنا، لكنهم رغم ذلك لن يروا منا إال 

 بثوابتنا ووحدتنا الوطنية".
ً
تمسكا

جلجولية  تصحو على جريمة نكراء لحركة 
تدفيع الثمن ونائب رئيس الوفاء واإلصالح 

البروفسور أبوجابر يعاين المكان
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#عاش_يوم_األرض_ الخالد
أبناء الوفاء واإلصالح يشاركون عصر السبت 2022-3-25 في مهرجان يوم األرض)الذكرى 
المتابعة  لجنة  بدعوة من  االعتراف، وذلك  46( في قرية سعوة)النقب( مسلوبة  ال 

العليا ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب.
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بقلم د.حسن صنع الله

المصالحة الخليجية أسبابها 
توقيتها وانعكاساتها

زاوية تعنى 
بالتاريخ والتراث الفلسطيني فلسطينيات

بعد النكبةقبل النكبة
بيسان

تُبُص

الجاعونة

الحرم

بيت شان

َرعنانه

روش بيناه

ِهرتِسليا

يحررها أ.سامي حلمي 

قرارات األمم المتحدة
 بما يخص فلسطين

)2(

    قرار التقسيم
- بتاريخ 29 /11/ 1947: تبنت الجمعية العامة 
نص  الذي   )181( القرار  المتحدة  لألمم 
ذلك  في  الخاضعة  فلسطين  تقسيم  على 
الوقت لالنتداب البريطاني؛ إلقامة دولتين: 
حصة  تكون  بحيث  وإسرائيلية(،  )فلسطينية 
اليهود، %56 وحصة العرب %42، و%2  تدويل 

أو منطقة حرام.
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إعداد: أ.سامي حلمي

هر
ش

ا ال
هذ

ل 
مث

يف 
ث 

حد

شهر آذار
الحدث- الموضوعالتاريخ

القوات اإلثيوبية تهزم القوات اإليطالية الغازية هزيمة مروعة في معركة العدوى. 1/3/1896 

-  ألمانيا تحتل بلغاريا وذلك في الحرب العالمية الثانية.3/1/1941

انتهاء معركة جاوة البحرية بهزيمة القوات األمريكية على يد القوات اليابانية وتعد هذه الهزيمة من أكبر 3/1/1942
الهزائم التي تلقتها الواليات المتحدة في تاريخها.

 للدفاع المشترك، انضمت السعودية بعد حوالي أسبوعين إلى هذا 3/2/1955
ً
 سوريا ومصر توقعان في دمشق اتفاقا

االتفاق.

الملك محمد 3/2/1956 بين  الموقع  التصريح  باستقالل المغرب في  الحكومة الفرنسية تعترف 
الخامس والحكومة الفرنسية.

سان 3/3/1878 لمعاهدة   
ً
وفقا العثمانية  اإلمبراطورية  عن  استقاللها  بلغاريا  باستعادة  التركية  الروسية  الحرب  انتهاء 

ستيفانو.

إلغاء الخالفة العثمانية بإزاحة الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني ونفيه هو وجميع أفراد أسرته وذلك على 3/3/1924
يد كمال أتاتورك.

افتتاح مصلى يهودي جنوب حائط البراق لتكريس السيطرة اإلسرائيلية على المسجد األقصى.3/3/2005

 ظهور أول صورة في الصحف 4/3/1880 

 في األمم المتحدة.3/4/1949
ً

 صدور قرار من مجلس األمن يعلن فيه قبول الجانب اإلسرائيلي عضًوا كامال

الطائرات الحربية اإليطالية تقصف الجيش العثماني المتواجد في شمال أفريقيا، وهو أول استعمال للطائرات 3/5/1912
الحربية في التاريخ

مجلس النواب اللبناني يسقط اتفاقية السالم مع الجانب اإلسرائيلي المعروفة باسم معاهدة 17 أيار.  5/3/1984

 

نابليون األول يحتل يافا في فلسطين وجنوده يقومون بقتل أكثر من 2000 أسير ألباني. 6/3/1799

 ُنشر في جريدة القدس اعتبر بموجبه المنطقة المحيطة بسور البلدة 3/6/1957
ً
وزير الداخلية اإلسرائيلي يصدر أمرا

القديمة من القدس حديقة عامة، ويدخل في ذلك مقبرتي الرحمة وباب األسباط.

انتخاب أول برلمان فلسطيني على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.3/7/1996

 للكشف عن الجرائم وكان ذلك في نيويورك3/8/1911
ً
 بدء استعمال البصمات للمرة األولى أداة

مهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني وذلك إلجبار المملكة المتحدة على منح االستقالل للهند. 3/8/1930

مصر تعيد فتح قناة السويس وذلك بعد إكمال انسحاب القوات اإلسرائيلية من سيناء وقطاع غزة.3/8/1957

االحتالل اإلسرائيلي يغتال المفكر اإلسالمي الفلسطيني إبراهيم المقادمة. 8/3/2003

إندالع ثورة المصريين ضد االحتالل البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم ثورة 3/9/1919.1919

تفقده 3/9/1969 رياض أثناء  المنعم  المصري الفريق عبد  أركان الجيش  المدفعية اإلسرائيلية تغتال رئيس 
للجبهة المصرية إبان حرب االستنزاف.

إلغاء الرق في الصين.3/10/1910

مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية أخرى في المدارس 3/10/2004
والمؤسسات الحكومية.

حركة فتح تنفذ عملية الشهيد كمال عدوان الفدائية بإنزال بحري على الساحل بقيادة دالل المغربي التي 3/11/1978
.
ً
أسفرت عن مصرع 40 إسرائيليا

موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد أن كانت سانت بطرسبرغ العاصمة لمدة 215 عاًما.3/12/1918

اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط الجنوبي للمسجد األقصى، ويعتقد أن المتطرفين اليهود قاموا 3/12/1983
بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام المسجد.

اغتيال رئيس وزراء صربيا زوران جينجيتش في بلغراد.3/12/2003

منظمة الصحة العالمية ُتعلن رفع تصنيف انتشار فيروس كورونا Covid19 من تفشي إلى جائحة، وعدد 3/13/2020
من الدول تعلن الحجر الشامل.
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إعداد: أ.سامي حلمي

هر
ش

ا ال
هذ

ل 
مث

يف 
ث 

حد

شهر آذار
قوات االحتالل اإلسرائيلي تبدأ باجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم عملية الليطاني.3/14/1978

إعالن استقالل مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا3/15/1922

إندالع االحتجاجات في سوريا ضد نظام الرئيس بشار األسد. 3/15/2011

اغتيال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني كمال جنبالط في كمين مسلح على طريق بعقلين / دير 3/16/1977
دوريت.

عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها.3/16/1989

حراس المسجد األقصى يعثرون على كمية من القنابل داخل المسجد وضعتها جماعة يهودية لتستخدمها 3/17/1989
في تفجيره.

وزير الخارجية البريطاني روبن كوك يستقيل من منصبه وذلك بسبب رفضه الحرب على العراق.3/17/2003

بعد تمرير الستفتاء االنفصال، جمهورية القرم تعلن استقاللها عن أوكرانيا وتبدأ عملية االنضمام إلى االتحاد 3/17/2014
الروسي.

سلطة الحدائق اإلسرائيلية تهدم جزء من سور مقبرة الرحمة المحاذية للمسجد األقصى والتي تحوي رفات 3/18/2004
قبور للصحابة والتابعين والعلماء المشهورين.

فرنسا تمنح تونس االستقالل الكامل ما عدا ميناء بنزرت.3/20/1956

بداية الحرب األمريكية على العراق3/20/2003

تنفيذ حكم اإلعدام بنائب الرئيس العراقي األسبق طه ياسين رمضان بعد إدانته بجرائم اإلبادة الجماعية.3/20/2007

الشاه رضا بهلوي يصدر قراًرا يقضي بتحويل اسم "دولة فارس" إلى إيران3/21/1935

نشوب معركة الكرامة في األردن بين القوات اإلسرائيلية واألردنية3/21/1968

العربية والتي تضم سبعة دول هي لبنان ومصر والسعودية واليمن والعراق واألردن و3/22/1945 الدول  تأسيس جامعة 
سوريا.

أدائه لصالة 3/22/2004 حماس بعد  ياسين مؤسس حركة  اإلسرائيلي تغتال الشيخ أحمد  االحتالل  طائرات 
الفجر في المسجد.

 على باب الصخرة في المسجد األقصى ويسكبون الخمر األحمر ويؤدون  24/3/2005
ً
مشبوهون متطرفون يضعون صليبا

شعائر مستهجنة.

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة تحكم على الجنرال رادوفان كاراديتش 40 سنة سجًنا بتهمة 3/24/2016
القيام بإبادة جماعية أثناء حروب يوغوسالفيا

توقيع اتفاق "روما" إلقامة سوق أوروبية مشتركة.3/25/1957

دفاع 3/26/1917 إلى فلسطين أمام  التقدم  في  األولى القوات البريطانية تفشل  غزة  األولى:  معركة  العالمية  الحرب 
17.000 جندي عثماني.

معاهدة شنغن لتوحيد تأشيرات الدخول لدول اإلتحاد األوروبي تدخل حيز التنفيذ.3/26/1995

حرب القرم: بريطانيا وفرنسا تعلنان بصفة رسمية الحرب على روسيا؛ تنفيذا لمعاهدة إسطنبول مع الدولة 27/3/1854
العثمانية، والقاضية بتكوين جيش واحد من تركيا وفرنسا وإنجلترا لحرب روسيا.

أمتار 3/29/1984 ثالثة  طولها  ثغرة  إكتشفت  األعلى، حيث  اإلسالمي  المجلس  مدخل  إلى  المؤدي  الدرج  انهيار     
وعرضها متران وعمقها أكثر من عشرة أمتار تؤدي إلى نفق طويل شقته دائرة اآلثار اإلسرائيلية بمحاذاه 
السور الغربي الخارجي للمسجد األقصى وتمتد من باب المغاربة حتى باب المجلس الذي يضم مكاتب 

دائرة األوقاف العامة مما هدد عمارة المجلس بالسقوط.

إجراء تعديل في الدستور األمريكي منح بموجبه الرجل األسود حق التصويت30/3/1870

حسني الزعيم يقود أول إنقالب عسكري في سوريا بعد االستقالل ضد حكومة شكري القوتلي.3/30/1949

أحداث يوم األرض في الداخل الفلسطيني3/30/1976

إلغاء التمييز العنصري في جنوب إفريقيا3/30/1991

اإلعالن عن استقالل "ماليزيا3/31/1957
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مع  بالتعاون  واإلصالح  الوفاء  حزب  نظم 
المجلس المحلي جديدة المكر مساء الجمعة  
الذكرى ال  2022-3-25 ندوة على شرف 
عرافة  تولى  الخالد،حيث  األرض  ليوم   46
الندوة أ.يوسف كيال مسؤول الفرع المحلي 
الذي   ، المكر  في جديدة  واإلصالح  للوفاء 
األرض  يوم  أن"  عرافته  مستهل  في  قال 

 و مصدر إلهام ألبناء شعبنا".
ً
أصبح منارة

وكانت الكلمة األولى لرئيس مجلس محلي 
جدّيدة المكر المهندس سهيل ملحم الذي 
على   

ً
معرجا األراضي  مصادرة  عن  تحدث 

آذار76  ثالثين    أن"  وقال  طنطور،  قضية 
وأكد  الذاكرة"،   في 

ً
أن يبقى محفورا يجب 

ودعا  األرض،  مصادرة  سياسة  استمرار  على 
 " وقال  الوطني  الحس  تذويت  إلى  ملحم 

شعب بال هوية ال مستقبل له".
أحمد  للسيد  تليها  التي  الكلمة  كانت  ثم 
خاليلة شقيق شهيد يوم األرض خضر خاليلة 
مؤثر،  وبشكل  سرد،  والذي  سخنين  ابن 
قصة استشهاد أخيه خضر أمام عينيه وتعامل 
النازف"،  "العربي  مع  اإلسرائيلية  القوات 
فالشهيد  هذا،  يومنا  إلى  يتغير  لم  والذي 
صيبت 

ُ
أ بلده  من  معلمة  إلنقاذ  خضر هب 

رفض  والذي  اإلسرائيلي  الجيش  برصاص 

جنوده تقديم االسعاف لها. و وأكد خاللية 
 في المنطقة 

ً
أن عائلتهم لم تكن تملك أرضا

المنوي مصادرتها يومها، ولكنه استشعاًرالهم 
إلى وحدة  والجماعي، ودعا خاللية  الوطني 
في  أبناء مجتمعنا  بين  العنف  ونبذ  الصف 

الداخل.
ثم تحدث السيد محمد بركة رئيس لجنة 
قدم  والذي  العربية  للجماهير  المتابعة 
الندوة، وسرد أحداث  الشكر للقائمين على 
رؤساء  اجتماع  على   

ً
معرجا األرض  يوم 

بلدية  مبنى  في  العربية  المحلية  السلطات 
 من قبل الشرطة 

ً
شفاعمرو الذي كان محاصرا

من  محاصرة  كانت  والشرطة  اإلسرائيلية، 

ضغطت  حيث  العربية،  الجماهير  قبل 
اإلضراب  إللغاء  يومها  اإلسرائيلية  الحكومة 
األرض،  عن  الدفاع  لجنة  عنه  أعلنت  الذي 

علن اإلضراب.
ُ
ولكن في النهاية أ

األرض  يوم  شهداء  أسماء  بركة  واستذكر 
طه  محسن  عرابة،  من  ياسين  خير  الستة: 
من كفركنا،خضر خالليلة وخديجة شواهنة 
الزهيري  ورأفت  ريا من سخنين،  أبو  ورجا 
في  استشهد  والذي  شمس  نور  مخيم  من 

الطيبة.
وقال بركة في معرض كلمته " يوم األرض 
ليس ذكرى، فالحركة الصهيونية "توفر" لنا 
 ،"

ً
يوميا واألرض  البيت  عن  للدفاع  األجواء 

الوفاء واإلصالح بالتعاون مع المجلس 
المحلي جديدة المكر، ينظم ندوة على 
شرف الذكرى ال 46 ليوم األرض الخالد
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 حادثة 
ً
وذكر أن الحقد طال األموات مستحضرا

،وتحدث 
ً
االعتداء على مقبرة صبارين مؤخرا

وتحدث  النقب،  مأساة  عن  بإسهاب  بركة 
عن تضييق الخناق على بلداتنا العربية التي 
ثم  رهيب،  بشكل   

ً
مكتظا منها  جزء  أصبح 

قال" نحن مختلفون) مع المؤسسة اإلسرائيلية 
ز.ن( على أرض وهوية وليس على ميزانيات". 
وحذر بركة من التعبئة الصهيونية المحرضة 
هذا  من  والمآرب  رمضان  شهر  قدوم  حول 
 أن " األقصى هو وقف كامل 

ً
التحريض مؤكدا

ختام  وفي  للمسلمين".  وفقط  للمسلمين، 
في  المشاركة  إلى  المتابعة  رئيس  دعا  كلمته 
األرض في سعوة/النقب وفي  يوم  مهرجاني 

ديرحنا.
جاء  كلمة  أسدي  حال  الطفلة  ألقت  ثم 

فيها"بسم الله الرحمن الرحيم 
احييكم بتحّيٍة تناجيكم من رحِم أّمنا األرض 
من  وتنهيدٍة  عميقٍة  غّصٍة  من  تنبُع  بتحّيٍة 

قلوِب األحرار . 
الشعب  فرق  وجاِئٍر   ٍ ظالم  كل  تلعُن  تحيٍة 

بين األسوار
واآلِمها  األرِض   ِ مخاض  من  بتحيٍة  م 

ُ
أحييك  

تنزُف من بقايا الدمار 
بتحيٍة مهشمٍة من احتالٍل اثٍم بالتعسِف جبار 
والتجارِة  النسياِن  يأبى  عقٍل  من  احييكم 

باألفكار 
وتناجي    

َ
المراوغة و  الظالَم  تكرُه  بتحيٍة 

 واألنوار 
َ
الحقيقة

 في 
ٌ
بتحيٍة إجالٍل لمن بقيت جذورُه ضاربة

األرِض بإصرار 
بأرِض   

ٌ
ِصلة

َ
ُمَتأ روايتُه  استمرت  لمن  وتقديٍر 

الوطِن بإقرار 
فكر  من   . عليكم  سالٌم  التحيِة  بهذه  اكتفي 

ُمحتار 
لحضوٍر  وبركاته  اللِه   

ُ
ورحمة عليكم  السالُم 

ه الوقار".
ُ
ف
ُ
َيل

حزب  رئيس  لنائب  األخيرة  الكلمة  وكانت 
أبو  إبراهيم  البروفسور  واإلصالح  الوفاء 
كلمته  مستهاًل  بالحضور  رحب  الذي  جابر 
زالت  وما  كانت  األرض  أن  على  بالحديث 
أبو  واستحضر  الشعوب،  بين  صراع  محط 
الصهيونية  الحركة  مع  الصراع  سردية  جابر 

سنة  بازل  األول  الصهيوني  المؤتمر  من   
ً
بدءا

 بال شعب 
ً
التي تريد فلسطين" أرضا  1897

موفدي  بعض  أن  رغم  أرض"  بال  لشعب 
لمعاينة  أرسلوا  الذي  الصهيونية  الحركة 
فلسطين قالوا لقيادتهم" العروس جميلة لكنها 

متزوجة"، أي أن فلسطين عامرة بأهلها.
وتحدث أبو جابر عن نظرية جابوتينسكي" 
ثم  القوة  استعمال  بمعنى  الحديدي"  الجدار 

القوة مع الفلسطينيين.
وحذر أبو جابر مما يسمى " النهج الجديد" 
ومن األسرلة واالندماج، وتحدث أبوجابر أيًضا 
خطورة  أوضح  و  النقب  قضية  عن  يإسهاب 
إقامة 10 مستوطنات يهوديه على شارع 25 

أراضي  على  االعتداء  بذلك  سيتم  في حيث 
العزازمة والتياها والترابين.

وختم أبو جابر محاضرته بعنوان" لماذا نحيي 
:
ً
يوم األرض؟"، مجيبا

الجماعية،  ذاكرتنا  على  الحفاظ  أجل  من   •
لتذكير الصغار وتثبيت الكبار.

• تعزيز الصمود.
• وقاية من الذوبان واألسرلة.

• صناعة التاريخ.
وقدم أبو جابر رؤية مستقبلية مفادها ،الوحدة 
الوطنية، وانتخاب لجنة المتابعة مباشرة من 

قبل أهلنا، وتعزيز دور المؤسسات األهلية.
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 وزراء خارجية عرب في"قمة النقب"؟!
ر أن يتداعى وزراء خارجية دول عربية إلى لقاء مع " األحباب" اإلسرائيليين واألمريكيين

َ
إنه لمن المؤسف والمؤلم والمستنك

في اليومين القادمين، أطلق عليه الطرفان المنتفعان، المضيف اإلسرائيلي وشريكه األمريكي" قمة النقب".

، النقب وما يتعرض له من هجمة إسرائيلية مسعورة بحاجة إلى مؤتمر قمة طارئ وداعم، ال إلى مؤتمر انبطاحي إحدى محطاته زيارة قبر رئيس الوزراء 
ً
حقيقة

 ِلِبْن 
ً
اإلسرائيلي األول بن غوريون في مستوطنة سديه بوكر) في النقب(، وفي هذه الخطوة رسالة لئيمة وطعنة في ظهر أهلنا في النقب، فالنقب ما كان يوما

غوريون وشعبه.

َم فيه شعبنا الشهداء والجرحى والتضحيات الجسام من  دَّ
َ
تأتي هذه الزيارة في األيام التي يحيي فيها شعبنا الفلسطيني الذكرى ال 46 ليوم األرض، الذي ق

ت عن القضية الفلسطينية.
ّ
، بخالف بعض األنظمة المطبعة مع اإلسرائيلي، و التي تخل

ً
أجل التشبث بأرضه، ولكن نظن بالشعوب العربية واإلسالمية خيرا

حزب الوفاء واإلصالح
في الداخل الفلسطيني

السبت 26-3-2022

 بي�انات وتعقيب�ات

#الحرية_ألسرى_ الحرية
لألسيرين  الفحم  أم  مدينة  في   25-3-2022 السبت  ظهر  زيارة  في  واإلصالح  الوفاء  وفد 
 في السجون اإلسرائيلية)ومحمد جبارين)قضى4 أعوام(.

ً
المحررين زياد جبارين)قضى20عاما
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نشاطات حزب الوفاء واالصالح
صفحة 6

تابعونا بكل جديد..تابعونا بكل جديد..

صفحة حزب الوفاء واالصالح على الفيسبوك:صفحة حزب الوفاء واالصالح على الفيسبوك:

www.facebook.com/Wafaa48.ar
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7 نرشة الوفاء

تصفحوا املوقع الرسمي 
حلزب الوفاء واالصالح االن
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