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موقف مبدئي وعقائدي
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 : الجوف
نّفــذت ُقـــوَّتُت تبجيش وتبلجان 
تبشـعليّة يف محارظـة تبجوف، جالل 
علليـاٍت  عـد1  تملاضيـن،  تبيومـن 
عسـك6يًّة نوعيـًة، تضّلنـا تقتحا1َ 
عـد  من موتقع تمل6تِزقة وتسـتهدتف 
بكلائـن  وآبياتهـم  مجاميعهـم 
1ندسية، وسقط جالل ذبك   عرشتٌت 

من تمل6تِزقة قتىل وآ6حى. 
رفـي آلهـة تملصلـوب، نّفــذت 
ُقـــوَّتت تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة 
عللية 1جوميـة عىل عد  من موتقع 
م6تِزقـة تبعدوتن يف منطقـة تبزرقة، 
وأوضح َمْصــَدٌر َعْسَك6ِيٌّ بصحيفة 
تملسـر1 أن َعــَد تً من تمل6تِزقة تبذين 
كانوت 1ناك سـقطوت قتـىل وآ6حى، 
وتلّكنـا تبوحـدتُت تملهاآلـة جالل 
تبعلليـة من تدمر 3 آبيـات كانا يف 
تلك تملوتقع، بوتسطة علوتت ناسفة. 
ويف مدي6ية تبغيل، 1اآلا وحدتٌت 
مـن تبجيـش وتبلجان تبشـعليّة عد1 

موتقع بلل6تِزقة يف منطقة تبج6شب، 
وأوضـح َمْصــَدٌر ميدتني أن تبعللية 
ُسـلقا بتلشـيط نوعي باألسـلحة 
تبثقيلـة وتملتوسـطة عـىل تجلعـات 
تمل6تِزقـة 1نـاك، وسـقط تبعـرشتت 
منهم قتىل وآ6حى آ6تء تبتلشـيط، 

وجالل تقتحا1 تلك تملوتقع. 

ويف مدي6ية جب وتبشعف، تلّكنا 
ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشعليّة من 
كرس محاوبة زجـف مل6تِزقة تبعدوتن 
حـاول  حيـث  أسـط6،  منطقـة  يف 
تمل6تِزقة تبتقد1 1ناك، إال أنهم رشلوت 
وسقط عدٌ  منهم قتىل وآ6حى، وبم 

يحّققوت أي تقد1. 

آـاء ذبـك بعـَد تكلّــد تمل6تِزقـة 
جسائ6َ برشيًة را حًة آ6تء وقوعهم 
يف كلـن 1نـديس باملنطقـة ذتتها، إذ 
تنفجـ6ت بهـم عـد1 علوتت ناسـفة 
زرعتها وحد1 تبهندسة تبعسك6يّة، ما 
أَ َّى إىل مرصع وإصابة تبعديد منهم. 
ُقـــوَّتُت  وبابتـوتزي،  ّمــ6ت 
آبيـة  تبشـعليّة  وتبلجـان  تبجيـش 
منطقـة  يف  بلل6تِزقـة  عسـك6يّة 
علـو1  بوتسـطة  وذبـك  تبخليفـن، 
تبهندسـة  وحـد1  زرعتهـا  ناسـفة 
تبعسـك6يّة، وأرا  َمْصـــَدٌر ميدتني 
بلصحيفـة بـأن تمبية كانـا تحلل 
َعـــَد تً من تمل6تِزقة سـقطوت َآليعاً 

رصعى. 
تبجيـش  ُقـــوَّتُت  كلـا  ّمــ6ت 
وتبلجـان تبشـعليّة، طقلاً عسـك6يًّا 
بلل6تِزقـة، جلف مجلع تملتون، وذبك 
بوتسـطة علو1 ناسفة زرعتها وحد1 
تبعسـك6يّة، وسقط آليع  تبهندسة 
تمل6تِزقـة تبذيـن كانوت عـىل متنه بن 

رصيع وآ6يح. 

أخبار

عملية مشتركة لسالح الجو المسّير والمدفعية كّبدت المرتزقَة خسائَر فادحة في »األجاشر«

مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خالل العمليات:

3 هجمات نوعية يف نجران وعسري والعدّو السعودّي يعرتف بمصرع 8 من جنوده
 : الحدود

شـهدت مختلُف آلهات ما ورتء تبحدو ، 
ــا1 تبثالثـة تملاضيـة، علليـاٍت  جـالل تألَيَـّ
عسـك6يًّة نوعيًة ومكثفـة نّفـذتها ُقــوَّتت 
تبجيش وتبلجان تبشـعليّة، يف عـد1 مناطَق، 
وسـقط جـالل تلـك تبعلليات عـرشتٌت من 
تبسـعو ّي وم6تِزقتـه قتـىل  تبعـدّو  آنـو  

وآ6حى.  
رعىل تبصعيد تبهجومـي، نّفـذت ُقــوَّتت 
تبجيـش وتبلجـان تبشـعليّة ثـالث علليات 
1جوميـة نوعية، إحدت1ا تسـتهدرا موقعاً 
بجيش تبعـدّو تبسـعو ّي يف تبطلعة بنج6تن، 
وأُْجـــ6َى عـىل موتقع بلل6تِزقـة يف منطقة 
تبصوح، وتبثابثـة عىل موتقع بلل6تِزقة أيضاً 

باتّجاه تبحصن يف مجاز1 عسر. 
وأّكـــدت مصـا ُر عسـك6يّة بصحيفـة 
تملسـر1 بـأن تبعـرشتت مـن آنـو  تبعـدّو 
تبسـعو ّي وتمل6تِزقة سـقطوت قتىل وآ6حى 
بنرتن ُقـــوَّتت تبجيش وتبلجـان جالل تلك 

تبعلليات، وتم تغتنا1 عتا  عسـك6ّي متنوع 
من موتقع تبعدّو وم6تِزقته بعد تقتحامها. 

وكان سالح تبجّو تملسّر، وسالح تملدرعية، 
ا  نّفــذت، تألربعـاء تبفائـا، 1ُـُجومـاً نوعيًـّ
مشـركاً عىل تجلعـات بلجنو  تبسـعو يّن 
وتمل6تِزقة قلابة آلل قيس يف آيزتن، وأّكــد 
َمْصــَدٌر َعْسَك6ِيٌّ أن تبهجو1 حّقق إصابات 
 قيقـة وأبحـق بجيـش تبعـدّو وم6تِزقتـه 

جسائ6ً كبى. 
مـن آهـة أُْجـــ6َى، تلّكنـا ُقـــوَّتُت 
تبجيـش وتبلجـان تبشـعليّة من كـرس عد1 
تبعـدّو  بجيـش  وتسـّلل  زحـف  محـاوالت 
ُكـــلٍّ مـن رشق  تبسـعو ّي وم6تِزقتـه يف 
آلل آحفان بجيزتن، ويف تبطلعة وتبشـلكة 
ورشـاحة تبلُقع وم6بع شـجح بنج6تن، ويف 

تب6بوعة وغ6ب مجاز1 يف عسر. 
وتنتهـا آليع تلـك تملحاوالت بابفشـل، 
بعد تستل6تر بعضها بساعات، تحا تإلسنا  
تبجـوي بطـرتن تبعـدوتن، إذ تلقـى آنـو  
تبعدّو تبسعو ّي وم6تِزقتهم رضبات مكثفة 
ونوعية من قلل ُقــوَّتت تبجيش وتبلجان، ما 

أسـف6 عن مرصع وإصابـة تبعرشتت منهم، 
ورـ6تر بقيتهم، وبم يحّققوت يف تلك تملحاوالت 

أي تقد1. 
إىل ذبـك، حصدت وحـد1ُ تبِقنَاَصة تبتابعة 
بلجيـش وتبلجـان أروتح جلسـة مـن آنو  

تبعـدّو تبسـعو ّي، بعلليـات قنـص نوعية، 
بصحيفـة  تبوحـد1  يف  َمْصـــَدٌر  وأوضـح 
تملسـر1 أنه تـم قنص 3 آنو  سـعو يّن يف 
منطقة تبصوح قلابة نج6تن، وآندين رشق 

آلل آحفان يف آيزتن. 

وتعررا وسـائل إعال1 تبعدّو تبسعو ّي، 
أمـس تبُجُلـعة، بأن 8 من آنوِ ه سـقطوت 
رصعى بنرتن تبجيش وتبلجان يف آلهات ما 

ورتء تبحدو . 
من آهتها، رضبا وحد1 تملدرعية تبتابعة 
بلجيـش وتبلجان تبشـعليّة، عـد1 تجلعات 
بجنو  تبعدّو تبسـعو ّي وم6تِزقتـه يف ُكــلٍّ 
من تب6بوعة وقلابة منَفـذ علب بعسـر، ويف 
رقابـة تبحلق ومنطقة تبصـوح بنج6تن، َويف 

رقابة تبحلق رشق آلل تبدو  بجيزتن. 
وأّكـــدت مصا ُر ميدتنيـة بلصحيفة أن 
تبرضبات تملدرعيـة حّققا آليُعها إصاباٍت 
 قيقة أسف6ت عن مرصع وإصابة تبعرشتت 
من تبجنو  تبسـعو يّن وتمل6تِزقة وكلّـدتهم 

جسائ6َ ما يًة متنوعة. 
ُقـــوَّتُت  أطلقـا  ذبـك،  مـع  بابتـوتزي 
تبجيش وتبلجان صاروجاً من نوع »زبزتل1« 
عـىل تجلعـات مل6تِزقـة تبجيش تبسـعو ّي 
يف صحـ6تء تألآـارش قلابـة نجـ6تن، وحّقق 
تبصـاروخ إصابة  قيقة، موقعاً عرشتٍت من 

تبقتىل وتبج6حى يف صفوف تمل6تِزقة. 

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بهجوم على 

مواقعهم يف جبهة »كرش«
 : لحج

نّفــذت ُقــوَّتُت تبجيش وتبلجان تبشـعليّة، أمس تبُجُلـعة، 
1ُـُجومـاً نوعيًّا عىل عدٍ  من موتقـع م6تِزقة تبعدوتن تألم6يكي 
تبسـعو ّي يف محارظـة بحج، وسـقط عـد  مـن تمل6تِزقة قتىل 

وآ6حى. 
وأرـا  َمْصـــَدٌر َعْسـَك6ِيٌّ بصحيفة تملسـر1 بـأن تبهجو1َ 
تسـتهدف عد1َ موتقَع يتل6كز ريها تمل6تـِزق يف منطقة تبحيدين 

بجلهة ك6ش. 
وأوضـح تمَلْصـــَدُر أن َعـــَد تً مـن تمل6تِزقة سـقطوت قتىل 
وآ6حى بنرتن تبُقـــوَّتت تملهاآلة، جالل تقتحا1 تلك تملوتقع، 

ريلا الذ بقيتهم بابف6تر. 

ناطق الجيش: الجريمة تؤّك��د اس��تغالَل قوى العدوان 
للصمت األممي تجاه خروقاتها المتواصلة 

استشهاد 8 صيادين وإصابة 7 
آخرين بمجزرة جديدة للعدوان 

يف جزيرة بضيع بالحديدة
 : متابعات

يوتصـُل تحابُُف تبعـدوتن تبسـعو ّي تألم6يكـي تإلمارتتي 
عىل تبيلن تسـتهدتف تبقطاع تبسلكي بشـكل ملارش، حيث 
أّ ت مجـزر1ٌ آديـد1ٌ يف آزيـ16 بضيـع بلحارظـة تبحديد1، 
أمـس تألول، إىل تستشـها  8 صيا ين وإصابة 7 آج6ين آ6تء 

تستهدتف قاربهم من قلل طرتن تبعدوتن بغار1 آوية. 
وإزتء 1ـذه تبج6يلـة قـال تبعليـد يحيى رسيـع – ناطق 
تبجيـش: إن 1ـذه تبعلليَة تؤّكــُد تلا َي تبعـدوتن وم6تِزقته 
يف تسـتغالبهم البتزت1 ُقــوَّتتنا بضلـط تبنفس ووقف إطالق 
تبنـار يف تبحديد1 وتبصلا تألملي أمـا1 ج6وقاتهم تملتوتصلة 
وآ6تئلهم تبلشعة بحق تملوتطنن تألب6ياء، مؤّكــدتً موتصلَة 
تبعـدوتن وم6تِزقته ج6وقاِتهم بوقف إطـالق تبنار يف تبحديد1 
بارتـكاب 7ف1 ج6قاً جالل يوَمي تألربعاء وتبخليس، يف تأكيد 
رصيـح بتحديهم بلقـ6ترتت تألملية وبجهـو  تملجتلع تبدويل 

إلحالل تبسال1 يف تبيلن. 
وأضاف ناطق تبجيش يف مؤتل6 صحفي، أمس تألول، بأنه 
وأمـا1 مجزر1 تسـتهدتف تبصيا ين رـإن ُقــوَّتتنـا بقدر ما 
تحـر1 تبتزتماتها رإن صب1َا بن يطوَل إذَت تسـتل6ت آ6تئم 
وج6وقـات تبعـدوتن وم6تِزقته وسـيكون بهـا موقف حاز1 
إزتء1ـا،  تعياً ملعوَث تألمم تملتحد1 ورئيس ر6يق تمل6تقلن إىل 
تحّلل مسـئوبيتهم يف إ تنة ووقف تلك تبج6تئم وتبخ6وقات يف 
تبحديد1 وإعالن تبعدوتن وم6تِزقته كط6ٍف مع6ِقٍل بالتّفاق. 

َوأََشـاَر تبعليـد رسيـع إىل أن ج6وقات تبعـدوتن بابحديد1 
تنوعـا بن إطالق بوترج تبعـدوتن ألربعة صوتريخ عىل رشق 
تبجلليـة وإطـالق مدرعيـة تمل6تِزقـة بــ 157 قذيفـة و106 
ج6وقات بإطالق تمل6تِزقة تبنار من تألسـلحة تملتوسـطة و18 
ج6قـاً بقيامهـم بتعزيـزتت وتحصينـات إىل آانـب قيامهم 
بعلليـة تسـتحدتثات وتحصينـات يف حيـس، يف حـن نّفــذ 
م6تِزقة تبعدوتن محاوبتَي تسـّلل يف تبفاز1 ويف مثّلث تبخوجة 
يف حـن ترتكـب طرتن تبعـدوتن ف ج6وقات بشـنه غار1 عىل 
آزي16 بضيـع وموتصلة تحليقه روق مدينـة تبحديد1 وعد  

من تملدي6يات.

هجومان على مواقع املرتزقة يف »املصلوب« و«الغيل« وتدمري 5 آليات 

صاروخ »زلزال1« يضرب تجمعات 
املرتزقة يف »الوازعية« 

 : تعز
أطلقـا ُقـــوَّتُت تبجيـش وتبلجـان 
تبشـعليّة، أمس تبُجُلـعة، صاروجاً من 
نـوع »زبزتل1« عـىل تجلعـات مل6تِزقة 
تبعدوتن تألم6يكي تبسعو ّي يف محارظة 

تعز. 

وأرـا  َمْصــَدٌر َعْسـَك6ِيٌّ بصحيفة 
تملسـر1 بأن تبصـاروَخ رضب تجلعاٍت 
بلل6تِزقـة تـم رصد1ا بدقـة يف منطقة 

تبوتزعية. 
وأّكــد تمَلْصــَدُر أن تبصاروخ أصاب 
1درـه بشـكل ملـارش و قيـق، وأوقع 

َعــَد تً من تمل6تِزقة قتىل وآ6حى. 
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في بيان حول مؤتمر وارسو ومشاركة ممثل المرتزقة إلى جانب رئيس وزراء الكيان الصهيوني:

دعا القوى الوطنية التخاذ موقٍف قوي وصارم يؤّك��د للعالم أن مرتزقة العدوان ال يمثلون الشعب اليمني:فيما »الخارجية« تؤّك��د أن خيانة المرتزقة مع الصهاينة ال تمثل الشعب اليمني بأي حال من األحوال:

السيد عبدامللك الحوثي: مؤتمر وارسو أظهر يف العلن ما كان يجري يف الخفاء يف 
صورة فاضحة للموقع الذي أرادوه لشعبنا العزيز

حكومة اإلنقاذ: موقفنا داعم لقضايا فلسطني 
واألمة ومشاركة املرتزقة وتحالفهم يف »وارسو« 

مؤشر لتطبيع علني مع كيان العدّو الغاصب 

املؤتمر الشعبي العام: سنقُف يقوة ضد محاوالت االرتهان 
واالستالب السياسّي والتطبيع مع العدّو الصهيوني

 : خاص
أّكــد قائـُد تبثور1 تبسـيد علدتمللك بدر 
تبدين تبحوثي أن ما حدث يف مؤتل6 وترسو 
مـا 1ـو إال محطـٌة مـن محطـاٍت كثر1 
ـة يف إطار  حيكا ريها تملؤتم6تُت عـىل تألُمَّ
تبشوت1د تبكاشفة بكل وضوح عن جلفية 
وأسـلاب تألحدتث تبتي تجـ6ي يف تملنطقة، 
مشـرتً إىل أن ملثَل تمل6تِزقة ظه6 إىل آانب 
رئيس وزرتء تبكيـان تبصهيوني، يف صور1 
راضحة ومخزية وكاشفة عن تملوقع تبذي 
أرت  تبخَونَة وأسـيا 1م بشـعلنا تبعزيز أن 

يكوَن ريه. 
آاء ذبك يف بيان صا ر عن قائد تبثور1، 
أمس تبُجُلـعة، وحصلا صحيفة تملسـر1 
عىل نسـخة منـه،  عـا ريه أبناَء تبشـعب 
تبيلني بلخ6وج يف مسـرتت حاشـد1، غدتً 
تألحد؛ بلتأكيد عىل ب6تء1 شـعلنا تملسلم من 

أوبئك تبَخـَونَة تملنارقن. 
علدتمللـك  تبسـيد  تبثـور1  قائـُد  وقـال 
تبحوثـي: إنـه ومـع »تسـتل6تر تبعـدوتن 
تبهلجـي تألم6يكـي تبسـعو ّي عـىل بلدنا 
تبطيب وشـعلنا تملسلم تبعزيز يلن تإليَْلان 
وتبحكلـة كلا ور  يف تبحديث عن رسـول 
تبلـه )صـىل تبلـه عليه وعـىل آبه وسـلم(، 
وبابتزتمـن مـع تبهجلـة تبصهيوأم6يكية 
تألنْظلـة  وبعـض  تبتكفريـة  بأ وتتهـا 
وتبكيانـات تبعليلـة عىل أمتنا تإلسـالمية 
تتجـىل تبحقائـُق يوماً بعد يـو1«، مضيفاً 
أنه »تتوتىل تبشـوت1د تبكاشفة بكل وضوح 
عن جلفية وأسـلاب تألحـدتث تبتي تج6ي 
تبتخ6يلـي  تبـدور  وطليعـة  تملنطقـة،  يف 
أم6يـكا  أل وتت  وتإلآ6تمـي  وتبفتنـوي 
رئاتهـم  بـكل  تملنارقـن  وإرستئيـل مـن 

وأنوتعهم«. 
»مؤتلـ6َ  أن  إىل  تبثـور1  قائـُد  َوأََشـاَر 
وترسـو مـا 1ـو إال محطة مـن محطات 
ـة،  كثر1 حيكـا ريها تملؤتم6تُت عـىل تألُمَّ
ومـا يليّـُزه عن سـابقاته مـن تملحطات 
تبكثـر1 1و تبظهوُر يف تبعَلن ملا كان يج6ي 
يف تبخفـاء، ويف ذبـك تالآتلاع تبـذي تنعقد 
بتوآيـه وإرشتف أم6يكـي ظهـ6 ملثّـُل 
تبَخـَونَـة تمل6تِزقة إىل آانب نتنيا1و رئيس 
وزرتء كيـان تبعـدّو تإلرستئيـي تبغاصـب 

بفلسـطن تبع6وبة وتإلسـال1 وغر1ا من 
تملناطق تملحتّلة وتملسـيط6 عىل تملقدَّسـات 
ـة وتإلسـال1، يف صور1  ريهـا وتملعا ي بألُمَّ
راضحة ومخزية وكاشفة عن تملوقع تبذي 
أرت  تبَخـَونَة وأسـياُ 1م بشعلنا تبعزيز أن 

يكوَن ريه وتبعياذ بابله تعاىل«. 
تبَخـَونَـَة  أن  تبثـور1  َوأََضـــاَف قائـُد 
وأسيا 1م »أرت وت بشعلنا تبعزيز أن يكون 
ُ ميًة إلرستئيل وأ ت1ً من أ وتت أم6يكا كلا 
رعلوت 1م، وأن يخ6ج بذبك من موقعه تبذي 
رّشرـه تبلُه به موقـع تإليَْلان، وأرت وت به يف 
سـليل توّآهاتهـم وجيانتهـم أن يضّحَي 
باستقالبه وك6تمته وح6يته وأن يتخىّل عن 

قيله وأَْجــاَلقه، و1يهاَت 1يهات«. 
وأّكـــد قائُد تبثور1 أن »شـعلَنا تبعزيز 
ثابـٌا بتوريـق تبلـه تعـاىل عـىل موتقفـه 
إىل  وتإلنسـانية  وتألَْجــاَلقيـة  تإليَْلانيـة 
آانـب تبشـعب تبفلسـطيني وتملقدَّسـات 
ـة تبكبى، وموقفه  ومتلسـك بقضايا تألُمَّ
يف تبعدتء بلعدّو تإلرستئيي تبغاصب تملعا ي 
ـة وتإلسال1 موقف ملدئي عقائدي«.  بألُمَّ

ويف جتا1 تبليان،  عا قائُد تبثور1 تبسيُد 
علُدتمللك تبحوثي »شعلَنا تبعزيَز إىل تبخ6وج 
يف مسـرتت آلا1ريـة حاشـد1 يف يـو1 
تألحد تملقلل إن شـاء تبله بلتأكيد عىل ب6تء1 
شـعلنا تملسـلم من أوبئك تبَخَونَة تملنارقن 
وعـىل ثلاته عىل موتقفـه تمللدئية تإليَْلانية 

وصلو ه تملستل6ّ يف تبتصّدي بلعدوتن«. 

نص بي��ان الس��يد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي:

بسم تبله تب6حلن تب6حيم..
قـال تبلُه تعـاىل يف كتابه تبك6يـم }َوَمن 
نُكْم َرِإنَُّه ِمنُْهْم{ تملائد1 51، وقال  يَتََوبَُّهم مِّ
ِ تْبُلنَاِرِقَن ِبأَنَّ َبُهْم َعذَتباً أَِبيلاً،  تعاىل: }برَشِّ
تبَِّذيـَن يَتَِّخـذُوَن تْبَكاِر6ِيَن أَْوِبيَـاء ِمن ُ وِن 
تْبُلْؤِمِنَن أَيَلْتَُغوَن ِعنَد1ُُم تْبِعز1ََّ َرِإنَّ تبِعز1ََّ 
ِبّلِه َآِليعاً{ تبنسـاء 138-ف13، صدق تبله 

تبعظيم 

أبنـاَء شـعلنا تبيلنـي تملسـلم تبعزيز.. 
تبسـال1ُ عليكـم ورحلـُة تبلـه وب6كاتـه.. 

وبعُد.. 
تبهلجـي  تبعـدوتن  تسـتل6تر  رلـع 
تألم6يكـي تبسـعو ّي عـىل بلدنـا تبطيب 
تإليَْلـان  يلـن  تبعزيـز  تملسـلم  وشـعلنا 
وتبحكلـة كلا ور  يف تبحديث عن رسـول 
تبلـه )صـىل تبله عليـه وعىل آبه وسـلم(، 
وبابتزتُمـن مع تبهجلـة تبصهيوأم6يكية 
تألنْظلـة  وبعـض  تبتكفريـة  بأ وتتهـا 
وتبكيانـات تبعليلـة عىل أمتنا تإلسـالمية 

تتجـىّل تبحقائـُق يومـاً بعد يـو1، وتتوتىل 
تبشوت1ُد تبكاشفُة بكل وضوح عن جلفية 
وأسـلاب تألحدتث تبتي تج6ي يف تملنطقة، 
وتبفتنـوي  تبتخ6يلـي  تبـدور  وطليعـة 
وتإلآ6تمـي أل وتت أم6يـكا وإرستئيل من 
تملنارقن بـكل رئاتهم وأنوتعهم، رلؤتل6ُ 
وترسـو مـا 1ـو إال محطٌة مـن محطات 
ـة،  كثر1 حيكا ريها تملؤتمـ6تت عىل تألُمَّ
وما يليّـُزه عن سـابقاته مـن تملحطات 
تبكثر1 1و تبظهور يف تبعلن ملا كان يج6ي 
يف تبخفـاء، ويف ذبك تالآتلـاع تبذي تنعقد 
بتوآيـه وإرشتف أم6يكـي ظهـ6 ملثّـل 
تبَخـَونَة تمل6تِزقة إىل آانب نتنيا1و رئيس 
وزرتء كيـان تبعـدّو تإلرستئيـي تبغاصـب 
بفلسـطن تبع6وبة وتإلسـال1 وغر1ا من 
تملناطق تملحتّلة وتملسـيط6 عىل تملقدَّسات 
ـة وتإلسـال1، يف صور1  ريها وتملعا ي بألُمَّ
راضحـة ومخزيـة وكاشـفة عـن تملوقع 
تبـذي أرت  تبَخـَونَـة وأسـيا 1م بشـعلنا 
تبعزيـز أن يكون ريه وتبعيـاذ بابله تعاىل، 
رقد أرت وت بشـعلنا تبعزيز أن يكون ُ ميًة 
إلرستئيـل وأ ت1ً مـن أ وتت أم6يـكا كلـا 
رعلـوت 1م، وأن يخـ6َُج بذبك مـن موقعه 
تبـذي رّشره تبله به موقع تإليَْلان، وأرت وت 
بـه يف سـليل توآهاتهـم وجيانتهـم أن 
يضّحَي باسـتقالبه وك6تمته وح6يته وأن 
يتخـىّل عـن قيلـه وأَْجــاَلقـه، و1يهاَت 

1يهات. 
تبلـه  تبعزيـُز ثابـٌا بتوريـق  رشـعلُنا 
تعـاىل عىل موتقفه تإليَْلانيـة وتألَْجــاَلقية 
وتإلنسانية إىل آانب تبشـعب تبفلسطيني 
ــة  تألُمَّ بقضايـا  ومتلسـك  وتملقدَّسـات 
تبكبى، وموقفه يف تبعدتء بلعدّو تإلرستئيي 
ـة وتإلسـال1 موقٌف  تبغاصب تملعـا ي بألُمَّ

ملدئي عقائدي. 
وإنني أَل عو شـعلَنا تبعزيَز إىل تبخ6وج 
يف مسـرتت آلا1ريـة حاشـد1 يف يـو1 
تألحد تملقلل إن شـاء تبله بلتأكيد عىل ب6تء1 
شعلنا تملسـلم من أوبئك تبَخـَونَة تملنارقن 
وعـىل ثلاته عىل موتقفـه تمللدئية تإليَْلانية 

وصلو ه تملستل6ّ يف تبتصّدي بلعدوتن. 
وتبلُه ويلُّ تملؤمنن.. 

علدتمللك بدرتبدين تبحوثي 
10/ آلا ى تمج16 /11110ــ

قائد الثورة يدعو الشعب اليمني للخروج يف مسريات حاشدة للتأكيد 
على الرباءة من الَخـَوَنة والصمود يف التصدي للعدوان

 : خاص
 عـا قائُد تبثور1 تبسـيد علدتمللك تبحوثي، أمـس تبُجُلـعة، 
أبناَء تبشـعب تبيلني إىل تبخ6وج يف مسرتت حاشد1 يو1 تألحد 
تملقلـل؛ بلتأكيـد عىل موقفهـم تمللدئي وتإليَْلانـي وصلو ه يف 

موتآهة تبعدوتن. 
آـاء ذبك يف بيان صا ر عـن قائد تبثور1 حـول ما آ6ى يف 

مؤتلـ6 وترسـو بقيـا 1 أم6يـكا وإرستئيل ومشـاركة ملثل 

تمل6تِزقة إىل آانب رئيس وزرتء تبكيان تبصهيوني. 

وقال قائد تبثور1 يف تبليان: »وإنني أَل عو شـعلَنا تبعزيَز إىل 

تبخ6وج يف مسـرتت آلا1رية حاشد1 يف يو1 تألحد تملقلل إن 

شـاء تبله؛ بلتأكيد عىل ب6تء1 شعلنا تملسـلم من أوبئك تبَخـَونَة 

تملنارقـن وعىل ثلاته عىل موتقفه تمللدئيـة تإليَْلانية وصلو ه 

تملستل6ّ يف تبتصّدي بلعدوتن«. 

 : خاص

أّكــدت حكومُة تإلنقاذ تبوطني 
تبيلـن بخطـوتت  ررـَض شـعلنا 
تبتطليـع تبتي قامـا بها حكومة 
تبكيـان  مـع  تب6يـاض  م6تِزقـة 

تبصهيوني يف مؤتل6 وترسو. 
تب6سـلي  تبناطـُق  وشـّد  
بحكومـة تإلنقـاذ تبوطنـي وزيـ6 
تإلعـال1، ضيف تبله تبشـامي، عىل 
تبسياسـيّة  تبقيـا 1  موقـف  أن 
وحكومة تإلنقاذ تبوطني وشـعلنا 
تبيلنـي ملدئـي و تعـم ومسـاند 
وي6رـض  تبفلسـطينية  بلقضيـة 
قامـا  تبتـي  تبتطليـع  جطـوتت 

بهـا تألنْظلـة تبعليلة مـع تبكيان 
معتـبتً  تبغاصـب،  تبصهيونـي 
مشـاركَة تمل6تِزق جابد تبيلاني يف 
مؤتلـ6 وترسـو إىل آانـب رئيس 
وزرتء تبكيـان تبصهيونـي وصلة 
عـار تعكـُس مسـتوى تبسـقوط 
بلل6تِزقة،  وتبقيلـي  تألَْجــاَلقـي 
وتحابفهم مع تبكيـان تبصهيوني 
تبفلسـطينية  تبقضية  يف تصفيـة 
وتبعـدوتن عىل شـعلنا تبيلني منذ 

أربعة أعوت1. 
 وأّكــد تبشـامي بأن مشاركة 
حكومة تبفاّر 1ا ي يف 1ذت تملؤتل6 
ال تلثل تبشـعَب تبيلنـي تملع6وف 
وتبدتعلـة  تملسـاند1  بلوتقفـه 
تبع6بيـة  ــة  تألُمَّ قضايـا  بـكل 

وتإلسـالمية ويف مقدمتها تبقضية 
تبفلسطينية، معتبتً 1ذه تملشاركة 
تبعلني  بلتطليـع  مـؤرشتً جطـرتً 
تإلآ6تمـي مع تبكيـان تبصهيوني 

تبغاصب. 
مـن آانلـه، أّكـــد َمْصــَدٌر 
بوزتر1 تبخارآية ررَض تالنلطاح 
ـد وتملوقـف تملخـزي تبـذي  تملتعلَّ
»وزيـ6  يسـلى  مـا  بـه  ظهـ6 
جارآية حكومـة تمل6تِزقة« جابد 
تبيلاني تبذي ال يلثل سـوى شلة 
تب6ياض، مضيفاً: »بيس بابغ6يب 
عىل من باع وطنه وشعله وتجتار 
تبخيانـة وتدمـر بـال ه  مسـاَر 
أن يليـَع 1ُويتـه وقيلـه تبع6بية 

تإلسالمية«. 

 : خاص
أّكــد حزُب تملؤتل6 تبشـعلي تبعـا1 ررَضه تملطلَق 
ألية محـاوالت بلتطليع مع تبعـدّو تبصهيوني،  تعياً 
أبنـاَء شـعلنا تبيلني إىل توحيد تبصفـوف يف موتآهة 
تبعـدوتن وتفويـا تبف6صـة أما1 محـاوالت تبهيلنة 

تبصهيونية عىل شعوبنا. 
تملؤتلـ6 يف بيـان تلقـا صحيفـة  ونـّوه حـزب 
»تملسـر1« نسـخة منه أن تبتقارَب تمل6يَب وتملشـلوه 
وتملخزي بـن وزي6 جارآية حكومـة رنا ق تب6ياض 
ورئيس حكومة تبعدّو تبصهيوني يف وترسو ال يعكس 
موتقف تبشـعب تبيلني تبتاريخيـة وتبقوية وتبصللة 
إزتَء تبرصتع تبع6بي تبصهيوني، معتبتً 1ذه تبفضيحة 
آ6يلـًة ال تُغتفـ6 وتسـتدعي مـن مختلـف تبقـوى 
تبوطنية موقفـاً قوياً وصارماً يؤّكـــد بلعابم أآلع 
أن حكومـة تمل6تِزقـة ال تعب عن تبشـعب تبيلني وأن 
أي توتصـل من قللها مـع تبعدّو تإلرستئيي ال يلثل إال 
نفسها تملهزومة وتمل6تهنة بقوى تبعدوتن تبذي تقو ه 

أم6يكا وإرستئيل. 
كلـا تعتب تملؤتل6 تبشـعلي تبعـا1 موقَف حكومة 
تمل6تِزقـة تمتدت تً ملوتقفهـا يف تبعلابة وتبخيانة بلوطن 
وبقيلـه وملا ئ ثورته ونضال أبنائـه، مؤّكــدتً بأن 
مـا يتعـ6ض به تبشـعب تبيلنـي من عدوتن سـار6؛ 
بسـلِب موتقفـه تبصللـة وتبقوية يف موتآهـة ُكــّل 
مشاريع تالستسـال1 وتبخنوع تبتي تحاك ضده وضد 
أمته وآعلها ر1ينًة بلكيان تبصهيوني وم6تعاً بتنفيذ 

مرشوعاته تبهدتمة. 
وآّد  تبلياُن تبتأكيَد أن حزَب تملؤتل6 تبشعلي تبعا1 
وآلا1ر تبشـعب تبيلني يقفـون بُقــو1َّ ضد ُكــّل 
محاوالت تالرتهان وتالسـتالب تبسيايّس وتبتطليع مع 
تبعـدّو تبصهيونـي بأي شـكل من تألشـكال، ناصحاً 
تملغـ6ّر بهـم الغتنـا1 ر6صة تبعفـو تبعـا1 وم6تآعة 
موتقفهـم تملخزيـة ورسعة تبعـو 1 إىل حضن تبوطن 
وتبلحاق بصفوف آيشـنا وبجاننا تبشـعليّة إلرشال 
وبخـوض  تبصهيوأم6يكـي  تالسـتعلار  ُمَخّططـات 

مع6كة تبح6ية وتالستقالل. 
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أخبار

 أّك��دوا تحريَمهم لكل أشكال وصور وأساليب التطبيع مع اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين:

 أّك��دت أن مؤتمر »وارسو« جاء بتنسيق صهيوني أمريكي لمحاربة محور المقاومة وتمرير صفقة القرن:

 فيما »التنفيذي« يدعو لرفد الجبهات لمواجهة تحالف العدوان األمريكي الصهيوني:

رابطة علماء اليمن: األنظمة املشاركة يف »وارسو« فضحت انغماَسها يف التآمر على اأُلمَّـة العربية واإلسالمية

األحزاب والتنظيمات السياسّية اليمنية: املرتزق اليماني ال يمثل إال أدوات العدوان والشعب اليمني متمسك بالقضية الفلسطينية 

املكتب السياسّي ألنصار اهلل: مؤتمر وارسو جزٌء من املؤامرة ضد شعوب املنطقة

 : خاص 
تبحلـُد بلـه تبقائـل: »يَا أَيَُّهـا تبَِّذيـَن آَمنُـوت اَل تَتَِّخذُوت 
1ِ َوَقْد َكَف6ُوت  َعـُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْوِبيَاَء تُْلُقوَن إَِبيِْهـْم ِباْبَلَو َّ
...«، وتبقائل: »يَـا أَيَُّها تبَِّذيَن آَمنُوت  ِبَلا َآاَءُكـْم ِمَن تْبَحقِّ
اَل تَتَِّخذُوت تْبيَُهوَ  َوتبنََّصـاَرى أَْوِبيَاَء بَْعُضُهْم أَْوِبيَاُء بَْعٍض 
َوَمـْن يَتََوبَُّهْم ِمنُْكـْم َرِإنَُّه ِمنُْهـْم إِنَّ تبلََّه اَل يَْهـِدي تْبَقْو1َ 
تبظَّاِبِلـَن )51( َرَرَى تبَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َم6ٌَض يَُسـاِرُعوَن 
ِريِهـْم يَُقوبُـوَن نَْخـَ� أَْن تُِصيلَنَـا َ تِئ1ٌ6َ َرَعـَ� تبلَُّه أَْن 
وت يِف  يَأِْتـَي ِباْبَفتِْح أَْو أَْم6ٍ ِمْن ِعنِْدِه َريُْصِلُحوت َعىَل َما أرََسُّ
أَنُْفِسـِهْم نَاِ ِمَن«، وتبقائل: »إِنََّلـا يَنَْهاُكُم تبلَُّه َعِن تبَِّذيَن 
يِن َوأَْج6َُآوُكْم ِمـْن ِ يَاِرُكْم َوَظا6ُ1َوت َعىَل  َقاتَلُوُكـْم يِف تبدِّ
إِْج6َتِآُكْم أَْن تََوبَّْو1ُْم َوَمْن يَتََوبَُّهْم َرأُوَبِئَك 1ُُم تبظَّاِبُلوَن«، 
وتبصـال1ُ وتبسـال1ُ عىل رسـول تبله تملخاطـب بقول تبله 
)َوَبـْن ت6ََْض َعنَْك تْبيَُهوُ  َواَل تبنََّصـاَرى َحتَّى تَتَِّلَع ِملَّتَُهْم 
ُقْل إِنَّ 1َُدى تبلَِّه 1َُو تْبُهَدى َوَبِئِ تتَّلَْعَا أ1ََْوتَء1ُْم بَْعَد تبَِّذي 

َآاَءَك ِمَن تْبِعْلِم َما َبَك ِمَن تبلَِّه ِمْن َويِلٍّ َواَل نَِصٍر«. 

بهذه تميات تمللاركة تسـتهلا رتبطـُة عللاء تبيلن بياَن 
إ تنة جطو1 وزيـ6 جارآية تمل6تِزقة تملنارـق جابد تبيلاني 
بلقاء رئيس وزرتء كيان تبعدّو تبصهيوني نتنيا1و يف مؤتل6 
وترسو تملتآِم6 عىل تبقضية تبفلسـطينية ومحور تملقاومة. 

 وقابا تب6تبطة يف بيان تلقا صحيفة تملسـر1 نسخة 
منه: »إن عللـاء تبيلن يعلنون مجـّد تً ب6تءتَهم تبكاملَة 
َوإ تنتَهم تبشـديد1 وررَضهم تملطلق وتبعلني وتح6يلهم 
تبرصيح بكل أشـكال تبتـويل بليهو  وتبنصـارى تملعتدين 
تملتآم6ين وتبحاقدين عىل تإلسـال1 وتملسـللن«، مضيفاً: 
قـال تعـاىل )َما يَـَو ُّ تبَِّذيَن َكَفـ6ُوت ِمـْن أ1َِْل تْبِكتَـاِب َواَل 
َل َعَليُْكْم ِمْن َجْرٍ ِمْن َربُِّكْم َوتبلَُّه يَْختَصُّ  ِكَن أَْن يُنَزَّ تْبُلرْشِ
ِب6َْحَلِتِه َمْن يََشاُء َوتبلَُّه ذُو تْبَفْضِل تْبَعِظيِم( وتبقائل: )َو َّ 
اًرت  َكِثـرٌ ِمْن أ1َِْل تْبِكتَاِب َبْو ي6َُ ُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إِيَلاِنُكْم ُكفَّ

 .)... َ َبُهُم تْبَحقُّ َحَسًدت ِمْن ِعنِْد أَنُْفِسِهْم ِمْن بَْعِد َما تَلَنَّ
وتعتـب عللاَء تبيلن »ما أقد1 عليه تمل6تِزق تبيلاني يف 
مصارحة وتبجلوس بجانب نتنيا1و وصلة عار آديد1 يف 
آلن حكومة تبفنا ق ومن يؤمن برشعيتها ملن ترتلوت 

يف أحضـان تبنظا1 تبسـعو ّي وتإلمارتتـي َوتبذين يدورن 
معه أينلـا  تر حتى بو  جلا تلك تألنْظلة تبعليلة ُآح6 
َضـبِّ إرستئيل بدجلته حكومـة تالرتزتق معهم«، معبين 
عن أسـفهم »أن يظل حزب »تبتجلـع تبيلني بإلصالح« 
متخندقـاً مع 1ذه تألنْظلة َوتبذي طاملا جطب وتكّلم عن 
ُح6مـة تبتطليع مع تبيهو  تملحتّلن رإذت به يُغضُّ تبط6َف 
ويطيـُل تبصلـَا وال يح6ّك سـاكناً أما1 وزيـ6 جارآية 
يؤمن برشعيته ويعرف بتلثيله به يف تملحارل تبدوبية«. 
َوأََضــاَف عللاء تبيلن: »إن رضيحة مؤتل6 وترسـو جرُ 
شا1د وب16ان عىل تنغلاس تألنْظلة تبتي حرضت تملؤتل6 يف 
مسـتنقع تبعلابة وتبخيانة وآ6يلة تبتآم6 بتصفية تبقضية 
تبفلسطينية، مؤّكــدين: »تح6يلهم وتج6يلهم بكل أشكال 
وصور وأسـابيب تبتطليع مع تبيهـو  تبغاصلن وتبصهاينة 
تملعتديـن ويعتبون مثل 1ذه تبلقاءتت وتملؤتل6تت جيانًة بله 

تعاىل وب6سابة تب6سول وبللحكم من آيات تبُقــ6ْآن. 
أبيـب  تـل  نحـو  »تمله6وبـن  تبيلـن   و عـا عللـاُء 
وتملنلطحـن أمـا1 ُمَخّططـات تبصهيونيـة ومؤتمـ6تت 

أم6يـكا إىل تبتوبة تبنصوح وتصحيـح موتقفهم وتبعو 1 
قلل رـوتت تألوتن إىل ثوتبـا تبدين ومحكلـات تبُقــ6ْآن 
ـة  َومسّللات تبرشيعة تإلسـالمية وتببتء1 من أعدتء تألُمَّ
وقطـع تبعالقات مع أم6يـكا وإرستئيل َومنارص1 قضايا 
ـة ويف مقدمتها نرص1 تبقضية تبفلسطينية تملستحق  تألُمَّ
شعلها بلنرص1 وتبوالء«، مضيفن »نشد عىل أيدي رآال 
تب6آال من أبناء تبجيش وتبلجان تبشعليّة تبذين يقاتلون 
علـالء وأ وتت أم6يكا وإرستئيـل ويحثون عىل تملزيد من 
تإلجـالص بله وتالسـتعانة به وتبتوكل عليـه وأجذ تبحذر 
وتبيقظـة ال سـيلا بعـد تنعقا  1ـذت تملؤتل6 وتنكشـاف 
تبحقيقة وسقوط تبقناع عن حكومة تبفنا ق وم6تِزقتها 
وتبتي تجنّد وتحُشُد جدمًة بللطامع وتملصابح تألم6يكية 
وتبصهيونية وتألوىل بابتجنيد وتبتحشيد 1م أبناء تبشعب 
تبيلنـي بتح6ي6 تبيلن من ُكــّل تبَخـَونَة وتمل6تِزقة وط6  
ُكـــّل تبغزت1 وتملحتّلن قال تعـاىل: )َرَعَ� تبلَّـُه أَْن يَأِْتَي 
وت يِف  ِباْبَفتْـِح أَْو أَْمـ6ٍ ِمْن ِعنْـِدِه َريُْصِلُحـوت َعىَل َمـا أرََسُّ

أَنُْفِسِهْم نَاِ ِمَن(. 

 : خاص 
مثَّل بقاُء وزي6 جارآية تمل6تِزقة جابد تبيلاني 
ب6ئيـس حكومة كيان تبعـدّو تبصهيوني بنيامن 
نتنيا1و، يف مؤتل6 »وترسو«، أمس تألول، رضيحًة 
مدويـًة مل6تِزقـة تبعـدوتن، أسـقطا معهـا آج6 
تألقنعـة تبتي تنّكـ6ت بها قوى تبعـدوتن؛ بيتضح 
وبكل شـفارية ضلوُع تبكيان تبصهيوني بشـكل 
رئيـي وملـارش يف تبحـ6ب عىل تبيلـن وترتكاب 
تملجازر تمل6ّوعة بحق تبشـعب تبيلني، كلا أن 1ذت 
تبلقاء أثار غضَب وتستهجان أبناء تبشعب تبيلني 

عامًة عىل تملستوى تب6سلي وتبشعلي. 
 وقـد تعتـب أَْحـ6َتُر تبيلـن 1ـذت تبلقـاء تآم6ياً 
بابدرآة عىل تبقضية تبفلسطينية ومحور تملقاومة، 
ريلـا تسـتنك6ت تألحـزتب وتبتنظيلاُت تبسياسـيّة 
تبيلنيـة 1ذه تبخطو1َ تبدجيلة عىل تبشـعب تبيلني، 
وتعتبت توتآـد تمل6تـِزق تبيلاني بجانـب نتنيا1و 
جطـو1ً تسـتلاقية بلتطليـع تبعَلنـي بـن حكومـة 
رنـا ق تب6ياض وتبكيـان تبصهيونـي، مؤّكــد1ً أن 

تملنارـَق تبيلاني بـم يلثل يف 1ذت تبلقاء إال شـخَصه 
وباقـي تمل6تِزقـة تملرتمـن يف رنا ق تب6يـاض وأبو 
ظلي وتبقا161 وعّلان، وبفتا إىل أن تبشعَب تبيلني 
مـاٍض يف ملدأه تبدينـي تبقويـم يف منا1َضة تبكيان 

تبصهيوني ومنارص1 تبقضية تبفلسطينية. 
قيـا 1ُ أحزتب تبلقاء تملشـرك أصـدرت بياناً 
مشـركاً تلقـا صحيفة تملسـر1 نسـخة منه، 
أ تنـا 1ذه تبفضيحة تملدويـة وأّكــدت أن بقاء 
وترسـو آاء بتنسيق صهيوني أم6يكي يف سياق 

صفقة تبق6ن وتصفية تبقضية تبفلسطينية. 
وأّكـــدت أحـزتب تبلقـاء تملشـرك أن تقتياَ  
تبكيـان تبصهيونـي وأم6يـكا بلل6تـِزق تبيلاني 
توضـح  »صـور1  نتنيا1ـو  بجانـب  بلجلـوس 
وتمللدئـي،  وتبقيلـي  تألَْجــاَلقـي  تبسـقوط 
وتكشـف جسـَة وعلابـة ما تسـلى بابحكومة 
تبرشعيـة تملزعومـة«، الرتـًة إىل أن 1ـذت تملوقف 
تملنحـط بلللثـل تمل6تِزقـة يعتـب تنسـالخ مـن 
تبع6وبة وتإلسـال1، مؤّكــد1 مضيَّها يف موقفها 
تملؤيد وتبدتعم بلقضية تبفلسـطينية؛ باعتلار1ا 

ـة.  تبقضية تمل6كزية بألُمَّ
تبسياسـيّة  تألحـزتُب  أّكـــدت  بدور1ـا، 
تملنا1ضة بلعـدوتن أن ما قا1 به تمل6تِزق تبيلاني 
ال يلثّل سـوى نفسـه وم6سـله، وأنه يؤّكـــد 
علابتَهـم وتنحطاَط أَْجــاَلقهم، مجّد 1ً ررضها 
ألية محاوبة بلتطليع مع تبكيان تبغاصب وتل6ي6 
صفقة تبق6ن.  َوأََشـاَر تكتـُل تألحزتب تملنا1ضة 
بلعـدوتن يف بيان به إىل أن تبقضية تبفلسـطينية 
ـة تإلسالمية، وأن مقاومَة  1ي محور قضايا تألُمَّ
وط6  تبغزت1 تملحتّلن من أرض رلسطن سيلقى 
ــة حتى تح6ي16ـا، محذر1ً  أول ت1تلامـات تألُمَّ
ُكــلَّ َمن تسـول به نفُسـه تبتلا1َي أَو تبتلييَع 
أَو تملتاآ16 بابقضية تبفلسطينية، مؤّكــد1ً عىل 
وتحدية تبقضية يف موتآهة تالحتالل تبصهيوني. 
مـن آانلها، تعتـبت أحزتُب تبتحابـف تبوطني 
تبديلق6تطـي »آلـوَس تمل6تـِزق جابـد تبيلاني إىل 
آانب نتنيا1ـو رضيحـًة بنهج تبخيانـة وتبعلابة 
وتبوتضحة وتبرصيحة تبتي تنتهُجها حكومة تملنفى 
ورعاتهـا مـن  ول تبعـدوتن تبسـعو ّي تإلمارتتـي 

تبذين يّدعـون تبدراَع عن تبقومية تبع6بية ويتغنون 
بهـذه تبشـعارتت تبزتئفـة بلتضليـل عـىل تبشـعب 
تبع6بـي تملنا1ـض بهذه تبسياسـة تبقـذر1«، ريلا 
تعتب »تبتنظيم تبوحدوي تبشـعلي تبنارصي« 1ذه 
تبخطـو1 »من أجطـ6 تبج6تئم تبتي تأتي يف سـياق 
تطليع تألنْظلة تبع6بية تب6آعية عالقاتها مع تبعدّو 
تبصهيوني تملغتصب بألرتيض تبع6بية،  تعيًة »أبناء 
تبيلن تألَْحـ6َتر وأحزتبَه ومنّظلـات تملجتلع تملدني 
وتبقلائـل تبيلنيـة إىل إ تنة تلك تبخطو1 تملشـؤومة 
تبتي أقـد1 عليها تملتصهن جابـد تبيلاني، كلا تننا 
نؤّكـــد عىل مـا نؤمن به من أن تبعـدّو تبصهيوني 
ــة تبع6بية وتإلسـالمية وأن  1ـو تبعـدّو تألول بألُمَّ

تألنْظلة تب6آعية تبعليلة ال تلثل إاّل نفسها«. 
من آهتـه، أّكــد حـزب »آلهـة تبتح6ي6«، 
»أن ذبـك تبفعـَل تملشـن تنفيـذ ألآنـد1 تبكيان 
تبصهيوني، وأن تبشـعب تبيلني تبعزيز بن يقلل 
وآـو  مثل 1ـؤالء تبنف6 عـىل أرضـه، مؤّكــد1ً 
تسـتحابة تنازبها عن حق تبشـعب تبفلسطيني 
حتى تح6يـ6 كامل تبوطن تملحتـّل »، ريلا تعتب 

حزب »تبك6تمة« مؤتل6َ وترسـو وآلوَس تمل6تزق 
بقـوى  »موتَآهـًة  نتنيا1ـو  بجانـب  تبيلانـي 
تملقاومـة وتمللانَعـة يف تملنطقـة؛ بتل6ي6 صفقة 
تبقـ6ن وتبتأكيد عىل أن تبعدوتن عىل بال نا تبيلن 
كان بقـ6تر صهيونـي وتنفيـذتً ألآنـد1 تبعـدّو 

تألم6يكي تإلرستئيي تبغ6بي يف تملنطقة. 
تبعدتبـة  تبسـياق، أشـار حـزب »شـلاب  ويف 
وتبتنليـة« إىل أن 1ذت تبسـلوك يؤّكـــد أن »1دف 
تبعـدوتن تبسـعو ّي تألم6يكـي تصفيـة تبقضيـة 
ـة  تبفلسطينية تبتي تشـكل تبقضية تمل6كزية بألُمَّ
وألَْح6َتر تبعابم«، مؤّكـــدتً يف بيانه وقوَره بجانب 
ُكـــّل تألحـزتب تبيلنيـة تبحـ16 ملسـاند1 قضية 
رلسـطن وموتآهـة تبعدوتن حتـى تطهر تبيلن 
وتح6يـ6 تبقدس، ريلا أّكـــد »تنظيم تبتصحيح« 
أن 1ـذه تبخطـو1 »تسـتدعى من مختلـف تبقوى 
تبوطنية موقفاً صارماً يؤّكــُد بلعابم أآلع أن ما 
يسلى بابرشعية ال تعب عن تبشعب تبيلني، الرتاً 
إىل أن تبيلنين سيظلون أورياء ومخلصن بقضايا 
أمتهم تبعا بة، وعىل رأسها تبقضية تبفلسطينية«. 

 : خاص 
أّكـــد تملكتـُب تبسـيايّس ألنصـار تبله، 
تب6رـَض تبقاطـَع بـكل مسـاعي تبتطليع 
تإلآ6تميـة مـع كيـان تبعـدّو تبصهيونـي 
تبتـي تقـو1 بها بعـض تألنْظلـة تبعليلة، 
معتبتً مشـاركَة بعض تألنْظلة تبعليلة يف 
مؤتل6 وترسـو تبتآم6ي آـزءتً من تملؤتم16 
تبصهيونية تألم6يكية ضد شعوب تملنطقة، 
ُمضيفـاً: »إن آلوس تملدعـو جابد تبيلاني 
بجوتر رئيس وزرتء كيان تبعدّو تبصهيوني 
يعتب قلة يف تالنحطـاط وتبعلابة ويظه6 
تإلرالس تألَْجــاَلقي وتبقيلي بدى حكومة 

تمل6تِزقة ورعاتها«.
وأوضح تملكتُب تبسـيايسُّ ألنصار تبله يف 

بيان تلقا صحيفة تملسـر1 نسـخة منه، 
»أن مشـاركة حكومة تمل6تِزقة يف وترسو ال 
تلثُّل تبشعَب تبيلني، بل تعتب ج6وآاً عن 
قيله وملا ئه«، مليناً أن تصطفاَف تحابف 
تبعدوتن مع رئيس وزرتء تبعدّو تبصهيوني 
يلثل رضيحًة مدويًة بتحابف تبعدوتن تبذي 
ي6رع شـعارتت تبدرـاع عـن تبع6وبة و1و 
ـة بكلها«.  يلثل يف تبوتقع جط6تً عىل تألُمَّ

 كلا أّكــد تملكتب تبسـيايّس أن شـعلنا 
تبيلنـي كان وسـيظل متلسـكاً بقضيـة 
أي  تحـا  عنهـا  يتخـىل  وبـن  رلسـطن 
ظ6ف من تبظ6وف«، موضحـاً أن تبعدوتَن 
إعـا 1  بزعـم  أعـوت1   1 منـذ  تملفـ6وَض 
تبرشعيـة يظهـ6 مجـّدً ت عىل أنه عـدوتٌن 
أم6يكي صهيوني يهدُف يف تبوتقع إىل بسط 

تبسـيط16 عـىل تبيلـن وتبتحكـم بلوقعه 

تبجغ6تيف وإجضاع شعله. 

من آانله، قال تملكتب تبتنفيذي ألنصار 

تبلـه يف بيـان بـه: »إن تبحقائق تنكشـفا 

وتجلا بط6يقة غر مسـلوقة وتساقطا 

تألقنعـة حتى تأّكـــد بلجليـع أن تبهدَف 

تب6ئيـي بلعدوتن عىل تبيلن 1و تسـتجابة 

بلصهاينـة تبذين أبدوت قلَقهـم من 1زيلة 

علالئهم يف تبيلن عـىل يد تبجيش وتبلجان 
تبشـعليّة، وتعتـبوت ذبك جطـ6تً عىل تألمن 

تبقومي تبصهيوني«. 
َوأََضــاَف تملكتُب تبتنفيذي يف بيانه »أن 
بلصهاينة قوتسَم مشـركًة مع تبسعو يّة 
يف موتآهة أَْح6َتر تبشـعب تبيلني وحامي 
مشعل تح6ّره وسـيا ته«، معتبتً »آلوَس 
ومشاركة تمل6تِزق تبيلاني إىل آوتر نتنيا1و 
يف مؤتلـ6 وترسـو تبتطليعي يلثـل مزيدتً 
من تبطعنات بلقضايا تبع6بية وتإلسـالمية 
تبتآمـ6 وتبتعـاون تملشـرك  ومزيـدتً مـن 
بلعـدوتن عىل بلدنا وسـائ6 تبللدتن تبع6بية 
وتإلسـالمية تبحـ16«،  تعياً أبناَء تبشـعب 
تبعـز1 وتبك6تمـة  تبيلنـي ب6رـد آلهـات 

ملوتآهة كيان تبعدّو تبصهيوني وأذنابه. 
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رئيس الثورية: مشاركة 
حكومة فنادق الرياض بمؤتمر 

وارسو يكشف تنصلهم عن 
الُهوية اليمانية واإليمانية 

مجلس التالحم القبلي: مؤتمر 
ـة  وارسو يمثل طعنًة يف ظهر اأُلمَّ

العربية واإلسالمية وقضاياها 
املصريية

أهابوا بجميع أبناء الشعب اليمني لرفد الجبهات 
ومواجهة تحالف العدوان األمريكي اإلسرائيلي:

صنعاء: وقفات احتجاجية عقب صالة الجمعة 
ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

 : خاص
أّكـــد محلد عي تبحوثي -رئيس تبلجنـة تبثورية تبعليا-، أن 
مشـاَركَة تحابف تبعـدوتن ومنارقـي رنا ق تب6يـاض يف مؤتل6 
وترسـو وتعلد وضـع تمل6تـِزق »تبيلاني« بن »بومليـو« أم6يكا 
و«نتنيا1ـو« إرستئيـل، يؤكد تبتلا1ـي تبتا1 مع أعدتء تبشـعب، 

مليناً أن 1دف تملؤتل6 1و تبتطويع بلتطليع. 
وتسـتنك6 رئيـس تبثورية تبعليا يف بيان، أمـس تلقا صحيفة 
»تملسـر1« نسـخة منـه، مشـاركة تألنْظلـة تبع6بيـة يف مؤتل6 
وترسـو، مؤّكـــدتً أنهـا ال تلثـل صوت تبشـعوب تبع6بيـة، وأن 
ة تبيلانية  م6تِزقـة تبعـدوتن بهذه تملشـاركة تنصلوت عـن تبُهويَـّ

تبع6بية وتإليلانية وتحّدوت مشاع6 ُكــّل تبيلنين. 
وأوضح تبحوثي أن أبناء تبيلن 1م تبيو1 أكث6 وعياً بامُلَخّططات 
تألم6يكيـة تإلرستئيلية وحلفائهم يف تملنطقـة تبذين يؤّكــدون يف 
ُكـــّل يو1 أنهم ورتء ما يتع6ّض به تبشـعب تبيلني آ6ّتء ررضه 
بح6ف مسـاره عن قضاياه تملصرية وعىل رأسـها رلسطن وعن 
أعدتئـه تبحقيقين، مضيفاً »ما آ6ى، أمس بيس تنتصارتً بلكيان 
وإنلـا 1ـو سـقوٌط بألقنعة عـن تألنْظلـة تبتي تّدعـي تبوطنية 

وتبدراع عن تبع6وبة. 

 : صنعاء
نّد  مجلـُس تبتالحم تبقلي بلشـاركة تمل6تـِزق تبيلاني آوتر 
رئيس وزرتء تبعدّو تإلرستئيي يف مؤتل6 وترسو تبتآم6ي، مؤّكــدتً 
ـة  أن 1ـذت تملؤتل6 يلثل مزيدتً من تبطعنـات تبتآم6ية يف ظه6 تألُمَّ

تبع6بية وتإلسالمية وقضايا1ا تملصرية. 
ويف بيـان صـا ر عنه تلقا صحيفة تملسـر1 نسـخة منه أن 
مؤتلـ6 وترسـو »يكشـف تبحقائق بطـ6ق غر مسـلوقة، ريلا 
كان يتـم مـن تطليـع وعلابـة يف تبخفاء وقـد صار تبيـو1 علناً 
ومفضوحاً، مشـرتً إىل أن تبحال وصـل بامل6تِزقة مل6حلة تبتحابف 
تملفضـوح مـع كيـان تبعـدّو تبصهيونـي ضـد محـور تملقاومة 
ــة و1ُويتها وأصابتهـا وقوميتها  وتمللانعـة وعز1 وك6تمـة تألُمَّ
وع6وبتها ومقدسـاتها وقضايا1ـا تملصرية ويف تملقدمة تبقضية 

تبفلسطينية. 
وقـال تبليـان: ”طاملـا حـاول م6تِزقـة تبعـدوتن تبصهيونـي 
تألم6يكـي تبتضليـل عىل أبناء وقلائل تبيلن وتبتسـر يف عدوتنهم 
عـىل تبشـعب تحـا يارطـات متعـّد 1، يؤّكــدون تبيـو1 حجم 
تبقوتسم تملشركة بينهم وبن تبصهاينة، وأنهم تبقا 1 تب6سليون 

بلعدوتن عىل تبيلن“. 
 َوأََضــاَف: ”بعد أن تجلا تبحقائق وتنكشـف تملستور بم يعد 
بللتخاذبـن وتملتثاقلن أي مسـوغ أَو مـبّر بلقعو  عن موتآهة 
تبتحابف وم6تِزقته“..  تعياً أبناء وقلائل تبيلن تألَْح6َتر إىل تبتوآه 

بلجلهات ملوتآهة أذناب تبصهاينة وتألم6يكان. 

 : صنعاء
أّك��د أبناُء ووجه�اُء أمانة العاصمة، أمس 
عقب ص�الة الُجُم�ع�ة، يف وقف�ات احتجاجية 
منفصل�ة رفَضه�م القاط�ع لتطبي�ع حكومة 
مرتِزق�ة الرياض والحكوم�ات العربية العميلة 

مع الكيان الصهيوني الغاصب. 
ويف الوقفات االحتجاجية، أدان املش�اركون 
مش�اركَة حكومة املرتِزقة يف مؤتمر وارسو مع 
رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مؤّك��دين أن 
هذا املوقف كشف حجم العمالة والخيانة ودليل 

عىل أن العدوان عىل اليمن أمريكي إرسائييل. 
وأّك���د املش�اركون أن حكوم�ة مرتِزق�ة 
الري�اض ال تمث�ل الش�عب اليمن�ي املع�روف 
�ة، وأن  بمواقفه الداعمة واملس�اندة لقضايا األُمَّ
مؤتمر وارس�و التطبيعي يمثل خيان�ة وتآمراً 
��ة العربي�ة واإلس�المية ويف  ع�ىل قضاي�ا األُمَّ

مقدمتها القضية الفلسطينية. 
وص�درت بيانات عن الوقف�ات دعت جميع 
أَْح�َرار اليم�ن ملناهض�ة التطبيع م�ع إرسائيل 
ومواجهة العدوان الذي يس�تهدف اليمن أرضاً 

وإنساناً، مؤّك��دًة أهميّة االستمرار يف التحشيد 
والتعبئ�ة ورف�د جبهات الع�زة والرشف باملال 
والرج�ال ملواجهة الغ�زاة واملحتّلني للدفاع عن 
األرض والعرض واس�تعادة الس�يادة والحرية 

واالستقالل. 
كما دعت البيانات جميع املخدوعني من أبناء 
ش�عبنا اليمني املنخرط�ني يف صفوف العدوان 
ملراجع�ة أنفس�هم والعودة إىل ج�ادة الصواب 
وعدم االس�تمرار يف االرتهان لقياداتهم العميلة 
للكي�ان الصهيوني، واالس�تفادة م�ن الحقائق 
التي تتج�ىل يوماً تلو اآلخر ح�ول اندفاعهم يف 

االتّجاه الخطأ. 
وأش�ادت البيانات بالبطوالت التي يسّطرها 
مجاهدون جيشنا ولجاننا الشعبيّة يف التصدي 
لقوى الهيمنة واالستكبار العاملي وُمَخّططاتها 
لالس�تحواذ عىل املنطقة وس�لب الدين والُهويَّة 
من شعوبنا، مشريًة إىل النجاحات التي تحّققها 
قوى األمن يف كش�ف ُمَخّططات خاليا ومرتِزقة 
العدوان التي تس�تهدف أمن واستقرار الوطن 
وآخرها خلية تابعة لحزب اإلصالح يف محافظة 

الحديدة. 

 دعت المغّرر بهم من أبناء العبيسة إلى عدم االنجرار 
وراء مخّططات العدّو والكف عن قطع الطريق:

قبائل بني مروان بحجة يف نكف قبلي موّسع تجدد 
تأكيدها بالوقوف يف مواجهة العدوان

خالل نكف قبلي موّسع:
أبناء ووجهاء النادرة باب تؤّكــد استمرار النفري العام 

ملواجهة قوى العدوان ومرتِزقتهم 

 : حجة
مـ6وتن  بنـي  قلائـُل  عقـدت 
بلحارظـة حجـة تآتلاعـاً قلليـاً 
موّسـعاً أّكــدت ريه تالسـتل6تر يف 
 عم وررـد تبجلهات باملال وتب6آال 
موتآهـة  يف  تبنكـف  وموتصلـة 
تبسـعو ّي  تألم6يكـي  تبعـدوتن 

تإلمارتتي وم6تِزقته. 
حـرضه  تبـذي  تالآتلـاع  ويف 
1ـالل  محارظـة حجـة  محارـظ 
تبصـويف وكالء تملحارظة ومشـايخ 
بني م6وتن وتهامة أشـا  تملحارظ 
تبتـي  وتبتضحيـات  بابلطـوالت 
قدمتهـا قلائـل بني مـ6وتن وأبناء 
تبعـدوتن  موتآهـه  يف  تهامـة 
إىل  مشـرتً  تألم6يكـي،  تبسـعو ّي 
أن جـ6وج تبقلائـل و«تنكيفها« يف 
موتآهـة تبعدوتن  بيـل عىل أصابة 
موتآهتهـا  يف  تبيلنيـة  تبقليلـة 
مُلَخّططـات  وتبتصـدي  بللعتديـن 
تبصهوأم6يكية وأذنابها يف تملنقطة. 
مـن آانلهـا، عّبت قلائـُل بني 
م6وتن وتهامة يف بيانها تبصا ر عن 

تالآتلـاع عن إ تنتها وتسـتنكار1ا 
تمل6تِزقة  تبشـديَدين ملوقف حكومة 
وترسـو،  تآتلـاع  يف  ومشـاركتها 
وتبذي يظه6 وزي6 جارآية حكومة 
تبفـار 1ـا ي تملدعو جابـد تبيلاني 
تبكيـان  وزرتء  رئيـس  بجانـب 
تبصهيوني نتنيا1و، مشرين إىل أن 
موقف حكومة تمل6تِزقة ال يعب عن 
تبشـعب تبيلني وال يلثله، وأن من 
يلثل تبشعب تبيلني 1م تملجا1دون 
تبجلهـات  يف  تمل6تبطـن  تألبطـال 
تملوتآهن بقـوى تبعدوتن تألم6يكي 
وتملـرشوع  وم6تِزقتـه  تبسـعو ّي 

تألم6يكي تإلرستئيي يف تملنطقة. 
تسـتعدتَ 1ا  تبقلائـُل  وأبـدت 
بتقديـم تملزيـد مـن تبتضحيـات يف 
سـليل ذبـك،  تعن تملغـ6ّر بهم من 
أبنـاء تبعليسـة بلدي6يـة كرش إىل 
ُمَخّططـات  ورتء  تالنجـ6تر  عـد1 
عـن  وتبكـف  وم6تِزقتـه  تبعـدوتن 
قطع تبط6يـق، وتبوقوف مع قلائل 
حجور وتبجيش وتبلجان تبشـعليّة 
وتبتصـدي  تبعـدوتن  موتآهـة  يف 

مُلَخّططاته تبخليثة. 
ويف سـياق متصـل، نّظـم أبناء 

منطقـة تبحلة بلدينـة حجة عقب 
تبُجُلـعة، وقفـًة تحتجاآيًة  صال1 
باسـتل6تر  ريهـا  نـّد وت  مسـلحًة 
آ6تئم تبعدوتن وج6وقاته تملستل16 

التّفاق تبسويد. 
أبنـاء  تسـتنك6  تبوقفـة،  ويف 
منطقـة تبحلـة عـن صلـا تألمم 
تبعـدوتن  آ6تئـم  إزتَء  تملتحـد1 
وج6وقاتـه تملسـتل16، مؤّكــديـن 
وتبصلـو   تبثلـات  موتصلـة  عـىل 
يف موتآهـة تبعـدوتن و عـم وررد 

تبجلهات باملال وتب6آال. 
َوأََشاَر تملشـاركون إىل أن آ6تئم 
تبعدوتن بحق أبناء تبشـعب تبيلني 
وتستهدتف منازبهم وآ6تئم تبح6ب 
وتإلبـا 1 تبتـي تلارسـها بحقهـم 
آ6تئم بن تسقط بابتقا 1 وسينال 
م6تكليهـا آزتئهـم تبعـا ل طـال 

 . تبزمان أ1 َقرُصَ
وحّلل تملشـاركون قوى تبعدوتن 
تبكاملـَة  تملسـؤوبيَة  وم6تِزقتـه 
يف إرشـال تتّفـاق تبسـويد،  تعـن 
تألمم تملتحد1 بلقيا1 بلسـؤوبياتها 
تملع6قـل  تبطـ6ف  عـن  وتإلعـالن 

بالتّفاق. 

 : اب
وقلائـل  ووآهـاُء  أبنـاُء  نّظـم 
مدي6ية تبنا ر1 بلحارظة إب، أمس 
تبُجُلـعة، بقاًء قللياً حاشـدتً ضلن 
حللة تبتعلئة وتبتحشيد يف موتآهة 

تبعدوتن. 
تبلقـاء،  وأّكـــد تملشـاركون يف 
ملوتآهـة  تبعـا1  تبنفـر  تسـتل6تَر 
تبسـعو ّي  تألم6يكـي  تبعـدوتن 
وإرشـال ُمَخّططاته تبتي تستهدف 
تبيلـن أرضـاً وإنسـانا، مجّد يـن 
تبتأكيـد عـىل أنهـم بـن يقللـوت أن 
يدنس تألرض أي محتّل أَو م6تِزق. 
َوأََشـاَر بيان صا ر عن تبلقاء إىل 
ميض أبناء وقلائـل مدي6ية تبنا ر1 
عىل ط6يـق تبتحـ6ّر وقطـع أيا ي 
تبوصايـة عـىل تبوطـن وتبتصـدي 

بلعدوتن مهلا بلغا تبتضحيات. 
وحـّذر قوى تبعـدوتن وم6تِزقته 
مـن مغلة إقـالق تألمن وتبسـكينة 
تبعامة يف تملدي6يـة وآ16ا إىل م6بع 

تبفتنة. 

تبـذي  تبقلـي  تبلقـاء  وجـالل 
حـرضه وكيُل تملحارظة إسـلاعيل 
سفيان، أشـا  وكيل تملحارظة عي 
بن عي تبنوعة بلسـتوى تبحشـو  
تبجلا1ريـة يف تبلقـاء مـن كارـة 
عزل وقـ6ى ومناطق تبنا ر1 إلعالن 
تبنكف تبقلي وإيصال رسابة بلعابم 
و ول تبعدوتن وتمل6تِزقة بصلو 1م 
وثلاتهـم يف موتآهة قـوى تبعدوتن 

وإرشال ُمَخّططاته. 
من آانلـه، أّكــد مدي6 تملدي6ية 
وقلائـل  أبنـاء  أن  تبكهـايل  جابـد 
ملـن  بامل6صـا   سـتكون  تبنـا ر1 
تسـول بـه نفسـه إقالق تبسـكينة 
تبعامة وزعزعة تألمن وتالسـتق6تر 

وتالعتدتء عىل تملدي6ية. 
ويف تبسـياق نّظم أبناء ووآهاء 
قلليـة  وقفـة  مذيخـ16  مدي6يـة 
مسلحة نّد وت ريها بج6تئم تبعدوتن 
تألم6يكي تبسعو ّي وم6تِزقته بحق 
تبشـعب تبيلني وج6وقاته تملتك6ر1 
التّفاق تبسويد تبخاص بابحديد1. 

وتسـتنك6 تملشـاركون تبصلـا 

آ6تئـم  تسـتل6تر  إزتَء  تألملـي 
تبعـدوتن وج6وقاتـه محللن تألمم 
تملتحـد1 وتملجتلع تبـدويل إىل آانب 
قوى تبعـدوتن وأ وتتهـم يف تبدتجل 
تملسـؤوبية تبكاملـة عن مـا يرتب 
عـن ذبـك مـن نتائج، مشـرين إىل 
أن آ6تئـم تإلبـا 1 تبتـي ي6تكلهـا 
تحابف تبعدوتن بحق تملدنين آ6تئم 
ح6ب ال تسـقط بابتقا 1 وسـينال 
م6تكلو1ـا آزتء1ـم تبعـا ل طال 

تبوقا أ1 قرص. 
وأّكــد أبناء ووآهاء ومشـايخ 
موتآهـة  يف  تالسـتل6تر  مذيخـ16 
تبجلهـات  وررـد  و عـم  تبعـدوتن 
إىل  مشـرين  وتب6آـال،  باملـال 
موتصلة مسـر1 تبكفـاح وتبنضال 
وموتآهـة تملعديـن وتبتصـدي بهم 
1و تبسليل تبوحيد إليقاف عدوتنهم 
وتسـتعا 1 تبللد بح6يته وتستقالبه 
وسيا ته، كلا أشا وت باالنتصارتت 
وتإلنجـازتت تبتـي يحّققهـا أبطاُل 
تبجيش وتبلجان تبشعليّة يف مختلف 

تبجلهات. 
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تقتـا ت تبواليـاُت تملتحـد1 تألم6يكية وزرتء 
جارآيـة تألنظلـة تبخليجيـة ومعهـم وزيـ6 
جارآيـة تمل6تِزقـة إىل مـا أطلق عليـه مؤتل6ُ 
تبسـلطة  بتوصيـف  ورقـاً  تبـذي  وترسـو، 
تبفلسـطينية، ُعِقـَد من أآـل تصفية تبقضية 
تبفلسـطينية تحـا عنوتن »تبسـال1 يف تبرشق 
تألوسـط« وتبذي أيضاً، بحسـب نائب تب6ئيس 
تألم6يكي تبـذي ت6أس تملؤتلـ6، آعل إرستئيل 
تتقاَسـُم تبخلَز مع ما وصفهـا تبدوَل تبع6بية، 
أمـا وزي6ُ جارآية تبنظا1 تبلح6يني رابتقطته 
تبكامرتت و1و يقـول إن »موتآهَة إي6تن أ1ّم 

من تبقضية تبفلسطينية«. 
1ناك يف تملؤتل6 آلس وزيـ6ُ جارآية تمل6تِزقة 
تملدعو »جابد تبيلاني« متوسـطاً ُكــاّلً من وزي6 
تبخارآية تألم6يكي مايك بومليو ورئيس تبوزرتء 
وزيـ6 تبخارآيـة تإلرستئيـي بنيامـن نتنيا1و، 
وتلـا ل تألجـرُ معـه تالبتسـاماِت وتبحديَث، بل 
إنه ورقاً بنتنيا1و نفسـه حـن تعطل تمليك6رون 
منحـه  إىل  تبيلانـي  تمل6تـِزُق  سـاَرَع  جاّصتـه 
ميك6رونه برُ َّ نتنيا1و عىل 1ذه تمللا ر1 بوصفها 

»أول تعاون بن إرستئيل وتبيلن«. 
مـن تبناحيـة تالسـرتتيجية وورقـاً بكثر 
مـن تمل6تقلن رقـد وبد تملؤتل6 ميتـاً حتى أنه، 
ورقـاً بلكاتـب تبع6بي علدتبلـاري عطوتن، بم 
يخـ6ج بليان جتامـي، إال أن تملؤتل6 بحد ذتته 
أسـقط ما تلقـى من أقنعـة عن وآـوه  ول 
تبعـدوتن عـىل تبيلن وحكومـة تمل6تِزقـة تبتي 
تحتشدت إىل تملؤتل6 تبذي تعتبت نتائجه بأنها 
تقترصت عىل  عاية تنتخابية ب6ئيس تبحكومة 
تبصهيونية تبذي يعاني من أزمات  تجلية قليل 
تالنتخابات تبتي يعقد1ا تبكيان، بل إن نتنيا1و 
نفسـه قال عندما كان متوآهاً بللشـاركة يف 
تملؤتل6 بأنه سيثلا حجم تبتقارب تبذي أنجزه 

مع تألنظلة تبع6بية. 
وبـم يجِد تمل6تِزُق تبيلانـي َح6َآاً من تبدراع 
عـن حضـوره تملؤتلـ6َ وآلوَسـه إىل آانـب 
نتنيا1ـو، يف مظهـ6 تطليعي راضـح، معتبتً 
أنه شـارك يف تملؤتلـ6 من أآل تبيلـن، غر أن 
تألغـ6َب أن تملؤتلـ6َ سـلقه بأيـا1 تآتلـاٌع ملا 
يسـلى تب6باعية تبدوبية بشـأن تبيلن شـارك 
ريه وزرتء جارآية تبواليات تملتحد1 وب6يطانيا 
وتبسـعو ية وتإلمـارتت وغـاب عنـه تمل6تـِزق 
تبيلاني، حيث بم تشـهُد تآتلاعـاُت تب6باعية 
تبسـابقة أيَة مشـاركة بحكومة تمل6تِزقة، عىل 
تب6غـم مـن أن 1ـذه تب6باعية معنيـٌة بابيلن، 
و1و ما يؤّكــُد أن وتشـنطن حشدت تألنظلَة 
تبخليجيـة ومعها حكومة تبفـاّر 1ا ي ملؤتل6 
وترسو بلتطليع مع تبكيان تبصهيوني وتصفية 
تبقضية تبفلسـطينية عب ما يسـلى »صفقة 
تبق6ن« وكذبك تشكيل تحابفات ملوتآهة تبدول 
وتبح6كات تملنا1ِضة بالحتالل تبصهيوني، بلا 

ريها ح6كات تملقاومة تبفلسطينية. 
كذبـك بـم يجـْد رئيـُس تبـوزرتء تإلرستئيي 
بنيامـن نتنيا1ـو ح6آـاً مـن تبتأكيـد عـىل 
تبكيـان  أن مؤتلـ6 وترسـو تنعقـد ملصلحـة 
تبصهيوني و رع تألنظلة تبع6بية بلتطليع، بل 
وصل إىل َحــّد تملجا161 بأنـه يوظف تألنظلة 

تبع6بية من أآل ذبك. 
يف 1ـذت تبسـياق، قـال نتنيا1ـو معلقاً عىل 

مؤتل6 وترسو: إن »بقاَء وترسو 1و بقاٌء علني 
مـع ملثلن عن  ول ع6بية بـارز1 تجلس مع 

إرستئيل من أآل  رع تملصلحة تملشـركة قدما 
و1ي علـار1 عـن محاربـة إيـ6تن«، وأضاف: 

»نسـتعلُل ونوّظُف تبعديَد من تبوسائل، رضالً 
عـن تبعديد من تبجهات ضد تبعدوتن تإلي6تني«، 
وذبـك يف ترصيحـات نرش1ـا عـب صفحتـه 
تب6سـلية بلوقع توير ناقالً ما قابه بوسـائل 

تإلعال1 تبتي غطا تملؤتل6. 
وتبحقيقـُة أن مؤتلـ6 وترسـو تبعلني آاء 
تتويجـاً بخطـوتت سـابقة رعتهـا تبواليـات 
تملتحـد1 يف ط6يقها بتشـكيل تحابـف جليجي 
إرستئيـي آ6ى َضمُّ حكومة تبفـاّر 1ا ي إبيه 
باعتلاِر1ـا تبذريعـَة بتوريـط تبيلـن يف 1كذت 
تحابفات جصوصاً بعد ضـم حكومة تمل6تِزقة 
إىل تالآتلـاع تبـذي تسـتضارته مدينـة آـد1 
تبسعو ية يف  يسلب تملايض وأعلن ريه تشكيل 
ما يسـلى »كيان تبلح6 تألحلـ6« و1و تبكيان 
تبـذي وضع إرستئيل عىل رأسـه وتبتي بدور1ا 
تجا1ِـ6ُ يف رغلتهـا بتحويـل تبلحـ6 تألحل6 إىل 

بحر1 إرستئيلية. 

• فشل اس��راتيجي: نتنياهو يربُح قطيَع 
الخليج

أآلع كثرٌ من تمل6تقلن وتملحللن تبسياسين 
عىل رشل مؤتل6 وترسو يف تحقيق أ1دتره غر 
أن 1ذت تبفشـل ال يغطي عىل جطوتت تبتطليع 
تملخزية تبتي يقو 1ا تبنظا1 تبسعو ي وقطيع 
تبخليـج بلا يف ذبـك حكومة تبفـاّر 1ا ي، ويف 
تبوقـا ذتته رإن من ي6َون رشـل 1ـذت تملؤتل6 
يبرون ذبك من جالل عـزوف تبدول تألوروبية 
عـن تملؤتل6 وتخفيض تلثيلها؛ نظ6تً بتلسـك 
 ول تالتّحـا  تألوروبـي باالتّفـاق تبنووي مع 
إيـ6تن وتتخاذ1ا جطو1ً آ6يئًة بإنشـاء نظا1 
مايل ملوتصلة تبتعاون مع إي6تن وتالبتفاف عىل 
تبعقوبـات تألم6يكية، أضف إىل ذبـك أن تبدوَل 
تألوروبيـة نأت بنفسـها عن »صفقـة تبق6ن« 
تب6تميـة بتصفية تبقضية تبفلسـطينية، حيث 
سـلق وتعتـب تالتّحـا  تألوروبـي أن تعـرتف 
وتشـنطن بابقـدس عاصلـة إلرستئيـل يهّدُ  

تبسال1 يف تبرشق تألوسط. 

حكومة الفاّر هادي تسقط في مستنقع التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني:

مؤتمر وارسو: تحالف العدوان على اليمن يف أحضـــــــــــان إسرائيل

حزُب اإلصالح: 
من املتاجرة بقضية 

فلسطني إىل عّراب التطبيع
أما ح�زُب اإلص�الح يَُع�دُّ حج�َر الزاوية 
يف حكوم�ة الف�اّر ه�ادي دع�ا للتطبيع مع 
إرسائيل قبل أيّام من انعقاد مؤتمر وارس�و 
عندم�ا دعا رئي�ُس الحزب محم�د اليدومي 
املقي�م يف الرياض إىل تش�كيل ما وصفه ب� 
»حلف عريض« تحت نف�س العناوين التي 
يس�تخدمها نتنياه�و يف دعوات�ه لألنظم�ة 

العربية للتقارب مع الكيان الصهيوني. 
كما إن حزب اإلص�الح كان جاِهزاً للدفاع 
عن التطبيع مع إرسائيل واملشاركة يف مؤتمر 
وارس�و جنباً إىل جنب م�ع نتنياهو، وهو ما 
تج�ىل يف تعليق�ات عدد م�ن أب�رز قياداته، 
بينهم عىل سبيل املثال النائب محمد الحزمي 
املقيم يف الرياض والذي أيّد التطبيع بطريقة 
ُد فيه ما رأى  ملتوي�ة عندما نرش مقاالً يع�دِّ
أنها فضائ�ُل إرسائيليٌة مقارنًة بمن وصفهم 
»الحوثة« أي أنصار الل�ه، وتكّرر األمُر ذاتُه 

وبنفس املنط�ق عىل لس�ان النائب اإلصالح 
اآلخ�ر ش�وقي الق�ايض املقي�م يف تركي�ا، 
حيث ب�دا من تطابق ال�رؤى أن هذا املوقف 
ج�رى التوافق عليه من قب�ل قيادة اإلصالح 
لإلفص�اح عنه بع�د انعقاد مؤتمر وارس�و، 

وهو ما حدث بالفعل. 
ومنذ انطالق العدوان عىل اليمن وانخراط 
ح�زب اإلصالح يف صفوفه، عم�د هذا األخريُ 
يف سياس�ته اإلعالمي�ة عىل تجاه�ل القضية 
الفلسطينية بش�كل كامل بعَدما تاجر فيها 
ع�ىل مدى ثالثة عقود ب�ل ومنذ بدء العدوان 
عم�د إع�الم اإلصالح ع�ىل تحس�ني صورة 
إرسائيل عرب مقارنته مع اّدعاءاتهم بارتكاب 
النظام الس�وري للجرائم أَو اتهامهم املماثل 
ألنصار الله بما جعل م�ن هذا الحزب عّراباً 
للتطبي�ع مع إرسائي�ل انطالقاً م�ن موقعه 
كحزب ومن موقعه يف حكومة الفاّر هادي. 
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ريلا سـا ت حابُة غضب شعلي وتسع إزتء 
رضيحة وزي6 جارآية تمل6تِزقة، جابد تبيلاني، 
تبـذي ظهـ6 إىل آانـب »نتنيا1ـو« يف مؤتلـ6 
وترسو حول تبرشق تألوسـط، يف مشهٍد كشف 
بشـكل  قيق عن حقيقة تملرشوع تبذي تنتلي 
إبيه سـلطُة تبفاّر 1ـا ي كلهـا و ول تبعدوتن 
مـن ورتئهم، تنـبى تبكثرُ من قيـا تت وأبوتق 
تمل6تِزقـة، وعىل رأسـهم جابد تبيلاني نفسـه، 
بيحاوبوت تبي6َ ما حدث بشكل أكث6َ وقاحًة من 
تبفضيحة نفسـها، مؤّكــدين عىل أن تبتطليَع 
مـع تبعدّو تبصهيونـي أحد تب6كائز تألساسـية 
تبفلسـطينية  بلقضيـة  تملعـا ي  ملوقفهـم 
وتبـذي يحاوبـون تغطيتَـه بشـعارتت زتئفـة 

كـ«تبرشعية« و«محاربة تبتوسع تإلي6تني«. 
تمل6تِزُق جابد تبيلاني زعم أن آلوَسه بجانب 
»نتنيا1ـو« كان نتيجـة »جطـأ ب6وتوكويل من 
تبجهات تملنظلة«، وأن تملؤتل6 بم يكن ملناقشة 
رلسطن وإنلا »بحشد تملجتلع تبدويل ملوتآهة 
تبتوسـعية تإلي6تنية يف تبيلن«.. عـذٌر أقلح من 
ذنب، ومحاوبة 61وب من رضحية إىل أج6ى، إذ 
أن مؤتل6 وترسو أعلن ملناقشة »تألمن وتبسال1 
يف تبـرشق تألوسـط«، وتبجليُع يعـ6ُف أن ذبك 
تبعنوتن ورق آليع قوتميـس تبواليات تملتحد1 
تبتـي  عا إىل تملؤتل6، يعني أم6تً وتحدتً 1و أمُن 
تبكيان تبصهيوني وتطليع تبعالقات بن تبع6ب 
وتـل أبيب، و1و مـا تتَحـ6ّك ريـه  ول تبخليج 
بوضـوح منذ رـر1، يف إطـار تبتلهيـد بتنفيذ 
صفقـة تبقـ6ن تبتـي 1دُرها تصفيـُة تبقضية 

تبفلسطينية بإآلاع ع6بي. 
وال يخفى أن مسـأبَة »تبخطـأ تببوتوكويل« 
تبذي تحدث عنه تمل6تِزق تبيلاني أشلُه بتغطية 
تبوآه مع تنكشـاف تبعور1، رقد كان بوسـعه 
َ وبو بكللٍة عن تالعرتض عىل  وبلساطة أن يعبِّ
َره جالل تملؤتل6 كان  ذبك »تبخطأ«، كلا أن ترصُّ
أكث6َ »و يًة« من تبحديث عن أية أجطاء، وبو بم 
يكن يف ذبك إال إعطـاؤه تمليك6ورون تبخاص به 
بـ »نتنيا1و« تبذي تعّطل ميك6ورونه، ثم أعلن 
أن تـرصف تبيلاني 1ـو »أول تعاون بن تبيلن 

وإرستئيل«!
وقاحـُة تمل6تـِزق تبيلانـي يف محاوبـة تبي6 
رضحيته، تمتدت إىل تبكثر مـن أبوتق تمل6تِزقة 
تبذيـن سـارعوت حاوبـوت تبتبي6 أيضـاً، إما من 
جـالل رصف تبنظـ6 عـن تبفضيحـة نفسـها 
وإب6تز تحليالت غر وتقعية بها، وإما من جالل 
تبتأكيد عىل أن مسـأبة تبجلـوس مع تبصهاينة 

أم6 آيد!
ويف 1ـذت تبسـياق، كتـب تمل6تـِزق »نجيـب 
غـالب« وكيـل وزتر1 تإلعـال1 يف حكومـة تبفاّر 
1ـا ي، معلقاً عـىل تبصور1 تبتـي آلعا بن 
نتنيا1ـو وتبيلانـي، قائـالً: »تبصـور1 أتـا يف 
سياق طليعي ويف مسار سيايس يخد1 قضيتنا 
تبوطنيـة » و1ـو ترصيـٌح شـديُد تبوضوح يف 
ت6حيلـه بابتطليـع، ويتجـاوز أعـذتَر تبيلاني 
»تببوتوكوبيـة« إىل تبتأكيد عىل أن تبتعاون مع 
تبعدّو تبصهيوني آزٌء أسايسٌّ من علل حكومة 

تمل6تِزقة َو«قضيتها«!
وبزيـا 1 تبتأكيـد عىل ذبـك، أضـاف تمل6تِزق 

غاّلب عب تويـر أن صور1 تبيلانـي ونتنيا1و 
أرضا إىل »ظهور تيـار قوي بيس مع تبصور1 
وحسـب بل مع تبتطليـع« و1و تعـرتٌف أكث6ُ 

وضوحاً من سابقه. 
ـــا تببملاني تمل6تـِزق، وتبقيا ي يف حزب  أَمَّ
تإلصالح، شـوقي تبقايض، رقد حاول أن يكوَن 
أقـلَّ وقاحًة مـن »غالب«، بكنه رشـل، إذ كتب 
عىل صفحته يف ريسـلوك، يقول: إن »مشاركة 
تبيلن يف مؤتل6 تبتطليع مع تبكيان تبصهيوني« 
سـللُها تب6ئيـيُّ مـا وصفـه بــ »تالنقـالب 
تبحوثـي« وأنه بيس من َحــّق َمن يقفون ضد 
تبعدوتن أن ي6ُرضوت تلك تملشاركة، وبابتايل رعىل 
تبجليع ـ من وآهـة نظ6 تبقايض ـ أن يكونوت 
مع حكومة تمل6تِزقة وتبعدوتن بيكونوت يف َصـّف 
تبعدّو تبصهيوني، وبهذت تنتهي تملشـكلة، َحـّل 

علق6ي!
زميلُـه تببملانـي وتبقيا ي تمل6تـِزق »محلد 
تبحزمي« رعل تبيشَء ذتتَـه، وحاول أيضاً جلق 
تبي6تت بفضيحة تبيلاني، وكتب عىل صفحته 
يف ريسلوك أن تبعدّو تبصهيوني يعاِمُل تبسجناء 
بإنسانية، وأن »تبيهو  ال يجبون أحدتً عىل ت6ك 
 ينه« َويهدمـون منازل تبفلسـطينين بط6ق 
»قانونيـة«، وأن »تبحوثين أجط6ُ من تبيهو «، 
يف محاوبة سـخيفة بتلليع تبعـدّو تبصهيوني 

وملاركة تبتقارب معه. 

 وأما تمل6تـِزق »محلد تملسـوري« رقال عىل 
صفحته يف توير: إن »تألقدتر« 1ي من شـاءت 
أن يكوَن مقعُد تبيلاني بجانب مقعد نتنيا1و، 
وإن تنسحاَب تبيلاني من تملؤتل6 كان سيخُد1ُ 
ـة بلناقشة  »إي6تن«، وإن تبجلسة كانا َجاصَّ
وضـع تبيلن، وتجا1ل تملسـوري بـكل وقاحة 
أن حضـوَر نتنيا1و يف تبجلسـة تبتي يزُعُم أنها 
مخصصـة بليلن، بيس به أي معنى سـوى أن 
»إرستئيل« بها عالقٌة وثيقٌة بحكومة تمل6تِزقة، 
وبابتايل رإنَّ تبي6َه تنـرصف إىل إب6تز رضيحة 

أج6ى أعلنها تمل6تِزق »غالب« قلله. 
وأآلـع ُكــلُّ أبوتق تمل6تِزقة عىل أن جطور1َ 
مـا رعله وزي6ُ جارآيتهـم ال تكُلُن يف تبتطليع 
»جدمـة  يف  وإنلـا  تبصهيونـي،  تبكيـان  مـع 
تبحوثيـن« عن ط6يق تلـك تبفضيحة، و1و ما 
قابه تمل6تِزُق جابد تب6ويشـان عـىل صفحته يف 
ريسـلوك حيُث كتب معلقاً عىل صور1 تبيلاني 
ونتنيا1ـو أن »تبخصَم تبحوثي سيسـتغلُّ 1ذه 
تبصـور1«، و1ـو ما يؤّكـــُد تنسـالَخ تمل6تِزقة 
من تبُهويـة تبيلنية وتبع6بية وتإلْسـاَلمية تبتي 
تفـ6ُِض ملـدأَ تبِعدتء بلكيـان تبصهيوني بغضِّ 
تبنظ6 عـن ُكــّل يشء، كلا يؤّكــُد رعالً صْدَق 
موقـِف أنصار تبله وتبشـعب تبيلنـي تب6ترض 
بلعدوتن، حيث بات ُكـــلُّ َمن ي6ُرُض تبتطليع 

مع تبعدّو، متهلاً بدى تمل6تِزقة. 

كلـا غاب عن تملؤتل6 عـدٌ  من تبدول ذتت 
تبتأثـر تبدويل تبوتسـع عىل رأسـها روسـيا 
وتبصـن، ويف تبوقا ذتتـه وريلا كان مؤتل6 
وترسو ينعقد كانا منتجع سوتيش تب6ويس 
يسـتضيف قلـة ثالثيـة ب6ؤسـاء ُكــلٍّ من 
روسـيا وإيـ6تن وت6كيـا؛ ملناقشـة تألزمـة 
تبسـورية، ويف سـياق مضـا  تلامـاً ملؤتل6 
وترسـو، و1و ما آعل تبكثريـن يؤّكــدون 

رشَل 1ذت تملؤتل6. 
تبع6بـي  تبكاتـب  قـال  تبسـياق،  يف 1ـذت 
علدتبلـاري عطـوتن: إن »قّلة وترسـو كان 
ِنتنيا1و 1و تبع6يس، أّما تمُلشاركون تبع6ب، 
وُمعظلهـم مـن وزرتء تبخارآيّـة، ركانـوت 
تسـتدعاؤ1م  آـ6ى  “كوملـارس”  ُمجـ6ّ  
أم6يكيًّا مـن أآل تبتّطليـع، وتلويل تبح6ب 
تبقاِ مة تبتـي ت6ُيد1ا وتُحـ6ّض عليها  وبة 

تالحِتالل تإلرستئيي«. 
وأشـار عطـوتن إىل أن »تمل6حلـة تبقا مة 
د تبعهد تبجديد تبذي  عا إبيه مايك  ربّلا تُجسِّ
بومليو يف كللته أما1 تمُلجتلعن يف وترسـو، 
عهد تبّزعامـة تإلرستئيليّة بع6ب حلف تبناتو 
تبجديـد« مضيفاً يف تبوقـا ذتته »إنّها بحظة 
تأريخيّـة راِرقـة، وما يُطلئننـا أّن من 1ز1 
أم6يـكا يف أرغانسـتان وتبِعـ6تق وسـورية، 
وإرستئيـل يف آنوب بلنان )مل6ّتن( ويف ِقطاع 
غّز1 )أربع م6ّتت(، سينترِص يف تبح6ب تمُلقِللة 

إذَت ق6ّروت جوضها عىل ِمحور تمُلقاومة«. 
ضلـن َمن أّكــدوت رشـل مؤتل6 وترسـو 
يأتـي تبدكتور حسـن نارعة -أُسـتاذ تبعلو1 
تبسياسـية يف آامعة تبقا1ـ16- تبذي قال يف 
تغ6يد1 رصدتها صحيفة تملسر1 يف صفحته 
بلوقع توير، إنه »بم يسـف6 مؤتل6 وترسو 
عن يشء مللوس وبدت يل مج6  حللة  عائية 
ضخلة أَو »زرة بلـدي« يقوُ 1ا نائُب رئيس 
تبواليـات تملتحـد1 تألم6يكية بلناسـلة عقد 
قـ6تن رئيس تبـوزرتء تإلرستئيي عىل ع6وس 
ع6بية آديد1 من تبخليج 1ذه تمل16، بللاركة 
وحضور أ1ـل تبع6وس وتألقارب وتألصدقاء. 

ومع ذبك أعتقد أن تبزراف بن يتم«. 
أمـا تبكاتـب وتملحلـل تبسـيايس تبللناني 
تملقيـم يف باريس ريصـل آّلول رَسـِخ6َ من 
تبيـ6 وزيـ6 جارآيـة تمل6تِزقـة بحضـوره 
تملؤتلـ6 وكتب عـب صفحته بلوقـع توير 
قائـالً إن »وزيـ6 جارآية علدربـه منصور 
1ـا ي قـال إنـه صارـح نتنيا1و مـن أآل 
تح6ي6 رلسطن.. تأملوت يف 1ذت تبقول وأبكوت 

عىل تبيلن«. 
وبم تخ6ج تبتحليالت عن 1ذت تبسياق تبذي 
يؤّكــد تبفشَل تالسـرتتيجيَّ ملؤتل6 وترسو، 
ونجاحـه رقط يف جدمـة نتنيا1ـو وتبكيان 
تبصهيوني عب تبتطليع تملجاني وتالنسـياق 
تبعلني مـن أنظلة تبخليـج باتّجاه تملرشوع 

تبصهيوأم6يكي. 
حـزُب تإلصـالح تبذي يَُعـدُّ حجـ6َ تبزتوية 
يف حكومـة تبفـاّر 1ـا ي  عـا بلتطليع مع 
إرستئيل قلل أيّا1 من تنعقا  مؤتل6 وترسـو 
عندما  عـا رئيـُس تبحزب محلـد تبيدومي 
تملقيـم يف تب6ياض إىل تشـكيل مـا وصفه بـ 
»حلف ع6يـض« تحا نفـس تبعناوين تبتي 
يسـتخدمها نتنيا1ـو يف  عوتتـه بألنظلـة 

تبع6بية بلتقارب مع تبكيان تبصهيوني. 

حكومة الفاّر هادي تسقط في مستنقع التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني:

تبريراُت المرتزقة للتطبيع مع الكيان الصه�ي�وني:مؤتمر وارسو: تحالف العدوان على اليمن يف أحضـــــــــــان إسرائيل
الهـروُب من الفضيحة إىل الفضيحة

وكيل وزارة إعالم المرتِزقة: 
اجتماع اليمــانــي ونتنياهو يخدم 

قضيتنا ومسارنا السياسي

النائب اإلصالحي محمد الحزمي 
يستعرض »إنــسـانيَة« الكيان 
الصهيوني ويتغّنى بسجونه

البرلماني المرتِزق شوقي القاضي: 
ال يحق لمــن يقــفون ضد العدوان 

أن يعترضوا على التطبيع
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

بغياب فلسطين: صورة وردية 
“مأمولة” للحضور العربي 

السعودي في وارسو 
سمير حباشنة*

مـن  وبنـا  عديـٌد 
مؤتلـ6  يف  تبع6بيـة 
تبـدول  و1ـذه  وترسـو، 
تبسعو ية  رأسـها  وعىل 
 ” تبكـبى   ” تبشـقيقة 
أما1 مسؤوبية تأريخية، 
ملدئيـة وأجالقية، تجاه 
َوقضايا1ـا  أمتهـم، 
َوأوبوياتهـا وتبتحديـات 
تبتـي تحيـط بهـا بـكل 

آانب. 
وتتلخص 1ذه تملسؤوبية بأن عىل تبع6ب أن ال يقللوت 
بـأن يتقد1 أي ملف أمنـي  ويل أو إقليلـي، عىل تمللف 
تبفلسـطيني، َوتبتلسـك بأوبوية إنهاء تالحتالل وقيا1 
تبدوبة تملستقّلة وعاصلتها تبقدس، كرشط سابق ألّي 
حديث عن أية معضالت يوتآهها تألمن وتبسـلم تبدويل 

أو تإلقليلي. 
ذبـك أن تبوقائـع وتألحدتث تملعارص1، تشـر إىل أن 
تألمـن وتبسـلم تبدوبين، وأمـن تبرشق تبوسـط كلا 
يحلـو بللعـض أن يطلـق 1ـذت تملصطلح عـىل بال نا 
حتى تشـتلل تبجغ6تريا عىل تبقوميات غر تبع6بية.. 
بـن يتحّقـقا مـا  تما إرستئيل مـرص1 عىل تحتال1ا 
بـألرض تبع6بيـة. وألن تبشـلس ال تتغّطـى بغ6بال، 
رإنها بـن تنجح محاوالت ح6ْف تبـرصتع إىل آهة إىل 
غر آهتـه تبطليعية، وال يوآد أوضح من تبف6ق بن 

تبلونن تبليض وتألسو . 
تبسـعو ية  تبع6بيـة  تملللكـة  عـىل  أتلنـى  وإنـي 
تبشـقيقة، تبتي تتصدر تملشهد، وتتلتع بقو1 سياسية 
عىل تبصعيد تبدويل، وقو1 مابية علالقة، ومكانة ”تألخ 
تبكلر” يف تملجلوعة تبع6بية، وتبتي سلق بها أن أطلقا 
تسـم “تبقدس″ عىل تبقلة تبع6بية تألجر1 يف تب6ياض، 
وتبتي قدمـا بلواليات تملتحد1 من تبدعـم، ما يؤ1لها، 
أن تطلب بشـكل حاسـم، تملقابل َوتملكارئ تملوضوعي 
إىل ذبـك، وبيس تقله ضلان تنسـحاب إرستئيل تبكامل 
وتالعرتف بابحقوق تبفلسطينية، وتبتنفيذ غر تملجزوء 
بلللا ر1 تبع6بية تبتي تق6رت يف قلة بروت وتبتي 1ي 

أساساً ملا ر1 سعو ية. 
 وأعتقـد أن تبع6بيـة تبسـعو ية، ومعهـا تبعـ6ب 
تبحـارضون يف وترسـو وإن ذ1لـا إىل 1كذت موقف 
رإنهـا بال شـك سـتحوز عـىل محلـة تبعـ6ب، وأن 
يتوآو1ـا كلر1ً بهـم، ال بكث16 مابها، بـل بتصديها 
بلدرـاع تبفعي تبعلي عن تبحـق تبع6بي. وأن أجذت 
تبسـعو ية 1ذت تملوقف رلـن ير   تبعـ6ب أن يقفوت 
بقـو1 ورتء1ا. ويف 1ذه تبحابـة ال نعو  كع6ب أرسى 
”بزعم” تبحلايـة تبتي يُلن بها علينا تمج6. رابع6ب 
يف حقيقة تألم6 وإن  ققنا بلا 1و قائم بديهم ُكــّل 
تملقومات تبتي من شـأنها صيانة أمن أقطار1م من 
أيـة أجطار جارآيـة. رابع6ب ال يجـب أن يتعاملوت 
مـع تبوقائع تب6ت1نة ومع أنفسـهم بـ6وح تنهزتمية 
ِتنا  ضعيفة بحيـث نلجأ بلغر؛ طللاً بلحلايـة!، رألُمَّ
رآابها وسـالُحها ومابها َوإمكانيتهـا تبكفيلة وإن 
ُآلعـا معاً بأن تصد أي عـدوتن  ون أن تتكئ عىل 
طلـب تبحلاية ملن بيـس بهم من غايـة من تبتزتز 
تألمـة َوتبسـيط16 عـىل مقدرتتهـا وعـىل حضور1ا 
تملعارص ومصـا ر1 تأريخهـا وتمتهـان آغ6تريتها 

َوإذالل شعوبها. 
وبعـد.. تبعـ6ب بحاآـة إىل توترـق وتكاتـف ونوتيا 
حَسنة صا قة ريلا بينهم، وذبك يلدأ، حن يعي كلارنا 
مـدى صالبة تألرض تبتي نقف عليهـا، وبابتايل تمللا ر1 
نحو نرش تملعاني تبصا قة وتب6وح تإليجابية تبتي يجب 

أن تسو  بيننا. 
وتبله وتبع6ب من ورتء تبقصد.. 

* كاتب ووزير أردني سابق

عن أي ناتو عربي يتحدثون؟.. صّدقوا أو ال تصّدقوا
الدكتور حسن مرهج*

مـن تمللكـن أننـا سنسـلع ق6يلاً بنـوت1 وحد1 
ع6بيـة بكـن من نـوع آج6، 1ي 
وحـد1 بطاملـا حللنـا أن تصلح 
حـال تألمة تبع6بية َوتإلسـالمية، 
بكن تبيو1، َومـع تغير تملفا1يم 
تبسياسـية، بـات علينا أن نكون 
شا1دين عىل وال 1 وحد1 ع6بية 
َوإسـالمية بكن بنكهة أم6يكية، 
كيـف ال، َوبـات ما يُعـ6ف بدول 
تبع6بيـة تلحـث عـن  تب6آعيـة 
ط6ق توصلها إىل ترستئيل إرضاء 
بـ وتشـنطن، 1ـذت تبوتقـع تبذي 
بـات علينـا أن نخـوض يف ُكــّل 
حيثياتـه َونُلحص بهـا، بتدترك 

ما يلكـن أن ينتج عن وال 1 وحد1 ع6بية بأسـس 
أم6يكيـة، َو1ـل 1ناك بـؤس أكث6 من 1ـذت تبوتقع 
تبع6بي تبذي سيكون وسـيلة بزيا 1 تالنشقاق، بل 
َوسـيكون مهيئاً بــ موتآهة  وبة إسـالمية ذتت 
نهـج مقـاو1 َو تعم بحـ6كات تملقاومـة، َوبابتايل 
ضلن 1ذت تملشـهد، أنلاء كثـر1 تتحدث عن جطة 
أم6يكية جليجية، ملوتآهة تبجلهورية تإلسـالمية 
يف إيـ6تن، َوبهـذه تبخطـة سـيتم بـال شـك تحييد 
تبقضية تبفلسطينية، تلهيدت إلعالن صفقة تبق6ن 

تبنسخة تألم6يكية.
إبـان زيـار1 وزيـ6 تبخارآيـة تألم6يكـي مايك 
بومليـو بلـدول تبع6بيـة، ُط6حا رك16 تأسـيس 
تحابـف تسـرتتيجي رشق أوسـطي، يضـم  ول 
وتألر ن،  ومـرص  تبخليجـي  تبتعـاون  مجلـس 
َوركـز عـىل تبخطـ6 تبـذي تلثلـه إيـ6تن باعتلاره 
أكثـ6 تألجطـار إبحاحـا يف تملنطقة، َوذبك بحسـب 
تبتوصيف تألم6يكي، بكن رك16 1ذت تبتحابف بيسا 
آديد1، حيث أن وتشنطن كانا َويف م6تحل سابقة 
قـد ط6حتهـا َوبكن بصيـغ مختلفة تتناسـب مع 
توقيـا ط6حها، رلعد إعـالن ب6يطانيا عزمها عي 
تالنسـحاب من تبخليج عـا1 67ف1، رصح يوآن 
روستو وكيل تبخارآية تألم6يكية يف ربتي6 ف6ف1، 
أن بال ه تسـعي تىل تقامة تكتل إمني يشـلل ت6كيا 
وإيـ6تن وباكسـتان وتبسـعو ية وتبكويا بحفظ 

تألمن ضد تبتهديدتت تبسوريتية وتبيسارية، ورغم 
إعالن أغلب 1ذه تبدول ررضها بلفك16, وتسـتل6تر 
توتـ6 تبعالقات بن تبـدول تبع6بية وإي6تن بسـلب 
تنامـي ُقدرتتها تبعسـك6ية بشـكل 
مذ1ـل وتحتالبها بلجـزر تإلمارتتية 
تبثالث يف 71ف1, رقد عللا وتشنطن 
عي تحسـن تبعالقات بن تبط6رن، 
ويف عهد تب6ئيس نيكسون تبذي تويل 
تب6ئاسـة تألم6يكية جالل تبفر1 بن 
ف6ف1-71ف1، زّو ت أم6يـكا إيـ6تن 
جالل ُحكم تبشـاه بابدعم تبسيايس 
وتبعسـك6ي تبذي يؤ1لها بلعب  ور 
رشطـي تبخليـج، بحلايـة تملصابح 
تألم6يكية وتبغ6بية يف تملنطقة، وزتر 
68ف1  عامـي  يف  وتشـنطن  تبشـاه 
وف6ف1، وزتر نيكسـون طهـ6تن يف 

71ف1.
ما يُفهم من تملعطيات تبسـابقة، بأن وتشنطن 
تعتلدت يف تنفيذ سياسـاتها عـىل أ وتت إقليلية، 
بكـن بابتـوتزي ح6صا وتشـنطن عـىل تملحارظة 
عـىل قدرتتهـا تبعسـك6ية بضلـان بقاء1ـا عـىل 
رأس تبعابـم، وعـا ت رك16 تالعتلـا  عي تبحلفاء 
تالقليليـن تيل تبظهـور َوتبتدتول مـن آديد، رـ يف 
عـا1 1015  عا تبجن6تل مايـكل رلن رئيس وكابة 
تسـتخلارتت تبدراع تألم6يكية تبسـابق تما1 تحدي 
بجان تبكونج6س إيل رضور1 إنشـاء 1يكل  راعي 
ع6بي شليه بحلف تبناتو ملوتآهة إي6تن، ويف عامي 
1016و1017، تـ6  ت رك16 إنشـاء ناتو ع6بي يف 
مطلوعـات م6كز بندن بلدرتسـات تالسـرتتيجية 
و1و م6كز بألبحاث يف وتشـنطن, وكان من أب6ز1ا 
 رتسـة بلجن6تل رلن عن مـرشوع تبناتو تبع6بي, 
وآدي6ٌ بابذك6 أن تب6ئيس  ونابد ت6تمب عينه بعد1 

أسابيع مستشاًرت بألمن تبقومي.
إبـان تالحتـالل تألم6يكـي بلع6تق عـا1 1013، 
بـ6زت تبعديـد مـن تمرتء تبدتعيـة إىل وضـع حـد 
بلتدجالت تألم6يكية يف تملنطقة، َورضور1 موتآهة 
تبتلد  تألم6يكي تبـذي ال يُخلف ورتءه إال تإلر1اب، 
بكن َومع تبتغرتت َوتبتعقيدتت تبتي شكلا عنوتنا 
ع6يضـا بلـرشق تألوسـط، باتا تبصـور1 مغاي16 
شـكال َومضلونا، رابيو1 بات تبهدف إي6تن، َوبات 

من تبـرضوري موتآهتهـا َومحارصتهـا من قلل 
أ وتت أم6يـكا يف تملنطقـة، وَعليـه رـإن آو1ـ6 
تبسياسية تألم6يكية تبجديد1 يتلثل يف تنشاء حلف 
تكون 1ي عىل رأس تشـكيله، مـن أآل محارص1 
إيـ6تن سياسـيا َوعسـك6يا َوتقتصا يـا، َوبأ وتت 
ع6بيـة جليجيـة، رــ حـن يتحـدث ت6تمـب عن 
رضور1 تحلـل تبحلفاء مسـؤوبياتهم تملابية تُجاه 
وتشنطن، َوأن أم6يكا بن تقو1 بشن ح6وب آديد1 
بلدرـاع عـن أحـد، نـدرك أن تبسياسـة تألم6يكية 
تحـاول قـدر تإلمـكان، تالبتعا  عن نـرتن تبرشق 
تألوسـط، بكن سـيكون بيد1ا مهلة إشعال نرتن 
آديـد1 1نا أو 1ناك، َوما تبناتو تبع6بي تبجديد، إال 
وسـيلة آديد1 ي6ُت  منها زيا 1 تبشقاق بن تبدول 
تبع6بيـة َوتإلسـالمية، َوبذبـك تكون وتشـنطن قد 
ضلنا بقاء1ا يف تبرشق تألوسط ورق تسرتتيجية 

تبتدجل تمللارش مع صف6 جسائ6.
ضلن 1ـذه تملعطيـات، يلكننا قـ6تء1 حيثيات 
1ـذت تبحلـف تبجديـد، َوإمكانية أن يصلـح وتقعا، 
رلن تبوتضح أن تبعالقات بن  ول مجلس تبتعاون 
تبخليجي تشـهد تجاذبات كثـر1، َوال يوآد وحد1 
يف تبـ6ؤى تبسياسـية بهـذه تبدول، حيـث أن قط6 
باتـا تُغ6  بعيدت عن تبـرسب تبخليجي، َوتجلعها 
عالقـات تقتصا يـة مهلة مع إي6تن، أما سـلطنة 
علـان رلـم تقطـع عالقاتها مـع إي6تن سياسـيا 
َو بلوماسـيا، أما مرص رتنظ6 إىل قط6 بأنها  وبة 
رتعية بإلر1ـاب، َوبن تجاذبات 1نـا َو1ناك، نجد 
أن تبفك16 تألم6يكية تالرستئيلية، تقفز عىل تبوتقع 
تب6ت1ـن بلعالقات بن تبدول تبتـي من تملفرض أن 
تكون ضلن تبحلف تبجديد، َوإن كانا ذريعة 1ذه 
تبدول 1ي موتآهة تبسياسـات تبتوسـعية إلي6تن، 
رأين 1ذه تبدول نفسـها من تبقضية تبفلسطينية، 
َومـن ح6ب تبيلـن، َومن تبح6ب تبتـي ُر6ضا عىل 
سـوريا، ُكـــّل 1ـذت يقو نا بــ رك16 وتحـد1، إن 
ُكــّل تملؤرشتت تصب يف جانة تبتدتعيات تبسـللية، 
رهـل يلكن تبقـول بأن 1ذت تبحلـاس تألم6يكي يف 
تبعدتء إلي6تن يهدُف يف تبحقيقة تىل تصفية تبقضية 
تبفلسـطينية َوتبتلهيـد بشـن ح6ب عـىل إي6تن؟، 

تإلآابات يف تبقا 1 من تأليا1.

* كاتب فلسطيني

هل لإلصالح واالشراكي والناصري موقٌف آخر؟
عليها تمل6تِزق تبيلانـي بابجلوس إىل آانب نتنيا1و وتبحديث معه أما1 
تبكامرتت وجلف تبكوتبيس يف مؤتل6 بوبندت تبتآم6ي عىل رلسطن وتبيلن 
وتملنطقة سوف تعّزُز تبوعَي تبشـعليَّ تملقاِو1َ بلعدوتن تبسعو ي تألم6يكي 
تبصهيوني تإلمارتتـي ومؤتم6تته عىل تبيلن بلزيد من تبحقائق وتملؤرشتت 
وُسـلُل تملوتآهة، وبلا يُسِقُط ُكــلَّ أورتق تبتوت عن ما يسلى بابرشعية، 
مـا يؤّكد مجـّد تً سـقوطهم يف  تئ16 تبخيانـة تبكاملة بلوطـن، ومن 1ذت 
تملنظور ينلغي تبتعاطي معهم سياسيًّا وقانونياً وتآتلاعياً بج16 تبخيانة 

تبعظلى وْرــقاً بلدستور تبيلني وتبقوتنن تبنارذ1. 

هل اكتمل تتويج نتنياهو زعيماً للناتو العربي؟
وعىل ِحسـاب ِحلف تمُلقاومة وتبك6تمة وعّز1 تبنّفس تبع6بيّة وتإلسالميّة 
تبـذي 1ـو تألقـَوى وتألعَلـق ُآـذوًرت؛ ألنّنـا نع6ف كيـف تلـدأ تبح6وب يف 
ِمنطقتنـا، مثللـا نعلم كيف تنتهي، ومن يـرصخ أّواًل، ومن يرُصخ أجرًت، 
رلن سـيتصّدون بلُعدوتن تإلرستئييّ تألم6يكـّي تمُلتوّقع من طينٍة ُمختلفٍة 

من تبّزعلاء تمُلؤمنن تبذين نَجحوت يف ُكل تالجِتلارتت تبتي وتَآهتهم.
***

1نيئًـا بـوزرتء تبخارآيّة تبع6ب عشـاؤ1م تمَلغلوس بُخلـز تإلذالل مع 
ِنتنيا1و وآاريد كوشـن6 ومايك بومليو، 1نيئًا بهم تبح6ب تبتي يتم آ16ّم 
ا وإرستئيليًّا وسـيدرعون ثلنها من ِ ماء ُشـعوبهم وأموتل  إبيهـا أم6يكيًـّ
أآيابهم تبحابيّة وتبقا مة، وقد تتحّول ُمدنهم ريها إىل ُركا1، وآبار نفطهم 
إىل ُكتل من تبّلهب، وَمحّطات تحليتهم إىل أطالل، ومياه جليجهم إىل أُنلوذج 

بلتّلّوث تبنووّي.
ا وتِحًدت من تبذين شـاركوت يف 1ذه تبقّلة  ُكنّـا نتلنّى بـو أّن وزي6ًت ع6بيًـّ
تمتَلك تبّشـجاعة، وأجـذ تمليك6ورون وتحـّدث عن تبخطـ6 تإلرستئييّ عىل 
تملِنطقـة، أو إنفـاق أم6يكا سـلعة ت6يلونات  والر عىل ُح6وبهـا يف تبِع6تق 
وأرغانسـتان وسـورية وبيليـا وتبيلـن، وذبْـح تمَلاليـن بقناِبلهـا تبذكيّة 
ـجعان َوىلَّ يف 1ذت  تبفتّاكـة، ويورتنيومها تملنّضـب، وبكن زمن تبوزرتء تبشُّ

تبّزمن تبع6بّي تمُلغ6ِق يف تب6ّ تء1. 
ال نع6ِف كيف سيُوتآه 1ؤالء تمُلشاركن ُشعوبهم بعد أن يعو وت ِمن 1ذت 
تمُلؤتل6 تملشـلوه، وبكنّنا نع6ف آيًّدت أنّهم يُحّوبون إي6تن تبتي سيُحاربونها 
إىل “أيقونٍة” بلُلقاومة، وتبّدراع عن تألُّمتن تبع6بيّة وتإلسالميّة وُمقّدساتها 
وقضايـا تبَحق تبعا بـة، عندما يُتّوآون ِنتنيا1ـو زعيًلا عىل رأس ِحلفهم 

تبجديد ويقللون أن يكونوت تتلاًعا به ِصغاًرت به.
إنّهـا بحظـة تاريخيّـة راِرقـة، ومـا يُطلئننـا أّن مـن 1ـز1 أم6يكا يف 
أرغانستان وتبِع6تق وسورية، وإرستئيل يف آنوب بلنان )مل6ّتن( ويف ِقطاع 
غّز1 )أربع م6ّتت(، سينترِص يف تبح6ب تمُلقِللة إذت ق6ّروت جوضها عىل ِمحور 

تمُلقاومة.. وتأليّا1 بيننا. 
* نقالً عن رأي تبيو1 بترصف

إذا كانوا يفقهون؟!!
- إذَت كانـا منا1ضـُة مشـاريع تالسـتعلار تألآنلي وررـُض تبتلعية 

ـَة..  بل6آعية تبع6بية 1ي تبنارصيَة تبَحـقَّ
رابحوثيون 1م َمن قطعوت  تب6َ تبتلعية وأرسدوت عىل تالستعلار مشاريعه 
وسـحلوت ملوَك تبلرو والر من جشـومهم وتبنارصيون 1م من آللوت ُشذَّتذَ 

تمراق الحتالل تبللد مقابَل صحن ِحساء من مطابخ تب6آعية تبع6بية. 
- إذَت كانـا تبقوميُة تبع6بية وتبع6وبة 1ي منا1ضَة تبصهيونية تبعاملية 
وتالبتفاف تبصا ق قوالً وعلالً حول تبقضية تبفلسطينية كقضية م6كزية 
ــة مـع ُكــّل رشراء  وتبنضـال يف سـليل تبقضايـا تمل6كزية تبعا بـة بألُمَّ

تبعابم. 
رابحوثيـون 1م ُروَّتُ  1ـذت تبدرب وأجلـُص مناضليه، ومعظـُم أ عياء 
تبقومية باتـا بوصلتهم بوصلة صهيونية، وباتـا إرستئيل حليفاً قومياً 

بهم، وع6بان ملابك تب6وث وتالرتهان رموز ع6وبتهم. 
- إذَت كانـا منا1َضـُة ومقاَرعـُة تالمبيابية تبغ6بية وتوّحش تبسـوق 

ـَة..  تبنيوبيبتبية 1ي تالشرتكيَة تبَحـقَّ
رابحوثيون 1ـم َمن يقارعون تحابَُف عدوتن تالمبيابية عىل شـعلهم، 
بابنيابـة عـن شـعوب تألرض ومسـحوقيها وكا حيها، ومعظـُم أحزتب 
تبيسـار تالشـرتكي وتبشـيوعي وتملاركسـين 1م رقيُق سـوق تبليبتبية 
تملتوحشـة وَعلَد1 سـفارتت تالمبيابية وماسـحو أآوتخ وأحذية تبيانكي 

وشاحذو ُرتات سفارتت تبغ6ب ومنظلاته. 
- إذَت كان ُكـــّل مـا سـلق بيـس منطقاً يُْعتَدُّ به وبسـاُن حـال تبوتقع 
تملشـهو  رلـأيِّ منطق وبسـان حـال نحاآج قطيَع مـوتٍش تعتلـُف ِتلََن 
تبعلابـة وتالرتزتق، وت6ى يف وضاعتها ررعًة وسـلّوتً، ويف تنلطاحها ثور1ً، 
ويف علابتهـا وطنيًة، ويف عه16ا بحق تألرض وتبِع6ض رشراً وتح6ي6تً، ويف 
أرشف أبناء تبرتب تبيلني وأنلل رآابه وأسـلق 1اماته وأكث16م ر6وسيًة 

روترَض ومجوساً وكهنوتاً  جيالً عىل ت6تب تبيلن!!!!
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عبداهلل السناوي *
يف مؤتلـ6 وترسـو، تبـذي ت6عـاه تبواليـاُت تملتحـد1 
تألمركيـة؛ إلحـكا1 تبحصـار تالقتصـا ي وتبسـيايس 

عـىل إيـ6تن وتسـويق »صفقـة تبق6ن« 
باسـم »تعزيز تألمن وتبسـال1 يف تبرشق 
تألوسط«، كّل أسلاب تبفشل تملسلق. قدر 
تبتناقضـات ال يوّرـ6 أّي مقومات شـله 
متلاسـكة بتأسـيس حلف آديد يحلل 

تسم تبعاصلة تبلوبندية وترسو.
مـن تمللفـا بالنتلـاه – أوالً - حجـم 
تبتحّفظ تألوروبي، تملعلن وغر تملعلن، عىل 
رك16 تملؤتل6 نفسها بابنظ6 إىل تبخالرات 
تملعلنـة مع تإل تر1 تألمركية بشـأن إ تر1 
تألزمـة مع إي6تن، كلا عـىل تجتيار بوبندت 
مقـ6ّتً الآتلاعاته بدوتعـي تبتوآس من 

أن يكـون تبهدف شـق صفوف تالتحـا  تألوروبي وإرقا  
سياسـته تبخارآية قدرتها عىل تبتوحد. 1ناك تسـتثلار 
سـيايس أمركـي يف تبحكومـات تبيلينيـة تبشـعلوية يف 
رشق أوروبـا، وتملؤتل6 بلكان تنعقا ه تعلرٌ عن نوع من 

تبرصتع تملفتوح مع تمل6تكز تألوروبية تبكبى. 
– ثانيـاً – حجـم تبتنازع مع موسـكو تبتي تعرضا 
عىل تملؤتل6 وغابا عنه عـىل جلفية أ1دتره تملعلنة. عند 
تبنظ6 يف أّي ت6تيلات محتللة ألوضاع تبرشق تألوسـط ال 
يلكـن تجا1ل تبالعـب تب6ويس، رهو حـارض ومتدتجل، 
ومسـتوى  وره يتزتيـد يف أكث6 من ملـف إقليلي. وملا 
بـه  البـة رمزية عىل حجـم ذبك تبتنـازع أيضـاً تنعقا  
ـــ إي6تنية تلحث ضلن آدول  ــ ت6كيةـ  قلة روسـيةـ 
أعلابها ت6تيلات ما بعد تالنسـحاب تألمركي تملزمع من 
سـوريا بابتزتمن مع مؤتل6 وترسـو. تبتزتمن – بذتته – 

يعكس تبحسابات تملعّقد1 يف موتزين تبقوى تإلقليلية.
تبتصعيـد تألمركي مـع إي6تن ريـه إ رتك بعد1 كفاية 
تبعقوبات تملف6وضـة عليها بتحجيـم أ وتر1ا تإلقليلية. 
من أكث6 تبتعلرتت تدتوالً يف أآوتء تملؤتل6 وما قلله »ضلط 
إيـ6تن«، و1ـو يعني يف أيّة آللة مفيـد1 »ورق ما تطلله 
إرستئيـل«. ما 1و مطلـوب: وقف تملـرشوع تبصاروجي 

تبلابيستي تإلي6تني وتحجيم نفوذ1ا تإلقليلي.
تملشكلة يف تبعابم تبع6بي أنه ال يوآد تنله كاف بلفارق 
بن مـا 1و طليعي ومصطنـع يف تإلقليـم؛ رإي6تن  وبة 
طليعيـة ريه ومن ركائزه تبكـبى، كلرص وت6كيا، ريلا 
إرستئيل  وبة عنرصية مصطنعة نشأت 
يف قللـه ملنع توّحده. أن تتحول إي6تن، أيّاً 
كانا تالنتقـا تت، إىل عدو وإرستئيل، أيّاً 
كانـا تإلغـوتءتت، إىل حليـف، معناه أن 
تبجهاز تبعصلي بلنظم تبع6بية تجتّل عىل 

نحو ينذر بكوترث آديد1 مقللة.
مؤتلـ6  تنعقـا   توقيـا   – ثابثـاً   –
وترسو بابتزتمن مع ذك6ى م6ور أربعن 
عاماً عىل تبثور1 تإلي6تنية، كأنه تملقصو  
تإليحاء أن تلك تبسنوتت تكفي. كان عا1 
)ف7ف1( مفعلاً بابتحوالت تبحاّ 1؛ رفي 
توقيـا وتحد وّقع تب6ئيس تألسـلق أنور 
تبسـا تت معا1د1 تبسـال1 تملرصيـة – تإلرستئيلية تبتي 
أذنا بابخـ6وج تملنف6  مـن تبرصتع تبع6بـي تإلرستئيي 
ريلـا كانـا إي6تن تسـقط حكم تبشـاه تبحليـف تألول 
إلرستئيـل يف تإلقليـم وتتلنـى جطابـاً آديـدتً مفارقـاً. 
أرلتـا ر6صة تاريخيـة يف بناء أوسـع تحابـف إقليلي 
ضد تبهيلنة تألمركيـة وتإلرستئيلية وكانـا تبتدتعيات 
كارثية. بذت، رإن من مستهدرات مؤتل6 وترسو تملضل16 
قطع تبط6يق عىل أي ظ6وف تسلح بتك6تر 1ذه تبف6صة 

تبتي أرلتا.
– رتبعـاً – تبغيـاب تبفلسـطيني عن مؤتل6 وترسـو 
وتبحضور تإلرستئيي ريه. يف أيّة صفقة تنسـب بلسال1، 
يفـرض أن تكون 1ناك تفا1لات بشـأن قوتعد تبلعلة، 
وإال رإنها تتحول إىل عقد إذعان، أو تسوية تف6ض بقو1 
تبوعيد وتبتهديد. تبغياب تبفلسطيني أسلابه معلنة، وقد 
ذ1لـا إىل وصف مؤتل6 وترسـو بـ »تملؤتمـ16 تألمركية 
بتصفيـة تبقضيـة تبفلسـطينية«. تأّسـس تبغياب عىل 
قطـع تالتصـاالت تبسياسـية مـع تإل تر1 تألمركية إث6 
تعرترهـا بابقـدس عاصلة إلرستئيل يف كانـون تألول / 
 يسـلب )1017(، وما كشـفته تبترسيلات تإلرستئيلية 

عن طليعة »صفقة تبق6ن«.

من بـن ما ترّسب ضـم تبكتل تالسـتيطانية يف تبضفة 
تبغ6بية بلدوبة تبعبية، وشـطب حقوق تبالآئن إىل تألبد، 
وإحابـة تبقضيـة تبفلسـطينية إىل محض أزمة إنسـانية 
تتطلـب جططـاً تقتصا يـة تخفف تملعانـا1 يف قطاع غز1 
بلعض تملساعدتت وتملرشوعات بلا يعني إرقا 1ا آو161ا 
تبوطني بشعب تحا تالحتالل. ومن بن ما ترّسب مرشوع 

»غـز1 تبكـبى«، تبـذي بلقتضـاه يعزل 
تبقطـاع عـن تبضفـة تبغ6بيـة وتنقطـع 
عـىل  تبفلسـطينية،  بابقضيـة  صلتـه 
حسـاب أرتض مرصية يف سـيناء كوطن 
بديـل، و1ـو طلـب متعـذر يف بلـد حارب 
طـوتل تاريخه من أآـل تأكيد مرصيتها، 
كلـا من تملتعـذر تل6يـ6ه رلسـطينياً. ال 
يشء يف وترسـو يدرـع رلسـطينياً وتحدتً 
إىل تب16ـان عىل مؤتل6ه. بقـدر آج6، رإن 
تبحضور تإلرستئيي وسـط عد  من وزرتء 
تبخارآية تبع6ب أغللهم ال ت6بطه بابدوبة 
تبعبية عالقات  بلوماسـية، مكسـب ال 
يستهان به بحكومة بنيامن نتنيا1و قلل 
تالنتخابات تإلرستئيلية يف نيسـان / أب6يل 
تملقلل، وجطو1 غر مسلوقة يف مستويات 
تبتطليـع مـن  ون أ نى تبتـزت1 بامللا ر1 
تبع6بيـة بلسـال1 تبتـي ت16ـن تبتطليـع 
تبكامل باالنسـحاب تبشـامل من تألرتيض 

تبع6بية تملحتلة منذ عا1 )67ف1(.
رسيـ6ي  مـوت  حابـة  أمـا1  نحـن 

التفاقية »أوسـلو« وبلللـا ر1 تبع6بية بلسـال1 معاً من 
 ون أن يج6ؤ أحد، ال يف تبسـلطة تبفلسطينية وال تبنظم 

تبع6بية، عىل إعالن تبحقيقة.
– جامسـاً – يف عـ6ض »صفقة تبقـ6ن« عىل مؤتل6 
وترسـو تجنّـب أيّـة إشـار1 إىل مـا يطلق عليه »تبشـق 
»تبشـق  يف  وتملـدتوالت  تإلرـا تت  وحـرص  تبسـيايس«، 
تالقتصـا ي« – و1ـذت نـوع مـن تالسـتخفاف بـوزرتء 
تبخارآية تملشاركن كأنهم يتلقون محارضتت مدرسية 
يف رضور1 ررع تملعانا1 عن أ1ايل غز1 تلشـرتً بتحسـن 
أحوتبهـم مع تنفيذ »صفقة تبق6ن« مع تجا1ل تبحصار 

تبـذي تف6ضـه تبواليـات تملتحـد1 عـىل تبقطـاع، وتبذي 
وصـل ذروته بوقـف تلويل وكابة تألمـم بغوث تبالآئن 

تبفلسطينين »تالون6وت«.
تألكث6 إثـار1 تبتعويل تألمركي عىل تلويل مرشوعات 
صفقـة تبقـ6ن بأموتل جليجيـة. كلا 1و مق6ر سـلفاً، 
يقو1 أوتج6 1ذت تبشه6 آاريد كوشن6، مهندس »صفقة 
تبق6ن« وصه6 تب6ئيس تألمركي  ونابد 
ت6تمـب، بجوبة يف تملنطقة بهذت تبغ6ض، 
كأنـه مطلوب من تبعـ6ب تلويل جطة 
تسـتهدف ضيـاع ما تلقى مـن حقوق 

ع6بية يف رلسطن.
شـله  تبتوصيفـات   – سا سـاً   –
تبتغطيـات  يف  تبتـي شـاعا  تملتطابقـة 
وتبتعليقـات تبصحاريـة باتسـاع تبعابم 
تبنظـ6 إىل مؤتلـ6 وترسـو باعتلـاره  يف 
تسـتدعاًء رمزيـاً بــ »حلف وترسـو« يف 
تالتجاه تملضا . بعد تبح6ب تبعاملية تبثانية 
وتنقسا1 تبعابم إىل معسك6ين متناقضن، 
نشأ حلف »وترسو« عا1 )55ف1( بقيا 1 
تالتحا  تبسورياتي تبسابق ملوتآهة حلف 

»تبناتو« بقيا 1 تبواليات تملتحد1.
حلـف  تلامـاً،  تمن  تجتلـف  تبعابـم 
»وترسـو« تنهـار مـع تنهيـار تالتحـا  
ت1تـزت  »تبناتـو«  تبسـورياتي وحلـف 
مقومـات وحدته عـىل جلفيـة موتقف 
ت6تمب تبسـللية تجا1ـه و عو1 تب6ئيس 
تبف6ني إيلانويل ماك6ون بدعم أملاني إىل إنشـاء آيش 
أوروبـي. رغـم ذبـك كلـه، 1ناك نـزوع أمركـي ال يجد 
أرضية صللة يقف عليها إلنشـاء حلف »وترسـو« آديد، 
أو »ناتـو« ع6بي يضـم إرستئيل إبيه ملوتآهـة إي6تن من 

مصا ر تبتلويل نفسها.
1كذت يلدو مؤتل6 وترسو م6شحاً بلفشل تملسلق بأث6 
تبتناقضات ريه وحوبه، كأنها أبغا1 سياسـية توشك أن 

تنفج6.
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ألغاُم مؤتمر وارسو

ُأمُّ األسير 
يحيى صالح الدين 

آلسا أ1ُُّ تألسر حلز1 
أمـا1َ شاشـة تبتلفزيـون 
تإلر6تج  بحظـات  تشـا1ُِد 
تبسـعو ّي  تألسـر  عـن 
وتتابـُع  عوتآـي  مـوىس 
صعوَ ه إىل طائ16 تبصليب 
تألحلـ6 يف مطـار صنعاء 
أ1لـه  إىل  بنقلـه  تسـتعدُّ 
و1ـو يلـوُح بيـده مو عاً 
ملن أرسه، يف مشهد يجسد 
بـن  تملصا قـة  تبعالقـة 
تألسـر ومن أرسه؛ نتيجة 

بلتعامل تإلنسـاني تبذي وآـده ب6بلا بم 
يجـد مثل 1ـذه تملعاملة بن أ1لـه أَو من 
قلـل تبنظا1 تبسـعو ّي تبظابـم وتذك6ْت 
تأل1ُُّ تبنَهـا تألسـر حلزه تملعتقـل يف أحد 
تبسـجون تبتابعـة بلتحابـف تبسـعو ّي 
ورتح بهـا تبخياُل وتبتسـاؤل: 1ل يعاَمُل 
أرست1ـم؟  نعامـل  كلـا  تألسـر  تبنُهـا 
وراضـا عينا1ا مـن تبدمـع قائلة: أين 
تبنـي؟! أطلقوت رستح تبنـي، بقد أر6آنا 
عن أسركم ملاذت ال تف6آون عن أرستنا؟ 
و1نـا تدجـل تألُب ورتح يهـّدئ من روع 
ا1 َرنَّ تبهاتُف  وأبم تأل1 عىل تبنها، وبعد أَيَـّ
وآاء1ا جبُ رضوخ تبتحابف تبسـعو ّي 
وقلوبه بتسـليم بعـض تألرسى بلصليب 
تألحل6 وسـيتم نقلهـم إىل مطار صنعاء 
وتبنهـا تألسـر من بـن 1ـؤالء تألرسى 
وكا ت تأل1 تطـر مـن تبف6ح بسـلاعها 
1ـذت تبخـب، بكن بم تـد1 ر6حتها طويالً 
رعندمـا وصلـا طائ16 تبصليـب تألحل6 

تبتي تقل بعض تألرسى إىل مطار صنعاء 
من بينهم تألسر حلز1 تبذي تم نقلُه بعد 
وصـول تبطائ16 إىل تملستشـفى ملارش1، 
َحيْـُث كانا حابته تبصحيُة 
بـرته  تأل1ُُّ  وذ1لـا  ح6آـًة 
وعندما شا1دت تبنَها ملد تً 
عـىل تبرسي6 ُصدمـا تأل1ُُّ بم 
يعد تبنها كلا رأته آج6َ م16، 
بقد عا  حلز1 نصَف إنسان 
مقعد غـر قا ر عىل تبح6كة 
وتبج6تُح تلأل آسـَده تملنهك 
من شـد1 تبتعذيـب راقربا 
من تبنهـا تحتضنُـه وتلكي 
وتقول بح6قة: ماذت رعلوت بك 
يا وبدي 1ـؤالء تبوحوش تبجلناء؟.. نظ6 
حلـز1 إىل أمـه بصلا وتألبـم يللئُه، ثم 
روى تملعانا1 تبتي بقيها قائالً: من شـد1 
تبتعذيب رقدت أآزتًء من آسدي، رقدت 
؛ نتيجة ب6بط أط6تيف  أصابع يـَديَّ وقدَميَّ
بابسالسـل وتعليقـي من تبسـقف أليا1 
وأسابيَع، وكان يُلنَُع عني تبنو1 وتبرشب 
بفـرتت طويلـة، وكنا وبقيـة تألرسى 

نتلقى تإل1انات بشكل مستل6ّ.
آه.. مـاذت أقـوُل بكـم؟!!، بـو تعللون 
كم يالقـي تألرسى من تبعـذتب وتملعانا1 
يف سـجون تبتحابـف تبسـعو ّي، رلعُض 
تألرسى تـم إعدتُمهـم، وتبلعـُض تمجـ6ُ 
تُـ6ك بلـكالب بتنهـَش بحَلـه، ال توآـد 
أيُّ حقـوق تُذَك6ُ بألَْســ6َى 1نـاك، عىل 
تملجتلـع تبدويل وتبصليـب تألحل6 تبقيا1ُ 
بلسؤوبيته وتشكيل بجنة تحقيق  وبية 
ب6رع معانا1 تألرسى يف تملعتقالت تبتابعة 
بلتحابف تبسعو ّي يجب أن تتم محاكلة 

تبن سللان وتبن زتيد كلج6مي ح6ب. 

النظُر إلى 
المؤتمر باعتباره 
استدعاًء رمزيًا 
ل�»حلف وارسو« 

في االتجاه 
المضاد
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)607(
ثقافيةثقافيةثقافيةثقافية 

برنامج رجال اهلل ملزمة )الثقافة الُقـْرآنية( الجزء األول: 

الُقـْرآُن علوٌم واســعة ومعارُف عظيمة ويجب أن تكون ثقافُتنا وعنواُن حركتنا ونحن نتعلم أن ندور حو ثقافة الُقـْرآن الكريم
ال يمكن ألمتنا العربية واإلْس��اَلمية أن تخرج من واقعها الس��يء التي تعيُشه إال بالعودة إىل الُق�ْرآن الكريم

 : بشرى المحطوري:
تُعتَبُ محـارض1ُ )تبثقارـة تبُقـ6ْآنية( من أ1ّم 
تملحـارضتت تبتي أبقا1ا تبشـهيُد تبقائُد -ِرْضَوتُن 
تبلـِه َعَليِْه- وركـز من جالبها إىل ت6سـيخ أ1لية 
تبعو 1 إىل ثقارة تبُقــ6ْآن تبك6يم، مذك6تً بابنعلة 
تبعظيلـة تبتي أنعلها تبلـه علينا )إِذْ بََعـَث ِريِهْم 

َرُسوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم{. 
وبذبك كان تبشـهيُد تبقائُد ح6يصاً عىل ت6سيخ 
جطـور1 تبضالل وتمثار تبسـيئة تبتي تعتب أشـد 
عىل تإلنسـان وأرتك من أي يشء آج6؛ ألَنَّ جطور1 
أن يعيـش »تبناس يف ضالل رإن آثاره سـيئة آدتً 
عليهـم يف تبدنيـا ويف تمجـ16، ومن أسـوأ عوتقب 

تبضالل 1و تبخلو  يف آهنم«. 
ويف ذتت تبسـياق يتطـ6ق تبشـهيُد تبقائـُد إىل 
نعلتن عظيلتن َمنَّ بهلا تبله علينا تألوىل: عندما 
يذّك6 تبله علا ه بأنه مّن عليهم ب6سوبه )صلوتت 
تبله عليه وعـىل آبه(، ومّن عليهم بـأن أنزل عليه 
تبُقـ6ْآن، يتلوه عىل تبناس يُعللهم به، يزكيهم به، 
يَُعلُِّلُهُم تْبِكتَاَب َوتْبِحْكَلَة ويزكيهم َوإِْن َكانُوت ِمْن 
ا يَْلَحُقوت  َقلْـُل َبِفي َضالٍل ُمِلٍن. }َوآَج6ِيَن ِمنُْهْم َبلَّ

ِبِهـْم{ )تبجلعـة:3( أوبئك تبذين عـارصوه نعلة 
كلـر1 عليهم، وِمنّة عظيلة مـّن تبله عليهم، 1م 

ومن بعد1م رهذت رضٌل عظيم من تبله. 
تبنعلـة تبثانيـة: أنه منحنـا تبُقــ6ْآن تبعظيم 
وآعله تبلـه مهيلناً عىل ُكــّل تبكتب تبسـلاوية 
تبسابقة، كتاب عظيم، كتاب وتسع، ثقارته عابية 
آـدتً، عابيـة آدتً تجعل 1ـذه تألمة – بـو تثقفا 
بثقارتـه – أعظم ثقارـة، وأكث6 إنجـازتً، وأعظم 
آثارتً يف تبحيا1، وأسـلى.. أسـلى روحاً، وأسـلى 
وضعية، وأزكى وأطه6 نفوساً من أي أمم أج6ى، 
من 1نا يقول: }يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهْم{ تكون 
نفوسهم زتكية، مجتلعهم زتكي، حياتهم زتكية، 
نظ6تهـم صحيحـة، رؤيتهم صحيحـة، أعلابهم 

كلها زتكية. 
وأشـار تبشـهيد تبقائـد إىل أن تبُقــ6ْآن تبك6يم 
يتجه نحو تإلنسـان بيلنحـه تبحكلة وتبتي تعني 
أن تكون ترصراتهـم حكيلة، أن تكون موتقفهم 
حكيلة، أن تكون رؤيتهم حكيلة، أي أن تبُقـ6ْآن 
تبك6يـم يجعـل ُكـــّل مـن يسـرون عـىل ورـق 
توآيهاته ويتثقفون بثقارته يُلنحون تبحكلة. 

وتط6ق تبشـهيد تبقائد إىل تبوضـع تبذي تعيُش 
ريـه أمتُنا تبع6بية وتإلْسـاَلمية وتهديـدتت تبيهو  

وتبنصـارى أم6يـكا وإرستئيـل وسـخ6يتها مـن 
تإلْسـاَل1 وتملسـللن ومن عللاء تإلْسـاَل1 وحكا1 
تإلْساَل1 بشـكل ر1يب، مستدالً بأن موقف تبناس 
تمن بكل رئاتهم تجاه تلـك تبترصرات من تبيهو  
وتبنصـارى تدل عـىل أنهم رقـدوت تملوقف تبحكيم 
وتب6ؤية تبحكيلة وتبنظ16 تبصحيحة بلوضع تبذي 

يعيشونه، وتملوقف تبذي يوتآهونه. 
وبهـذت رقد عدنـا بألمية من آديـد باب6غم من 
وآـو  تبُقــ6ْآن تبك6يـم ريلـا بيننـا كلـا يقول 
تبسـيد حسـن تبحوثي تصلح وضعنا ر1يلاً آدتً 
ومؤسـفاً، وال يوآـد يف تبسـاحة أيـة رؤية، وكل 
مـا ن6ته إنجـازتً ألم6يكا وإرستئيل يف سياسـتهم، 
ُكــّل م16 يسوقون تبع6ب إىل تنازالت، وإىل تقديم 
تستسال1 أكث6، بيؤكد تبشـهيد تبقائد أنه ال يلكن 
أن يُخـ6ج تبع6ب مـن تألمية إال تبُقــ6ْآن تبك6يم، 
رتصلح أمـة ثقارتهـا أعىل من ثقارـة تمج6ين، 

موتقفها حكيلة، رؤيتها حكيلة. 
وكلـا تنطلـق تبشـهيُد تبقائـُد يف تحديـد أب6ز 
تبنعـم تبعظيلـة تبتي أنعم تبله علينـا بها، 1ا 1و 
ي6سـم بنا منهجيـة تعليلية تخ6آنـا من تبوتقع 
تبسيئ تبذي نحن ريه رقال: عندما نتعلم يجب أن 
يكـون 1ّلنا 1و ماذت؟ أن نتعلـم تبُقـ6ْآن تبك6يم، 

أن تكـون ثقارتنـا ق6آنية، عنـوتن ح6كتنا ونحن 
نتعلـم ونُعّلم ونحن ن6ُِْشـد ونحن يف أي مجال من 
مجـاالت تبثقارـة أن ندور حـول ثقارـة تبُقـ6ْآن 
تبك6يم، رابُقـ6ْآن علو1 وتسـعة، تبُقـ6ْآن معارف 
عظيلـة، تبُقـ6ْآن أوسـع من تبحيا1، أوسـع ملا 
يلكن أن يستوعله ذ1نك، ملا يلكن أن تستوعله 
أنا كإنسـان يف مـدتركك، تبُقـ6ْآن وتســع آدتً، 
وعظيـم آدتً، 1ـو )بحـ6 – كلا قال تإلما1 عي – 
ال يُـدَرك قع6ه(؛ ألَنَّنا إذَت ما تنطلقنا من تألسـاس 
عنوتن ثقارتنا: أن نتثقف بابُقـ6ْآن تبك6يم. سنجد 
أن تبُقـ6ْآن تبك6يم عندمـا نتعلله ونتلعه يزكينا، 
يسلو بنا، يلنحنا تبحكلة، يلنحنا تبقو1، يلنحنا 
ُكـــّل تبقيم، ُكــّل تبقيم تبتي ملا ضاعا وضاعا 
تألمـة بضياعهـا، كلا 1ـو حاصـل تمن يف وضع 
تملسـللن، ويف وضع تبع6ب بابذتت، ورشف عظيم 
آـدتً بنـا، ونتلنى أن نكـون بلسـتوى أن نثقف 
تمج6يـن بابُقــ6ْآن تبك6يـم، وأن نتثقـف بثقارة 
تبُقـ6ْآن تبك6يـم }ذَِبَك َرْضُل تبلَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشـاُء 
َوتبلَُّه ذُو تْبَفْضِل تْبَعِظيِم{ يؤتيه من يشـاء، رنحن 
نحـاول أن نكـون ملن يشـاء تبلـه أن يُؤتَوت 1ذت 

تبفضل تبعظيم. 

 : خاص:

حسـن  تبقائـُد  تبشـهيُد  أوضـح 
يف  َعَليْـِه-  تبلـِه  تبحوثي-ِرْضـَوتُن 
محارض1 بعنوتن )تبثقارة تبُقـ6ْآنية( 
أنـه يجب أن يكون 1لنا 1و أن نتعلم 
تبُقــ6ْآن تبك6يـم، وأن تكـون ثقارتنا 
ق6آنيـة، وعنـوتن ح6كتنـا ق6آنياً وأن 
ثقارـة  حـول  مجاالتنـا  ُكّل  تـدور 

تبُقـ6ْآن. 
كلـا أشـار ريهـا إىل وضـع تألمـة 
تبع6بية تبيو1 مؤسف، وأنها بيس بديها 
رؤية يف تبسـاحة وال يوآد بها موقف 
تئيْل وتبج6تئم تبتي  تجاه أم6يكا وإرْسَ
ت6تكب بحق تبفلسطينين، معتبتً أن 
تئيْل يسـوقون تبعـ6ب إىل تنازالت  إرْسَ
وتقديـم تستسـال1 حتى بقيـا تألمة 

كلها مستسللة. 
َويتحدث تبشـهيد تبقائد عن تبكثر 
من تبصفـات وتمللـا ئ وتبقيـم تبتي 
رطـ6 تبناس عليها، وتبتي نجد أن تبله 
سـلحانه يخاطب علـا ه تملؤمنن يف 
كثـر من تميات باالبتـزت1 بها نجُد1ا 
مفقـو 1ً يف تملجتلـع، وكأن تبُقــ6ْآَن 
يتحـدث عن نوعية من تبناس بيسـا 

موآو 1. 
ويشـر تبسـيد حسـن تبحوثي إىل 
تبحابة تبتي يعيشها تبجليع من تبناس 

و1ـي حابـة تبخـدتع بلنفـس، حيث 
يخاطب تإلنْـَســان نفسـه بأنه ي6يد 
أن يعـ6ف ما به وما عليـه، ويتجا1ل 
تلاماً أن ملـا أوآله تبله عليه ووآه 
بـه أن يتلتـع بتلـك تملوتصفـات تبتي 
ذك16ـا تبلـه ألوبيائـه وتملؤمنـن من 
علـا ه يف تبُقـ6ْآن تبك6يـم؛ ألَنَّ تبجنة 
أعدت ملـن؟ أعـدت بللؤمنـن، أعدت 
بللتقـن، أعدت ألوبيـاء تبله، تبعز1 يف 
تبدنيا أعـدت بللؤمنـن }َوِبلَّـِه تْبِعز1َُّ 
َوِب6َُسـوبِِه َوِبْلُلْؤِمِنـَن{ )تملنارقـون: 
من تميـة 8( تب6رعة، تبـرشف، تبقو1، 
تبتلكـن 1ـو بللؤمنـن. ويف تمج16 
تبحسـاب تبيسـر ملـن؟ ألوبيـاء تبله، 
تألمن ألوبيـاء تبله }أاَل إِنَّ أَْوِبيَاَء تبلَِّه ال 
َجـْوٌف َعَليِْهْم َوال 1ُْم يَْحَزنُـوَن تبَِّذيَن 
آَمنُـوت{ أبم يقـل 1كذت؟ }تبَِّذيـَن آَمنُوت 

َوَكانُوت يَتَُّقوَن{ )يونس: 61(. 
تبحوثـي  حسـن  تبسـيد  ويـ6ى 
أن تإلنْـَســان عندمـا يقـ6أ تبُقــ6ْآن 
يجـد أن بينـه وبـن تلـك تملوتصفات 
تبتـي ع6ضهـا تبلـه عـن أوبيائه عن 
تملؤمنـن عن تملتقـن، أن بينه وبينها 
مسـارات، رإنه يليش عىل ط6يق 1ي 
غـر تبط6يق تبتي رسـلا بللؤمنن، 
وتـؤ ي بـك إىل غاية 1ي غـر تبغاية 
تبتي تؤ ي إبيها تبسـليل تبتي ُرسلا 

بللؤمنن. 
وبتسـاؤالت يجيـب عليها تبسـيد 

حسـن تبحوثـي يوضح مـن جالبها 
تتجا1هـم،  وأيـن  تملؤمنـن،  ط6يـق 
ريقول: أين يسـر تملؤمنون؟ أبيسـوت 
يسـرون إىل تبجنة، يكون حسـابهم 
يسـرتً، يُلعثون ر6حن يـو1 تبقيامة 
آمنن، ويساقون مك6من إىل تبجنة. 

ويخاطـب تبسـيد حسـن تبحوثي 
ُكّل إنْـَســان: 1ـل تنتظـ6 أن تحرش 
تبجنـة  تدجـل  وأن  كاملؤمنـن؟ 
كاملؤمنـن؟، وأنا ال تحاول أن تتحىل 
بهـذه تبصفـات تبتي ذك16ـا تبُقـ6ْآن 

تبك6يم بللؤمنن ال. 

أعمال تخدم الباطل
وريلا يتعلق باألَْعـَلـال تبتي يقو1 
بها تبلعض و1ي تخد1 تبلاطل تحدث 
تبشـهيد تبقائد محذرتً رقال: تبقضية 
أسـوأ من 1ذه، من آانب آج6 أسـوأ؛ 
إذَت بـم يكن تإلنْـَســان تبـذي ينطلق 
بلتعليم، تبذي يحلل تسـم )مسلم( إذَت 
بم ينطلق ورق تملوتصفـات تبُقـ6ْآنية 
تبتـي أرت 1ا تبله بإلنْـَســان تملسـلم 
رإنـه سـيكون مـن يخـد1 يف حياته 
تبلاطل أَْكـثَـ6 ملا يخد1 تبحق، يخد1 
تبلاطل حتـى وإن حلل عللاً، جاصة 

إذَت كان باطل ورتءه يهو . 
تبيهـو   جطـور1  مـن  وتحذيـ6تً 
وجلثهم يؤكد تبسـيد حسـن تبحوثي 
وت عللاء  أن تبيهو  يستطيعوت أن يَُسرِّ

بخدمتهم، أن يسروت علّا  بخدمتهم، 
ونتثقـف  تبُقــ6ْآن  إىل  يعـو   بـم  إذَت 
بثقارته بلعنى صحيح وبشكل آا .. 
يسـتطيعوت أن يُسّروت إنْـَسـاناً يتعلد 
بيله يُسّروه يخدمهم، عاِبم يخدمهم. 
وأضاف: قد تتعلم وتتخ6ج وتخد1 
تبيهو  من حيث ال تشع6، من حيث ال 
تشـع6؛ ألَنَّك حينئٍذ ال تتلتع بحكلة، 
بيـس بديك رؤيـة حكيلـة، ال تتلتع 
تملوتصفـات  تإليلانيـة،  باملوتصفـات 
تبتي ذك16ـا تبله ألوبيائـه يف تبُقـ6ْآن 
تبقـو1،  تلنحهـم  تبتـي  تبك6يـم، 
وتلنحهـم تبحكلـة، وتلنحهم زكاء 
تبنفـس، ررض وأنا تحلل تبُقـ6ْآن، 
و1ـذت من أسـوأ تألشـياء، ومن أعظم 
تألشـياء إسـاء1 إىل تبُقــ6ْآن وإىل تبله 
أن تحلـل تبُقـ6ْآن تبك6يـم، أن تتعلم 
تبُقـ6ْآن تبك6يم وتُعّلم تبُقـ6ْآن تبك6يم 
ويف نفس تبوقا تلدو إنْـَسـاناً 1زيالً، 

ضعيفاً يف موتقفك من أعدتء تبله. 
ويف ذتت تبسـياق يحـ6ص تبسـيد 
حسـن تبحوثي عىل إرشـا  تملجتلع 
وكـذت تألمـة تبع6بيـة وتإلْســـاَلمية 
بابعو 1 إىل تبُقـ6ْآن تبك6يم مشـرتً إىل 
أنـه: كله قـو1، كله عـز1، كله رشف، 
كلـه رؤى صحيحة وحلـول صحيحة 
تعطي ُكّل من يسـرون عىل نهجه أن 
يكونوت بلستوى أن يرضبوت أعدتء تبله 

كيفلا كانوت وكيفلا كانا قوتهم. 

تبُقــ6ْآن  يحلـل  تبـذي  وأضـاف: 
تبك6يم وال يتثقف بثقارته - وإن كان 
يتلـوه بيله ونهاره - 1و من سـيكون 
يف تبوتقـع ملن نلذوت كتـاب تبله ورتء 
تبشـخص  أن  وسـرى  ظهور1ـم، 
تبذي يحلـل تبُقــ6ْآن وتـ6ته ضعيفاً 
يف موتقفـه من أعدتء تبلـه، ضعيفاً يف 
رؤيته بلحل تبذي يهـدي إبيه تبُقـ6ْآن 
راعـ6ف بأنـه بلعـزل عـن تبُقــ6ْآن 
تبك6يم، وبعيـد عن تبُقــ6ْآن تبك6يم، 
وأنه ييء إىل تبُقــ6ْآن، وأنه يف نفس 
تبوقا سيعكس وضعيته 1ذه تملر ية 
وضعفه عىل تمج6يـن، ريصلُح قدو1 
بآلج6ين يف ضعفه بـدالً من أن يكون 
قدو1 بآلج6ين - و1ـو يحلل تبُقـ6ْآن 

تبك6يم - يف قوته. 
تبسـيد  يعـو   تملوضـوع  ذتت  ويف 
أنـه يجـب  بيؤكـد  تبحوثـي  حسـن 
علينا أن: نتعلم تبُقــ6ْآن تبك6يم، وأن 
نتثقف بثقارته، مشرتً إىل أن تبُقـ6ْآن 
تبك6يم سـيجعلنا سنع6ف كيف نقيّم 
موتقفـه  1ـذت  أن  نعـ6ف  تمج6يـن، 
ق6آنيـة ومنسـجلة مع تبُقــ6ْآن، أن 
1ـذت - مهلا كان شـكله، مهلا كانا 
علا تـه، مهلـا كان يلتلـك من كتب 
- يلـدو وضعيتـه غر منسـجلة مع 
تبُقــ6ْآن تبك6يم، رؤته غر منسـجلة 

مع تبُقـ6ْآن تبك6يم. 

من يحمل الُقـْرآن وتراه ضعيفًا في مواقفه من أعداء اهلل، ضعيفًا في رؤيته 
فاعرف بأنه بمعزل عن الُقـْرآن وبعيٌد عنه ويسيُء إليه 

الُق�ْرآُن كله قوة وعزة وشرف ورؤى صحيحة تعطي َمن يسريون على نهجه أن 
يكونوا بمستوى أن يضربوا أعداَء اهلل كيفما كانوا وكيفما كانت قوتهم

مق6ر تألسلوعن تبقا من 

:  مع6رة تبله نعم تبله - 
من 3 إىل 16 ُآَلا ى تمج16

تبدرس تبخامس + تبثقارة تبق6آنية.
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 خالل مظاهرات فلسطينية تنديدًا بمؤتمر وارسو

 خالل عشاء مغلق في وارسو 

الجيش السوري يقضي على 
إجراميني ويدّمـر تحصينات 

ومقرات لهم بريف حماة
 : سوريا 

قـى تبجيُش تبسـوري يف حلا1، أمـس تبجلعة، عىل 
عد  مـن تإلآ6تمين وكلَّد1م جسـائ6َ باألرـ6ت  وتبعتا ، 
وذبك يف سـياق تب6  عـىل ج6قهم تتّفـاق منطقة جفض 

تبتصعيد يف ريف حلا1 تبشلايل تبغ6بي. 
وأرـا ت وكابـة تألنلاء تبسـورية سـانا، بـأن وحدتِت 
تبجيش نّفـذت رضباٍت صاروجيًة عـىل موتقع إآ6تميي 
“تبحـزب تبركسـتاني” و”آلهـة تبنـرص1” يف ق6يتـي 
تبتوينـة وتبحويـز يف تبرشيـط تبرشقـي بسـهل تبغـاب، 
ملينـة بأن تبرضبات أسـف6ت عن تبقضـاء عىل عد  من 
تإلآ6تمين من تبتنظيلن وإصابة آج6ين وتدمر أسلحة 

وذجائ6 كانا بحوزتهم. 
ويف تبسياق، قضا وحدتٌت من تبجيش عىل مجلوعات 
إآ6تمية ملا تسلى “كتائب تبعز1”، وذبك أثناء محاوبتها 
تبتسـّلل من محـور وت ي تبـدورتت رشق بلـد1 تبلطامنة 

باتّجاه تبنقاط تبعسك6ية ب6يف حلا1 تبشلايل. 
ورّ ت وحدتُت تبجيش، أمس تألول تبخليس، باألسلحة 
تملناسـلة عىل ج6وقات مجلوعـات إآ6تمية عند أط6تف 
بلد1 جان شـيخون ب6يـف إ بب تبجنوبي وأطـ6تف بلد1 
تبسـكيك رشق بلـد1 جـان شـيخون وبلدتـي تبحويـز 
وتبحويجة عىل تألط6تف تبرشقية بسهل تبغاب وأوقعا يف 

صفورها قتىل ومصابن. 

العدّو الصهيوني يجدد خرق 
األجواء واملياه اللبنانية

 : متابعات 
آّد  طـرتُن تبعدّو تبصهيوني وزوترقه تبح6بية، أمس 

تبجلعة، ج6َق تألآوتء وتملياه تإلقليلية تبللنانية. 
وأوضحـا قيا 1ُ تبجيـش تبللناني يف بيـان بها، أمس 
تبجلعـة، نرشته عـىل موقعها تب6سـلي، أن “6 طائ6تت 
ح6بيـة صهيونية معا يـة ج6قا تألآـوتَء تبللنانية عىل 
ررتت متتابية ونّفـذت طرتناً  تئ6ياً بن شـكا وتبجنوب 
ورـوق مناطق تبشـوف وتبجنـوب وبـروت وضوتحيها 
وبعلـدت وتبلقـاع تبغ6بي قلـل أن تغا ر آليعهـا تألآوتء 

باتّجاه تألرتيض تملحتّلة”. 
وأضـاف تبليـان: إن زورقاً ح6بيـاً صهيونيا أقد1 عىل 
جـ6ق تمليـاه تإلقليليـة تبللنانيـة مقابـل رأس تبناقور1 

ملسارة 110 مرتً وملد1 5  قائق. 
وكانا قيا 1 تبجيـش تبللناني أعلنا يف بيانات، أمس 
تألول تبخليـس، عن جـ6ق تبطرتن تبح6بـي تبصهيوني 
تألآـوتء تبللنانية بفرتت متتابية وال سـيلا روق مناطق 

تبجنوب وتبلقاع. 

إصابة عشرات الفلسطينيني جراء قمع االحتالل مسريات يف غزة والضفة

إيران: مؤتمر وارسو فشل وفضيحة كبرية ألمريكا

هآرتس الصهيونية: نتنياهو تعّمد فضَح وكشف خيانة حلفائه العرب

 : متابعات 
أصيب عدٌ  مـن تملوتطنن باب6صاص وباالجتناق 
بابغـاز، أمس تبجلعة، آ6تء قلـع ُقــوَّتت تالحتالل 
تبصهيوني ملسـرتت تبعو 1 تبكـبى وكرس تبحصار 
وتبتنديد بلؤتل6 وترسـو رشق قطـاع غز1 وتبضفة 

تبغ6بية. 
ثلانيـة  إن  تبفلسـطينية:  ورـا  وكابـة  وقابـا 
موتطنن أصيلـوت بينهم طفل بجـ6تح ح6آة جالل 

مشاركتهم يف مسرتت تبعو 1 رشق قطاع غز1. 
وأضارـا تبوكابـة، أن مسـعفًة أصيلـا بابَقَد1 
ب6صـاص تالحتـالل يف محيط موقـع »ملكة« رشق 
مدينـة غـز1، وإصابة عد  من تملوتطنـن باالجتناق 

آ6تء إطالق تالحتالل قنابل تبغاز. 
إىل ذبـك، أصيـب عـرشتُت تبفلسـطينين بحاالت 
تجتنـاق، أمس تبجلعة، آ6تء قلع ُقــوَّتت تالحتالل 
تبصهيوني مظا161 بلعن غ6ب رت1 تبله تألسـلوعية 

تملنا1ضة بالستيطان بابضفة تبغ6بية. 
وذكـ6ت وكابة معـاً أن ُقــوَّتِت تالحتـالل أطلقا 
تب6صاَص تبحي وقنابل تبغاز تبسا1 تجاه تملشاركن يف 
تملظا161 تبتي تنطلقا من وسط تبق6ية باتّجاه آدتر 
تبفصل تبعنرصي ورـاء بلقدس وتملقدسـات وتنديدتً 
بلؤتل6 وترسو وما تسـلى »صفقة تبق6ن«، ما أَ َّى 

إىل إصابة عرشتت تبفلسطينين بحاالت تجتناق. 

كلا تقتحلا ُقــوَّتُت تالحتـالل تبصهيوني ق6يَة 
عوريـف آنـوب نابلـس يف تبضفة تبغ6بيـة وقاما 

بتج6يف أرتيض تبفلسطينين. 
وقال مسـؤول ملف تالسـتيطان شـلال تبضفة 
غسـان  غلـس بوكابـة ورـا: إن ُقـــوَّتت تالحتالل 
تقتحلا تبق6ية وقاما بأعلال تج6يف بابُق6ب من 
جزتن تملياه ومدرسـة عوريف وأقاما سوتت6 ت6تبية 

ملنع تأل1ايل من  جول أرتضيهم تبتي تقدر مساحتها 
بنحو 100  ونم. 

وأضاف  غلـس: إن ُقــوَّتت تالحتالل تعتدت عىل 
تبفلسـطينين يف ق6يـة عوريف وأطلقـا تب6صاص 
أَ َّى إىل إصابـة  تبحـي وقنابـل تبغـاز تبسـا1، مـا 
تبفلسـطينين ر6حـان نجم شـحا 1 ويوسـف عي 

شحا 1. 

 : متابعات 
أّكـــد رئيُس بجنة تألمـن تبقومي 
تببملـان  يف  تبخارآيـة  وتبسياسـة 
تإلي6تني، حشـلا تبله رالحا بيشـه، 
أمس تبجلعة، أن مؤتل6 وترسو شّكل 
رضيحًة كلر1ً ألم6يكا، ويأتي تمتدت تً 
بلفضائح تألج6ى تبتي ب16نا عزبتها 

يف تبعابم. 
وقـال رالحـا بيشـه يف ترصيـح 
إىل  سـعوت  تألمركيـن  إن  صحفـي: 
تبدوبية  تسـتخدت1 تبقنوتت تب6سـلية 
مثـل مجلـس تألمـن تبـدويل التخـاذ 
إآـ6تءتت ضد إيـ6تن وبكنهـم وآدوت 
تألمـ6”،  نهايـة  ُعزبـة  يف  أنفسـهم 
مؤّكــدتً أن تآتلاع وترسـو بم يحّقق 

سوى تبفشل تبذريع. 
إىل ذبـك أّكـــدت وزتر1 تبخارآية 
أن  تبجلعـة،  تألول  أمـس  تإلي6تنيـة، 
تبـذي ُعقـد بهـدف  مؤتلـ6َ وترسـو 
تبضغـط عـىل إيـ6تن رشـل وأن بيانَه 

تبختامي يفتقد بللصدتقية. 

وقال تملتحدث باسـم تبوزتر1 به6ت1 
قاسـلي يف بيـان، أمـس تبُجُلعة: إن 
تبليـان تبختامي بللؤتلـ6 يفتق6 ألية 
مصدتقية أَو ق6تر وتم إصدتره من قلل 
تبدوبتـن تب6تعيتـن به، مشـرتً إىل أن 

تبليان يؤّكــد رشل تملؤتل6. 
وأضاف قاسـلي، أنـه باب6غم من 
محـاوالت وتشـنطن وتسـعة تبنطاق 

بعقد تآتلاع شـامل وتشكيل تحابف 
آديد ضد إيـ6تن رإن عدَ  ومسـتوى 
أن  كلـا  متدنيـاً،  كان  تملشـاركن 
تملشـاركن تمتنعوت عـن تأييد أي ق6تر 

منا1ض إلي6تن. 
وبفا قاسـلي، إىل أن 1ذت تبفشـل 
ريـه  تعلـل  وقـا  يف  متوقعـاً  كان 
وتشنطن عىل زيا 1 تبتوت6 وتبرصتعات 

و عـم تإلر1ـاب وتبِعدتء بن شـعوب 
تملنطقـة وزعزعة تألمن وتالسـتق6تر، 
رضالً عن تنسـحابها أُحـا ي تبجانب 
ـع مع إي6تن  مـن تالتّفاق تبنووي تملوقَّ
وتبـذي يعـد تنتهـاكاً بجليـع تملعاير 

تبدوبية. 
وأّكــد قاسـلي أنه عىل تب6غم من 
تبسياسـات تبعدتئية ألمـركا وتبكيان 
تبنضـاَل وتملقاومَة  تبصهيونـي رـإن 
سيسـتل6تن إىل حن إرساء تالستق6تر 
يف تملنطقـة وإجالئها من وآو  تبقوى 
تألآنليـة وتملعتديـة  تعيـاً تبواليـات 
تملتحـد1 إىل تبتوقـف عـن سياسـاتها 

تبخليثة وتبعدوتنية. 
وكانا وزتر1ُ تبخارآيُة تإلي6تنية 
تعتبت مؤج6تً أن تملؤتل6 تبذي ُعقد 
يف بوبندت بدعو1 من تبواليات تملتحد1 
تألربعـاء وتبخليس تبفائتن بهدف 
تبضغط عىل إي6تن وتأمن تملزيد من 
تبدعـم بكيان تالحتـالل تبصهيوني 
تبسـيايس  تبيـأس  عـن  يعـب 

بوتشنطن. 

 : متابعات 
»1آرتـس«  صحيفـُة  ذكـ6ت 
تبصهونيـة، أمـس تبجلعـة، أن رئيَس 
تبـوزرتء تبصهيونـي بنيامـن نتنيا1و 
تعّلـد رضـَح وكشـف جيانـة حلفائه 
تبعـ6ب، ريلا 1اآم معلقـون صهاينة 
ذبـك  باسـتغالل  متهلينـه  نتنيا1ـو 

ملكاسَب تنتخابية. 
وأشـارت تبصحيفـة يف مقـال بهـا 
ويفضـح  يخـون  »نتنيا1ـو  بعنـوتن 
حلفائه تبعـ6ب عب يوتيـوب« نرشته، 
أمـس تبجلعـة، إىل أن مكتـب نتنيا1و 
َل جالل وآلة  رّسب رشيط ريديو ُسـجِّ
عشـاء مغلقة مـع مسـؤوبن ع6ب يف 
مؤتل6 وترسـو، قا1 بإزتبته بعد  قائَق 

قليلة. 
وأوضحـا أن مكتـب نتنيا1ـو قا1 
بتحليـل تبفيديـو عىل موقـع يوتيوب 

تبتابـع بـه ووزعـه يف بيـان صحفـي، 
ملينـة أنه تم تحليـل تبفيديو بط6يقة 
مخلأ1 »يف بيان صحفي حول موضوع 
مختلف، كان علـار1 عن مقطع ريديو 
مـن مؤتلـ6 مغلـق تألربعـاء يف مؤتل6 

وترسو«. 
وأظهـ6 تبفيديـو صوت مسـؤوبن 

تبدوبـة  شـؤون  وزيـ6  بينهـم  عـ6ب 
تبسـعو ي عا ل تبجلر وزي6 تبخارآية 
تبلح6ينـي جابد بـن محلـد آل جليفة 
آانـب  إىل  موقفهـم  أّكـــدوت  تبذيـن 
جـط نتنيا1ـو بـأن تبقضيـة تإلي6تنية 
»سـامة« -حسـب زعلهـم- أكث6 من 

تبفلسطينين. 

وبيّنـا تبصحيفة أن مكتَب نتنيا1و 
قـا1 بإزتبة تبفيديو بعـد أن قاما 1ذه 
بنـرش جب عنه، الرتة إىل أنه يف تبحديث 
»أيّـد  رقـد  تبعشـاء  تبـذي  تر جـالل 
وزرتء من تبلح6ين وتبسـعو ية موقَف 
نتنيا1و ويقفون بجانله بشأن تبحاآة 
تمللحـة بلتعامل مـع تبقضيـة تإلي6تنية 

عىل حساب تبفلسطينين«. 
يف تملقابل، 1اآم معلقون صهاينة 
ه حّقـ6 وأ1ـان وزي6َي  نتنيا1ـو؛ ألَنَـّ
تبسـعو ية وتبلح6يـن عـب ترسيـب 
بابصـوت وتبصور1 ما قـااله يف حفل 
بـدون  وترسـو  يف  تملغلـق  تبعشـاء 

عللهلا. 
وتعتـب تملعلقون أن ذبك يأتي بهدف 
تسجيل مكاسـَب تنتخابية من قلله يف 
تالنتخابات تملقللة يف شـه6 أب6يل تملقلل 
يف ظـل تشـتدت  تملنارسـة عـىل كسـب 

تألصوتت. 

االّتحاد األوروبي يضع النظام 
السعودي ضمن قائمته السوداء يف 

مجال تمويل اإلرهاب
 : متابعات 

 
وضـع تالتّحـاُ  تألوروبـي، أمـس تألول تبخليس، نظـا1َ  وبة 
تبعدوتن تبسعو ي ضلن قائلته تبسو تء بلدول تبتي تشّكل تهديدتً 
عىل بلدتنه؛ بسـلِب تلويلهـا تإلر1اب وقيامهـا بعلليات تلييض 
أموتل.  ونقلا رويرز عن تملفوضية تألوروبية قوبها، إنها وضعا 
تبسعو ية و والً أج6ى إىل تبقائلة تبسو تء تبتي تضم 13  وبة”. 
وبـا رت  وٌل أوروبيـة إىل تبرحيـب بضـم  وبـة تبعـدوتن 
تبسـعو ي، رقد رحلا أملانيا بابق6تر، حيث قال متحدٌث باسم 
وزتر1 تملابيـة تألملانيـة، إن بال ه ت6ّحب بقـ6تر تالتّحا  تألوروبي 
إ رتَج تبسعو ية عىل تبقائلة تبسو تء بلدول تبتي تشّكل تهديدتً 

بلتكتل؛ بسلِب تهاونها مع تلويل تإلر1اب وغسل تألموتل. 
وورق مسـؤوبن يف تالتّحا  تألوروبي رإن تبنظا1 تبسـعو ي 
وحلفـاءه بلـن ريهم تبواليـات تملتحد1 ضغطوت عىل ب6وكسـل 

إلزتبة 1ذت تبنظا1 من تبقائلة  ون نتيجة.
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تبسلا 
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اخلط���ر في املنطقة بكلها، الش���ر باملنطقة بكلها، هو إس���رائيل ومن ثَم ُك������ّل ما هو امتداٌد 
للخط���ر اإلس���رائيلي اخلطر التكفيري؛ ألنه امتداد للخطر اإلس���رائيلي وملصلحة إس���رائيل 

ويساعد على تعاظم هذا اخلطر.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

محمد المنصور 
 

ترى هل نس�مُع م�ن األمانة 
العامة لإلصالح أَو من الزنداني 
أَو صع�ر أَو اليدومي أَو غريهم 
م�ن دع�اة اإلص�الح وقياداِت�ه 
وناش�طيه إدانة أَو استنكاراً ملا 
أقدمت عليه ما تسمى الرشعية 
من حضور ملؤتمر أوسلو باسم 
اليم�ن ومن إق�دام املدعو خالد 
اليمان�ي وزي�ر خارجية هادي 
الكي�ان  م�ع  التطبي�ع  نح�و 
الصهيون�ي والجل�وس بجانب 
نتنياه�و وتب�ادل الحدي�ث مع�ه يف مؤتمر وارس�و، مما يعد 

بمثابة خيانة عظمى بحسب الدستور اليمني؟!. 
وهل يا ترى سوف يصدر موقٌف من هذه الجريمة الخيانية 
عن الحزب االشراكي اليمني أَو الوحدوي النارصي املنضوين 
تحت مسمى الرشعية؟ أم أن املاَل السعودي قد استعبد ُك��لَّ 
َمن يف الرياض بما فيهم أولئك الذين كانوا يصنفون أنفس�هم 

باإلْساَلميني واليسار والقوميني؟. 
أم أن موق�َف اليماني هو موق�ُف اإلخوان وأنهم إنما كانوا 
يزاي�دون باس�م فلس�طني واألق�ى، وكانوا يس�تثمرون يف 
َة من الش�عب بتلك  القضي�ة الفلس�طينية ويخدع�ون العامَّ
الش�عارات واملهرجانات والفعاليات واملحارضات واألنش�طة 
التي كانت دائماً تدر أمواالً وتربعاٍت وهباٍت تأتيهم من داخل 

اليمن وخارجه؟!. 
نفُس التس�اؤالت عما جرى ودالالته تتص�ُل اليوَم بموقف 
الحزبَ�ني االش�راكي والنارصي اللذي�ن كانت لهم�ا مواقُف 
مرّشف�ٌة من القضية الفلس�طينية ومن التطبي�ع مع الكيان 

الصهيوني حتى األمس القريب. 
موق�ُف االش�راكي والن�ارصي بع�د َح�ْرف البوصلة نحو 
الرياض واالنخراط يف العدوان الس�عودي األمريكي اإلماراتي 
التحالفي يبدو أصع�َب من موقف اإلصالح الربجماتي القابل 

للتشكُّل بحسب فقه الرضورة املتبَّع لديه. 
تأكي�ُد وتوضيُح اإلصالح واالش�راكي والنارصي للموقف 
من القضية الفلسطينية ومن التطبيع مع الكيان الصهيوني 
الذي تم يف بولندا وباس�م الرشعية ال يحتمل الصمَت وال َدسَّ 
ال�رؤوس يف الرمال فهل ثمة موقٌف؟ أم إنها النهايُة الطبيعيُة 
لكيان�ات سياس�ية ش�اخت وتخّلت ع�ن موروثه�ا النضايل 
وبرامجها وأدبياتها وانس�لخت عن الدين والوطنية واالنتماء 
��ة وثوابتها يف لحظة أمريكية صهيونية سعودية بائسة  لألُمَّ
يتوهم�ون أنها ق�ادرٌة عىل أن تكت�ب نهايَة التأري�خ اليمني 
والعرب�ي واإلنس�اني، يف حني أنها لحظ�ٌة أمريكية صهيونية 
س�عودية مأزوم�ة تبحُث يف صفق�ة الق�رن والتحريض ضد 
إي�ران وديمومة الع�دوان عىل اليمن عن متنف�س يقيهم من 

السقوط. 
س�قطت ما تس�مى الرشعية سياس�ياً ووطني�اً وأخالقياً 
م�ن خ�الل انضوائه�ا يف َصفِّ الع�دوان الس�عودي األمريكي 
التحالف�ي املجرم عىل اليمن، كما تس�قط هذه الرشعيُة التي 
ال تمثُّل الشعَب اليمني وإنما تمثل قوى تحالف العدوان وبكل 
مكوناته�ا الي�وَم يف مس�تنقع الخيانة والتطبيع م�ع الكيان 
الصهيون�ي الع�دو األول للعرب واملس�لمني، وه�و ما يضفي 
عىل الع�دوان واملؤامرة متعددة الجوانب ع�ىل اليمن وضوحاً 
لطبيع�ة ال�دور امل�وَكل إىل ما يس�مى بالرشعي�ة، َووضوحاً 
لطبيع�ة الدور األمريك�ي الصهيون�ي الربيطاني الس�عودي 
اإلمارات�ي التآمري ع�ىل اليمن الذي تكّش�ف خ�الل العدوان 
ِبُك���ّل إبعاده السياس�ية والعس�كرية واالقتصادية وضمن 

اسراتيجية االستهداف لليمن واملنطقة. 
بطبيعة الحال فإنَّ هذه الخطوَة الخيانيَة التي أقدم 

هل لإلصالح واالشراكي 
والناصري موقٌف آخر؟

هل اكتمل تتويج نتنياهو زعيماً للناتو العربي؟
عبُدالباري عطوان

 
إنّها قّصة قّمتني ِعشنا تفاصيل 
وقائعهما لحظًة بلحظة، األوىل قّمة 
ح�رب يف وارس�و، اع�رف بنيامني 
ِنتنياهو بأنّها تحشيد لرضب إيران 
وربّما غزوها، والثّانية قّمة س�الم 
ثالثيّة يف سوتيش تسعى إىل تحقيق 
الّس�الم يف س�ورية، ون�زع فتي�ل 
الح�رب يف املِنطقة، وم�ن امُلفارقة 
أن امُلشاركني يف هذه القّمة قاطعوا 
األُوىل احتجاًجا واس�ِتنكاًرا، وربّما 

استعداًدا أيًضا.
يف قّمة وارس�و كان ِنتنياهو هو 

“العري�س″، أّما امُلش�اركون الع�رب، وُمعظمهم 
م�ن وزراء الخارجيّة، فكانوا ُمجّرد “كومبارس” 
جرى “اس�تدعاؤهم” أمريكيًّا م�ن أجل التّطبيع، 
وتموي�ل الح�رب القاِدمة التي تُريده�ا وتُحّرض 

عليها دولة االحِتالل اإلرسائييل.
كان ُمؤمًل�ا أن يجل�س خال�د اليمان�ي، وزي�ر 
خارجيّ�ة “الرشعيّة” اليمن�ي، إىل جانب ِنتنياهو 
ويتبادل معه امُلزاح واالبِتسامات، وكان ُمؤمًلا أكثر 
أن يكون السيد يوس�ف بن علوي، وزير خارجيّة 
سلطنة ُعمان، التي حظيت بتقدير ُمعظم العرب 
ملواقفه�ا الحياديّة، والنّأي بالنّفس عن الِخالفات 
العربيّ�ة، هو وزي�ر الخارجيّ�ة العرب�ي الوحيد، 
حتّى ه�ذه اللحظة، ال�ذي يلتقي رئي�س الوزراء 
اإلرسائييلّ علنًا أمام عدس�ات التّلف�زة، ويتنّصل 
من امل�ايض العرب�ّي امُلق�اوم، ملصلح�ة االعِراف 
بالح�ارض الجديد الذي تتكّرس فيه إرسائيل دولًة 

أساسيًّة يف املِنَطقة.
***

كاء األصليّ�ون  املس�ؤولون األُوروبيّ�ون ال�رشُّ
يخّفض�ون  النات�و  حل�ف  يف  املتح�دة  للوالي�ات 
ُمش�اركتهم إىل أدن�ى امُلس�تويات يف ه�ذا امُلؤتمر 
“املشبوه”، ويتمّسكون باالتّفاق النووّي اإليرانّي 
الذي منع حربًا يف املِنَطق�ة، واحتوى الّطموحات 

النوويّ�ة اإليرانيّة، ومنع ِس�باًقا للتس�ّلح، بينما 
يُس�ارع وزراء خارجيّة ع�رب لالنِضمام إىل ِحلف 
وارس�و الجدي�د لش�ن ح�رب عىل 
إي�ران بزعام�ة إرسائي�ل وأمريكا، 
إنّه�ا قّم�ة املأس�اة واإلذالل، ونزع 

براِقع الحياء، أو ما تبّقى منها.
من حق ِنتنياهو أن يَُغّرد ُمبتهًجا 
كيفما شاء، وأن يتحّدث عن فخِره 
بصناعة التاريخ والوقوف يف خندق 
واحد مع “أش�قائه” العرب الُجدد 
يف ُمواجهة “الخطر اإليراني” الذي 
يُهّدد أمن واس�تقرار املِنطقة، فقد 
“خال لك الج�و فبييض واصفري”، 
احتفاالت�ه  أن  ثق�ة  ولكنّن�ا ع�ىل 
ه�ذه ُعمره�ا قصري، ألّن ه�ؤالء الذي�ن يُطبّعون 
معه مّجانًا، ويُعّمدون�ه زعيًما عليهم، ال يُمثّلون 
الغالبيّ�ة الُعظمى من القيم العربيّة واإلس�الميّة، 

بَل ال يُمثّلون ُشعوبهم األصليّة الرّشيفة.
“ميكروفون�ه”،  ع�ن  »اليمان�ي«  يتن�ازل  أن 
أو ُمك�رّب صوته إىل ج�اِره اإلرسائي�يلّ، ِنتنياهو، 
به�ذا  نَش�وًة  عريض�ٍة،  بابتس�امٍة  مصحوبً�ا 
“التّكري�م”، من أج�ل أن يقوم األخ�ري بالتُطاول 
بأع�ىل صوته عىل الع�رب، والحديث ع�ن الخطر 
اإليران�ي، وليس اإلرسائي�يلُ ع�ىل املِنَطقة، فهذه 

أكرب “زّلة” أو خطيئة دبلوماسيّة وأخالقيّة.
الش�عب اليمن�ُي الّش�جاع الّش�هم، وم�ن ُكل 
املنابت والطوائف واملناطق، قد يختلف عىل الكثري 
م�ن األُمور إال الع�داء إلرسائي�ل، ُمجرمة الحرب 
الت�ي تحت�ل امُلقّدس�ات وترتكب املج�ازر يف َحق 
أش�قائه يف ِفلس�طني وجنوب لبن�ان، وقبلهما يف 

ِمرص وسورية.
د العهد الجديد الذي  املرحلة القادمة ربّما تُجسِّ
دعا إلي�ه مايك بومبيو يف كلمته أم�ام امُلجتمعني 
يف وارس�و، عهد الّزعام�ة اإلرسائيليّة لعرب حلف 

ا  الناتو الجديد، ولكنّه لن يكون قطًعا ندًّ

صالح الدكاك
 

اإلطاح�ُة  كان�ت  إذَا   -
بإقطاعي�ة بن�ي األحم�ر ه�ي 

الثورة.. 
فالحوثي�ون هم من أطاحوا 
به�ا.. وأدعياء الث�ورة هم من 
عليه�ا  حزن�اً  الح�داَد  لبس�وا 
ويس�تميتون يف إع�ادة نرَْيِه�ا 
ورسنها وأطواقها إىل سدة البلد 

وعنق أبنائه. 
- إذَا كان�ت اإلطاحة بصالح 

هي الثورة.. 
فالحوثي�ون هم َمن أطاحوا 
به وأدعياُء الثورة هم من ندبوا 
وناحوا وولول�وا كالثكاىل بعده 
وجعلوا من جماجمهم مباصَق 
للغ�زاة وم�ن عرضه�م تكاي�ا 
للجنجويد باس�م الث�أر للزعيم 

املغدور.. 
- إذَا كان�ت اإلطاحة برموز 
الَفي�د وأم�راء ح�رب 7/7 هي 
للقضي�ة  الع�ادَل  الِقص�اَص 

الجنوبية.. 
فالحوثي�ون هم من اقتصوا 
لها ومعظ�م الحراكيني هم من 
والجن�وب  مخادعه�م  فتح�وا 
لبقاي�ا فلول الفي�د وآخر لحاه 
وسمارسته  وعمائمه  وغلمانه 
الف�ارة م�ن س�يف  وبيادات�ه 
إماراتي�ة  برعاي�ة  القص�اص 

سعودية.. 
أن�وف  تمري�ُغ  كان  إذَا   -
الغطرس�ة امللكي�ة الس�عودية 
وتقوي�ُض  أذرعته�ا  وب�رُ 
ه�و  عمالئه�ا  منظوم�ة 
للجمهورية  الع�ادَل  الِقصاَص 

وللشهيد الحمدي.. 
فالحوثي�ون هم َم�ن فعلوا 
ويفعل�ون ذل�ك والجمهوريون 
نع�اَل  يفت�دون  م�ن  ه�م 
بصدوره�م  واململك�ة  امللي�ك 

ومؤّخراتهم. 

إذا كانوا 
يفقهون؟!!
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