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 : خاص
عقد رئيُس نملجلس نلسـيايّس نألعىل، 
لقـاًء  نألحـد،  أمـس  نملّشـاط،  مهـدي 
مـع نملبعـوث نألملـي إىل نليلـن مارتن 
غ8يفيث؛ مللاقشـة تلفيذ نتّفاق نلسـويد 
وجطة إَعاَ 3 نالنتشار نلتي قدمها رئيس 
لجلة نلتلسـيق، وحرض نللقاء ُكــلٌّ من 
رئيـس مجلس نللـونب، ورئيس حكومة 

نإلنقاذ. 
وجالل نللقاء، أّكــد نل8ئيس نملّشـاط 
نملونرقـَة عـىل جطـة إَعاَ 3 نالنتشـار يف 
محارظـة نلحديـد3، ونلجا3زيـة لتلفيذ 
جطونت نمل8حلة نألوىل من نلخطة، مثللاً 

آهو  نملبعوث نألملي. 
وأشـار نل8ئيـُس إىل أن نلطـ8ف نمج8 
مسـتل8ٌّ يف نلتلصل علا تم نالتّفاق عليه 
يف مشاورنت نلسويد، ومستل8ّ يف نجتالق 

نلع8نقيل أما1 تلفيذ نالتّفاق. 
كلـا أشـار إىل أن نلطـ8َف نمج8 أابت 
عـد1َ آديتـه يف نلتوآه إىل نلسـالح، من 
جـالل نسـتل8نره يف جـ8ق نتّفـاق وقف 
ونسـتقدن1  نلحديـد3،  يف  نللـار  إطـالق 

نلتعزيزنت. 

ونبّـه نملّشـاُط إىل أن تهـ8ّب نلطـ8ف 
نمجـ8 وملاطلتـه ريلـا يخـص ِمَلـّف 
نألرسى، وإَعـاَ 3 رتـح مطـار صلعـاء، 

ونلبلك نمل8كزي، ورصف نمل8تبات. 
مـن آانبـه، أعـ8ب رئيـُس مجلـس 
نللونب، يحيـى نل8نعي، جالل نللقاء، عن 
أسفه السـتل8نر تونُآِد علارص نمل8تِزقة 
يف مطاحـن نلبح8 نألحل8 ومصانع نملون  
نلغذنئية بالحديد3، ونستل8نر نعتدنءنتهم 
نلط8يـق  بفتـح  نملكلفـة  نللجـان  عـىل 
إىل نملطاحـن، وقصـف طـرنن نلعـدونن 

للصيا ين. 
بـدوره أّكــد رئيـس حكومة نإلنقاذ، 
َعبدنلعزيز بن حبتـور، عىل أ3ليّة تلفيذ 
ما تم نالتّفاق عليه يف مشاورنت نلسويد، 
الرتـاً إىل نلوضع نإلنَْســاني نملتد3ور يف 

نليلن آ8نء نلعدونن. 
وأرا ت وكالة سبأ أن نملبعوث نألملي 
إىل نليلن، أّكــد جالل نللقاء عىل أن 3ُلاك 
ن3تلامـاً  ولياً بإحالل نلسـال1 يف نليلن، 
مشّد نً عىل رضور3 نمليض قدماً يف تلفيذ 
نتّفاق نلسـويد، وأ3ليّة إَعاَ 3 نالنتشـار 

يف أرسع وقت، ورـق نلخطة نملقدمة من 
رئيـس لجلة نلتلسـيق، نلجلـ8نل مايكل 

لوليسغار . 
كلا أّكـــد غ8يفيث ح8َصه عىل عقد 

مفاوضات ق8يبة. 
بجهـو   نألملـي  نملبعـوُث  وأشـا  
رئيس نملجلـس نلسـيايّس نألعىل، مهدي 
نملّشـاط، و عله إلنجاح نالتّفاق نلخاص 
لجلـة  وآهـو   نلحديـد3،  بلحارظـة 
نألرسى ونللجاحات نلتي حّققتها يف 3ذن 

نملَِلـّف. 

أخبار

 بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة اإلنقاذ:

قائُد الثورة يلتقي املبعوَث األممي ويؤّكــد الجهوزيَة لتنفيذ اّتفاق السويد وينتقد عرقلة الطرف اآلخر

الرئيس املّشاط يلتقي املبعوث األممي ويؤّكــد املوافقَة على تنفيذ خطة 
إعادة االنتشار يف الحديدة

 : خاص
نلتقى قائُد نلثور3، نلسيُد َعبدنمللك بدر نلدين نلحواي، 
أمـس نألحد، باملبعوث نألملي إىل نليلن مارتن غ8يفيث؛ 
مللاقشـة نلخطـونِت نملتعلقـِة بتلفيـذ نتّفاق نلسـويد، 

ونلع8نقيل نلتي يتعّلـُد3ا نلعدونن وم8تِزقته. 

محلـد  نملفـاوض،  نلوطلـي  نلورـد  رئيـُس  وقـال 
َعبدنلسـال1، يف ترصيح صحفي: إن قائـَد نلثور3 أّكــد 

لللبعوث نألملي نلجهوزيَة للسال1، وتلفيذ نالتّفاق. 
وننتقد نلسـيُد َعبدنمللك جالل نللقاء نل8رض نملسـتل8ّ 
من قبـل نلط8ف نمج8 ملا قد تم نالتّفاق عليه، َوآج8 ذلك 
تعلتهـم إزنء نلخطـة نملقدمة من رئيس لجلة نلتلسـيق 

وإَعاَ 3 نالنتشار يف نلحديد3. 
كلـا ننتقد قائـُد نلثور3 عد1َ آهوزيـة نلط8ف نمج8 
ذلـك  أن  إىل  بِلَلــّف نألرسى، ُمشـرنً  لتحقيـق تقـد1 
يثبـت عد1 آديتهـم وح8صهم عـىل نلسـال1، إَضاَرـًة 
إىل ع8قلتهـم نلتامـة لبقيـة نلقضايـا نلتي تـم نالتّفاق 
عليها جالل مشاورنت نلسـويد، ريلا يُخصُّ نملعالجات 

نالقتصا ية نلرسيعة وملاقشة آليات رتح مطار صلعاء 
ونلتهدئـة يف محارظة تعز، وغر ذلـك من نلقضايا ذنت 

نلصلة. 
وأشـار رئيـُس نلورـد نلوطلـي إىل أن ملثـي نلورـد 
نلوطلي يف لجلة نلتلسيق ونالنتشار أبدون ُكــّل نلح8ص 

ونلجدية لتلفيذ نالتّفاق. 

تدمري 5 آليات ومصرع عشرات الجنود السعودّيني واملرتزقة بكمائَن هندسية يف نجران وجيزان
 : ما وراء الحدود

ونللجـان  نلجيـش  ُقـــوَّنُت  ونصلـت 
نلشـعبيّة عللياِتها نلعسـك8يَّة، يف مختلف 
آبهـات مـا ورنء نلحـدو ، ونّفـــذت ملذ 
مسـاء أمـس نألول، عـد3 علليـات نوعية 
نلعـدّو  مـن آلـو   عـدٌ   سـقط جاللهـا 
نلسـعو ّي وم8تِزقتـه قتىل وآ8حـى، وتم 

تدمر عد3 آليات. 
رفـي نجـ8نن، تلّكلت ُقـــوَّنُت نلجيش 
ونللجان نلشـعبيّة من تدمر آلية عسك8يّة 
أم8يكيـة مـن نـوع »رـور « يف رشـاحة 
نلغ8بية، وأرا  َمْصــَدٌر َعْسَك8ِيٌّ لصحيفة 
نملسـر3 بأن نمليـة كانت محللـًة بذجائ8َ 
متلوعة، وتم تدمر3ُا بُعبَْو3ٍ ناسفة زرعتها 

وحد3 نلهلدسة نلعسك8يّة. 
وبالتزنمـن،  ّمــ8ت ُقـــوَّنُت نلجيـش 
ونللجـان نلشـعبيّة آليًة عسـك8يّة أُْجــ8َى 
صحـ8نء  يف  نلسـعو ّي،  نلجيـش  مل8تِزقـة 
نألآارش ُقبالة نج8نن، وذلك بونسطة عبو3 
ناسـفة أُْجـــ8َى زرعتها وحد3 نلهلدسـة 
نلعسك8يّة، وأسف8 تدمر نملية عن مرصع 

َمن كانون عىل متلها. 
كلا  ّمــ8ت ُقــوَّنُت نلجيـش ونللجان، 
آ8نرًة عسـك8يًّة وطقلاً للعدّو نلسـعو ّي 
قبالـة نلسـديس، وذلـك بونسـطة قصـف 

مسّد  نّفــذته وحد3 نالسلا  نملدرعي. 
ويف آيـزنن،  ّمــ8ت ُقـــوَّنت نلجيـش 
نلعـدّو  لجيـش  أُْجـــ8َى  آليـة  ونللجـان 
نلسـعو ّي، بونسطة عبو3 ناسـفة زرعتها 
وأّكـــد  نلعسـك8يّة،  نلهلدسـة  وحـد3 

َمْصـــَدٌر ميدنني للصحيفة أن نملية كانت 
تحلـل َعـَد نً مـن نلجلو  نلسـعو يّا لقون 

مصارعهم َآليعاً. 
آـاء ذلك ريلـا تكبّـد م8تِزقـُة نلجيش 
نلسـعو ّي جسـائ8َ برشية آـ8نء وقوعهم 
نملدنرـن  بللطقتَـي  نوعيـا  كليلـا  يف 
رشق نلعلـو ، ورشق آـل آحفـان، حيث 
ننفجـ8ت بهم أربع عبونت ناسـفة زرعتها 
وحد3 نلهلدسة نلعسـك8يّة نلتابعة للجيش 
ونللجان يف نملدنرـن، وعبونت أُْجــ8َى رشق 
آحفـان، وأّ ى ذلـك إىل مـرصع وإصابـة 

نلعرشنت ملهم. 
مـن آانٍب آجـ8، أر ت وحـد3ُ نلِقلَاَصة 
نلتابعة للجيش ونللجان نلشـعبيّة نالا من 
علارص نلعـدّو نلسـعو ّي، أحُد3لا ضابٌط 
تم قلصه يف ملطقة نلصـوح قبالة نج8نن، 
ونمجـ8 آلدي تـم قلُصه يف موقع مشـعل 

بجيزنن. 
ونعرترت وسـائُل إعال1 نلعدّو نلسعو ّي، 
أمس، بلرصع االاة آلو  سعو يّا بلرنن 
نلجيش ونللجان يف آبهات ما ورنء نلحدو ، 
لرتفَع بذلك عدُ  نلجلو  نلسعو يّا نملعرتَُف 
ا1 قليلة.  بلرصعهم إىل 11 آلدياً جالل أَيَـّ
نلجيـش  مدرعيـُة  رضبـت  بدور3ـا، 
ونللجـان نلشـعبيّة عـد3 تجلعـات لجلو  
نلعـدّو نلسـعو ّي وم8تِزقتـه يف ُكـــلٍّ من 
رقابة نمللـار3 بلجـ8نن، ويف نل8بوعة وقبالة 
ملَفـذ علـب بعسـر، وحّققـت نلرضبـاُت 
أسـف8ت عـن  إصابـاٍت  قيقـة  نملدرعيـة 
مرصع وإصابة عد  من نلجلو  نلسعو يّا 
ونمل8تِزقة وكبّدتهم جسائ8َ ما ية متلوعة.

استشهاد مواطن 
برصاص حرس 

الحدود السعودّي 
يف مديرية منّبه 

 : صعدة
ونصل نلعدونُن نألم8يكي نلسـعو ّي آ8نئَله 
بحـق نلشـعب نليللـي يف مختلـف نملحارظات، 
ونّفـــذ، أمس نألحد، عد3َ علليات عدوننية عىل 
محارظـة صعد3، أسـف8ت عن نستشـها  أحد 

نملونطلا. 
وأرا  َمْصــَدٌر محي لصحيفة نملسـر3 بأن 
أحد نملونطلا نستشـهد، أمس، ب8صاص ح8س 
نلحدو  نلسـعو ّي، يف مدي8ية ملبّـه نلحدو ية، 
حيث شـن نلجلو  نلسـعو يّا نرنناً مكثّــفة 

عىل نملدي8ية. 
آاء ذلك ريلا شن طرنُن نلعدونن غارتا عىل 
ملتلـكات نملونطلا يف مدي8ية باقم، وأسـف8ت 

نلغارنت عن حدوث أرضنر يف نمللتلكات. 
وبالتزنمن، شـلت ُقــوَّنُت نلعدّو نلسـعو ّي 
قصفاً صاروجيـاً ومدرعياً مكثّــفاً عىل ملازل 
ومزنرع نملونطلا يف نملدي8ية ذنتها، ما أسف8 عن 

حدوث أرضنر ما ية. 
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خروٌج غيُر مسبوق يتبّرأ من فضيحة »وارسو«

الشعُب اليمني يقضي على مؤامرة 
»التطبيع« يف مهِدها

 : ضرار الطيب
عـىل عكـِس نلثلـاِر نلتـي كان يتوقـُع 
نلعدّو نلصهيونـي آليَها من جالل ح8صه 
عـىل إظهـار عالقتـه بحكومـة نمل8تِزقة يف 
مؤتل8 ونرسو، آاء ر ُّ رعل نلشعب نليللي 
وج8وُآه نلحاشـُد يف مختلـف نملحارظات، 
ـٍة جلقت »تـل أبيب«  أمـس، بلثابـة ُغصَّ
وأابتت لها أن »نلبدنيَة« نلتي كان يحلُُم بها 
نتليا3و عب آلوسه إىل آونر نمل8تِزق جالد 
نليلاني، كانت يف نلحقيقة نهايًة حسـلت 
رشَل أي ُمَخّطـط الجرتنق نليلن وَآ8ِّه إىل 

م8بع نلتطبيع بأيِّ شكل من نألشكال. 
ظهوُر نتليا3و إىل آـونر وزي8 جارآية 
نمل8تِزقـة يف مؤتل8 ونرسـو، ونلجـوُّ نلو ي 
د بيلهلا، كان  نلذي تم إظهاُره بشكل متعلَّ
محاولـًة صهيونية مع8ورـة لكرس حاآز 
نلعـدنء نملبدأي للكيـان نلصهيوني ونلقبول 
بـه ليس لـدى حكومـة نمل8تِزقـة، رهي قد 
كشـفت عالقتَها نلعليقَة بالكيان، بل لدى 
نلشارع نليللي نلذي كان ي8نُ  له أن »يعالَج 
بالصدمة« ليتعوَ  عىل تلك نلعالقة وتصبح 
مسـألة نلتطبيع لديه مقبولًة، أَو عىل نألقل 
مسـألة »أجـذ ور « وليسـت مسـألة مبدأ 

و3ُـويَّة. 
وقـد نتّخـذ نلعـدوُّ نلصهيوني مثـَل تلك 
نلزيـارنت  ُمسـبقاً، مـن جـالل  نلخطـو3 
نملعَللـة لللسـؤولا نلصهايلـة إىل نلعديـد 
من  ول نلخليج، وإرسـال نلِف8َق نل8ياضية 
نلصهيونيـة وت8 يد نشـيد نالحتـالل  نجل 
نلترصيحـات  عـن  نا3يـك  نلـدول،  تلـك 
ونملقاالت ونلكتابـات نلتي نمتأل بها نإلعال1ُ 
نلخليجـي ونلتي ُك8ّسـت بشـكل مكثّــف 
»رضور3َ نلتطبيـع مع إرسنئيـل«، وغابت 
ر وُ  رعـل نلجلا3ـر نلخليجيـة تََلــاماً 
ب بالتطبيع،  وسـط نلصخب نل8سلي نمل8حِّ
و3و مـا شـّكل حارـزنً للعـدّو نلصهيوني 
لتك8نر نلتج8بة مع نليلليا، من جالل ذلك 
نلظهور يف مؤتل8 ونرسـو، ونلتبي8نت نلتي 
صاحبته من قبل قيا نت وأبونق نمل8تِزقة. 

نليللـي آـاء  نلشـعب  رعـل  ر َّ  لكـن 
بالشـكل نلذي قطع نلط8يـَق تََلــاماً أما1 
أيـة جطـونت صهيونيـة للعبـث باملوقف 
نملبـدأي نليللي من نلقضية نلفلسـطيلية، 
وكان نلخ8وُج غرُ نملسـبوق نلذي شـهدته 

محارظـاُت نليلـن، أمـس نألحـد، ونلـذي 
ُة  ولة ع8بيـة تع8ضت ملثل  لم تشـهده أيَـّ
3ـذه نملؤنم38، رسـالًة ونضحًة عـىل أنَّ أيََّة 
محاولـٍة للتسـويق للكيـان نلصهيوني يف 
نليلن تحَت أي شعار، 3ي محاولٌة محكو1ٌ 
عليها بالفشل ُمسبقاً، بل إنَّها ت8تدُّ بلتيجة 
عكسـية عىل نلعدّو من جالل تعزيز نلتحا1ِ 
نلشعب بكل رئاته ونرتفاع ووعيه وإ رنكه 
لخطـو3 نملؤنم38 ومبدأيـة نملوقف، وبالتايل 

زيا 3 نلحذر من أيَِّة محاوالت أُْجــ8َى. 
نحتضلتهـا  نلتـي  نلضخلـُة  نلحشـوُ  
نلعرشنُت من نلسـاحات ونمليا ين نليللية، 
أمـس، ونلتـي رّ  ت بصـوت ونحد شـعار 
»نملـوت إلرسنئيل« سـّدت نللارـذ3َ نلضيّقة 

نلتـي حـاول نلعـدوُّ نلصهيونـيُّ رتَحها يف 
مؤتلـ8 ونرسـو، وأقامـت آـدنرنً إضارياً 
مليعـاً تلسـحُق أمامـه ُكـــلُّ محـاوالت 
ــًة وأن  نلعـدّو وتبيـ8نت نمل8تِزقـة، َجاصَّ
ذلـك يأتي يف ظـلِّ نلعـدونِن نلذي ننكشـف 
نلدوُر نإلرسنئيي ريه ملذ نلبدنية، وننكشف 
بشـكل أوضـح مؤّج8نً مع إعـالن صحيفة 
»3آرتـس« نلعبية عن ُعضوية »إرسنئيل« 
غر نل8سلية يف تحالف نلعدونن، و3و نألم8ُ 
ِة محاوالت  نلـذي يقـيض تََلــامـاً عىل أيَـّ
أعـدنء و3ليـا،  إلبـ8نز  تسـعى  تضليـل 
وشيطلة نلقوى نلوطلية، ام يضُع جياَرين 
وحيَديـن يف ونقـع ُكـــّل رـ8  مـن أبلـاء 

نلشعب: إما نليلن وإما إرسنئيل. 
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أخبار

 في مسيرة جماهيرية كبرى بمدينة الحديدة للتنديد بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني:

في مسيرة جماهيرية حاشدة وتحت التحليق المكّثــف لطيران العدوان:

أبناء ريمة وتهامة الوفاء: سنظل أوفياء مع القضية الفلسطينية 

عشراُت اآلالف من أبناء صعدة يعلنون الرباءَة من الخونة 
ويؤّكــدون رفَضهم القاطع للتطبيع مع كيان العدّو 

 : الحديدة
أ نن أبلـاُء محارظتَـي نلحديد3 وريلة ما 
قامت به حكومـة نمل8تِزقة من تطبيع عللي 
مـع نلكيـان نلصهيونـي يف مؤتل8 ونرسـو، 
مؤّكــديـن ررَضهم ُكــلَّ أشـكال نلتطبيع 

ـة ومقدَّساتها.  باعتبار ذلك جيانًة لألُمَّ
آـاء ذلـك لـدى مشـاركتهم يف نملسـر3 
نلجلا3رية نلحاشـد3 نلتي شـهدتها مديلة 
نلحديد3 عرص، أمس نألحد، إلعالن نلبنء3 من 
نلَخـَونَــة ونمل8تِزقة نمله8ولا نحو نلتطبيع 
مـع نلكيـان نلصهيونـي و علـا للقضيـة 
نملحارظـة  وكالء  بحضـور  نلفلسـطيلية، 
َعبدنلجبـار نحلد محلـد وعي قرش ومجدي 
نلحسلي وعبد نملجيد شامي وقيا نت نملكاتب 

نلتلفيذية. 
 وجـالل نملسـر3 نلتي شـارك ريهـا أبلاء 
محارظـة ريلة ررـع نملشـاركون نلالرتات 
نمللـّد 3 بالتطبيـع مـع نلعـدّو نلصهيونـي 
ونل8نرضـة للهيللـة نألم8يكية وسياسـتها 

يف نمللطقـة، ونلتأكيد عىل أن نلشـعَب نليللي 
كان وسـيظلُّ إىل آونر نلشـعب نلفلسطيلي 
نلشقيق وقضيته نلعا لة حتى يستعيَد كامل 
أرنضيه وإقامة  ولته نملسـتقّلة وعاصلتها 

نلقدس. 
ويف نملسـر3 نلشـعبيّة نلغاضبـة، أشـار 
محلد عياش قحيم -نلقائم بأعلال محارظ 
نملحارظـة-، إىل أن جـ8وج أبلـاء محارظـة 
نلحديـد3 ومعهم أبلاء محارظـة ريلة تلثل 
رسـالة لكل نلشـعوب للقيا1 بلسـؤوليتها 
تجاه نلقضية نلفلسـطيلية نلقضية نمل8كزية 
ــة نلع8بية ونإلْســـاَلمية، الرتاً إىل 3ذه  لألُمَّ
نلحشـو  أعللـت نلـبنء3 من ذلـك نملوقف يف 
مؤتلـ8 ونرسـو نلـذي يلثل جيانة للشـعب 
نليللـي ونلقضيـة نلفلسـطيلية، مؤّكـــدنً 
نسـتل8نر مونقـف نلشـعب نليللـي نلدنعلة 
للشـعب نلفلسطيلي حتى يسـتعيد أرنضيه 

نملحتّلة بلا ريها نلقدس نلرشقية. 
مـن آانبه، أوضـح حزن1 نألسـد -عضو 
نملكتـب نلسـيايّس ألنصار نلله-، أن نلشـعَب 

نليللـي بقبائلـه وكل رشنئحـه نالآتلاعية 
يديلون ما قا1 به نمل8تِزق جالد نليلاني وزي8 
جارآيـة حكومة نلفاّر 3ـا ي من نرتلاء يف 
أحضان نلكيان نلصهيوني من جالل نلتطبيع 
نلعللـي، مبيلـاً أن موقـَف نلشـعب نليللـي 

ـة  ونضٌح ومبدئي مـن نلقضية نمل8كزية لألُمَّ
ووقفه إىل آانب نلشـعب نلفلسـطيلي نلذي 
يتع8ض ألبشـع أنونع نلقتل ونلتعذيب و3د1 

نلبيوت من قبل نلكيان نلصهيوني. 
ويف بيـان صـا ر عـن نملسـر3 نلشـعبيّة 

نلغاضبـة بالحديـد3، نسـتلك8 نملشـاركون 
نلتطبيـَع نلعللـي للَخـَونَـــة مـع نلكيـان 
نلصهيوني يف مؤتل8 ونرسو نلذي كشف زيف 
نمل8تِزقـة، مشـرين إىل أن ما قـا1 به نملدعو 
نليلانـي يوضح حقيقة نلعـدونن عىل نليلن 
أنه عدونن أم8يكـي صهيوني بأ ونت ع8بية 
3ي نللظا1 نلسعو ّي نإلمارنتي وم8تِزقتهم، 
مؤّكــدين أن ما قامـت به حكومة نمل8تِزقة 

ال يلثل نلشعب نليللي. 
وأّكـــد نلبيـاُن أن نلقضيَة نلفلسـطيلية 
3ي قضية نلشـعب نليللـي نمل8كزية ونألوىل 
وأن تح8ي8 نألرنيض نملحتّلة ونلقدس نلرشيف 
3ي من أولوياته، مشـّد نً عىل أ3ليّة نلبنء3 
مـن نلَخـَونَـــة وأعلالهم سـونء يف نلدنجل 
أَو نلخـارج، ونالسـتل8نر يف نلتصدي للعدونن 

نألم8يكي نلصهيوني نلسعو ّي. 
تخلل نملسـر3َ كللـاٌت وقصائُد شـع8ية 
نلكيـان  مـع  نلتطبيـع  ررـَض  أّكـــدت 
نلصهيوني ونلتلسـك بالقضية نلفلسطيلية 

وجيار نملقاومة. 

 : صعدة
شـهدت مديلُة صعـد3َ، صباَح أمس 
نألحـد، مسـر3ً آلا3ريـًة حاشـد3ً؛ 
تأكيـدنً عىل وقـوف نلشـعب نليللي إىل 
آانـب نلشـعب نلفلسـطيلي وقضيته 
ب8نءتَهـم  معللـا  ونملحّقـة،  نلعا لـة 
مـن نلَخـَونَـــة نلسـاِعا إىل نلتطبيع 
مع كيـان نلعـدّو نلصهيونـي وتصفية 

نلقضية نلفلسطيلية. 
ويف نملسر3 نلتي شارك ريها عرشنُت 
صعـد3،  محارظـة  أبلـاء  مـن  نمالف 
ووسـط تحليـق مكثّـــف ومتونصـل 
لطائ8نت نلعدونن نألم8يكي نلسـعو ّي، 
ألقيـت نلعديـُد من نلكللـات ونلقصائد 
ك نلشعب  نلشـع8ية نملؤّكــد3 عىل تلسُّ
ويف  نلكـبى  ــة  نألُمَّ بقضايـا  نليللـي 
مقدمتهـا نلقضيـة نلفلسـطيلية، وأن 
مونقَف نلشعب نليللي يف  عم وملارَص3 
نلشـعب نلفلسـطيلي وقضيته نلعا لة 
ونملحقة مونقُف إيلانية وأَْجاَلقية اابتة. 
َوألقى عضُو نملكتب نلسيايّس ألنصار 
نلله، يوسـف نلفييش، كللًة أِشـار ريها 
إىل أن ج8وَج نلشـعب نليللي تحت أزيز 
طائـ8نت نلعـدونن يلثل رسـالًة 3امة 
للعالم مفا 3ا بأن نلشعَب نليللي اابٌت 

عىل مونقفه يف  عـم وملارص3 نلقضية 
للتطبيع،  نلقاطع  نلفلسطيلية وررضه 
 نعيـاً كارة نلشـعوب نلحـ38 إىل نلقيا1 
بلسـؤولياتهم إزنء نملـرشوع نألم8يكي 
يتهـّدُ   كخطـ8  نملعـا ي  نلصهيونـي 
نلع8بيـة ونإلْســـاَلمية  ــة  نألُمَّ كيـاَن 

ومقدَّساتها. 
يف  آـ8ى  مـا  »إن  نلفيـيش:  وقـال 
ونرسـو لـن يزيدنـا صلـو نً وإيلانـاً 
مـن  نقاِتـُل  نلتـي  نلقضيـة  بأحقيـة 
أآلهـا«، وأضـاف: »إن نملدعو نليلاني« 
بلشـاركته يف مؤتل8 ونرسـو »أسـقط 
ُكــلَّ شـعارنت نلعدونن«، مؤّكــدنً بأن 
نملشـاركا يف مؤتل8 ونرسـو ليسون إال 

أ ونت لألم8يكـي ونلصهيونـي. 
سـقوط  أن  إىل  نلفيـيش  ولفـت 
يف  نملشـاركا  ونلعلـالء  نلَخـَونَـــة 
ونرسـو أحضان إرسنئيـل، ومحاولتهم 
تبي8 ذلك بخشيتهم من إي8نن لن يلطيَ 
عىل نلشعوب نلع8بية ونإلْســاَلمية ويف 
مقدمتهـا نلشـعب نليللـي، مشـرنً إىل 
أن نلشـعَب نليللي لن يغفـ8 لللطبّعا 
وسيونصُل مسـرتَه نلثورية ونلتح8رية 

ومونآهة قوى نلعدونن حتى نللرص. 
وررع نملشاركون يف نملسر3 عد نً من 
نلالرتـات نملعـّب3 عن ررضهـم نلقاطع 
للتطبيع مـع كيان نلعدّو، معتبين ذلك 

ــة نلع8بية ونإلْســـاَلمية  جيانـًة لألُمَّ
مقدمتهـا  ويف  نلكـبى  وقضايا3ـا 
نلقضيـة نلفلسـطيلية ونملؤّكــد3 عىل 
نستل8نر3م مونآهة نلعدونن ونملرشوع 
ررـع  كلـا  نإلرسنئيـي،  نألم8يكـي 
نملشـاركون أعال1 نلجلهوريـة نليللية 
قـا 3  وصـور  نلفلسـطيلية  ونلدولـة 
نل8نرضة للهيللـة نألم8يكية  نملقاومـة 

وسياستها يف نمللطقة. 
ويف جتـا1 نملظا3ـ38 نلتـي رّ   ريها 
نملشاركون عد نً من نلهتارات نل8نرضة 
للتطبيـع كـ »يا أجـس نمللالك.. نلحلف 
نلصهيونـي 3الـك«، »نحن أولـو بأس 
شـديد.. ونلقدس للا بالتأكيـد«، أّكــد 
نلبيـاُن نلصا ُر عن نملسـر3 بأن مؤتل8 
ونرسـو ما 3و إال محطـة من محطات 
ـة،  كثر3 حيكت ريه نملؤنم8نُت عىل نألُمَّ
وما يليّزه عن سـابقاته 3و ظهوره إىل 
نلعلن ملا كان يج8ي يف نلخفاء، مشـّد نً 
عىل نلبنء3 مـن نلَخـَونَـــة وأعلالهم 

سونء يف نلدنجل أَو نلخارج. 
ولفت نلبياُن إىل أن رلسطا ونلقدس 
ـة  سـتظلُّ نلقضيـة نألوىل لشـعوب نألُمَّ
ونإلْســـاَلمية ويف مقدمتهـا  نلع8بيـة 
نلشـعب نليللـي، مؤّكــد بأن نلشـعَب 
نليللـي وبال8غـم ملا يتعـ8ُض له من 
عـدونن وحصـار عـىل أتـمِّ نلجهوزيـة 
للشـعب  ونملسـاند3  نلدعـم  تقديـم  يف 
يف  آانبـه  إىل  ونلوقـوف  نلفلسـطيلي 
مونآهة كيان نلعدّو نلصهيوني نملحتّل. 
ونـّوه نلبيـاُن إىل أن مؤتل8َ ونرسـو 
كشـف ما أرن ه نلعدونُن لشعبلا نليللي 
نلعزيـز، ونلذي كان يهدُف إىل أن يجعلون 
مله ُ ميـًة إلرسنئيل وأ ن3 بيـد أم8يكا، 
مؤّكــدنً نالستل8نَر يف مونآهة نلعدونن 
و عـم وررد نلجبهـات باملـال ونل8آال 

حتى تحقيق نللرص. 

في مسيرة حاشدة لمديريات التعزية وصالة وماوية 
وشرعب السالم والرونة بساحة مفرق ماوية:

أحرار تعز:  مؤتمر وارسو  أزاح الستار عن املخططات 
التآمرية على الشعبني اليمني والفلسطيني

 : تعز
َكهم بثونبتهم  نليلليون يُثِبتون للعالم مجّد نً تلسُّ
نلديليـة نلتـي ال تف8يـَط أَو تهاون ريهـا، نمالُف من 
أحـ8نر مدي8يـات نلتعزيـة وماوية وصالـة ورشعب 
نلسـال1 ونل8ونـة بلحارظـة تعـز آّسـدون والء3ـم 
للـه وب8نءتهم مـن نلَخـَونَــة ونمللارقا يف مسـر3 
آلا3رية حاشد3 بلف8ق ماوية، أمس نألحد؛ ررضاً 

ملؤتل8 ونرسو ونلتطبيع مع نلكيان نلصهيوني. 
وررع نملشـاركون يف نملسـر3 أعال1َ نلجلهورية 
نليلليـة و ولـة رلسـطا، ونلالرتـاِت نملؤّكـــد3َ 
عـىل موقف نلشـعب نليللـي نلثابت مـن نلقضية 
نلفلسـطيلية ونملقدَّسات نإلْســـاَلمية ونل8نرضة 
للعدونن نلسـعو ّي نألم8يكي، ملّد ين بلشـاركة 
ونرسـو  مؤتلـ8  يف  نلعـدونن  م8تِزقـة  حكومـة 
وظهـور نملدعـو نليلانـي إىل آـونر رئيـس وزرنء 
نلعـدّو نلصهيونـي، مؤّكــديـن أن ذلـك يكشـُف 
مدى تلسـيق حكومة نلفلا ق ونلعـدّو نإلرسنئيي 
ونألم8يكـي وأذنابهـم مـن نألعـ8نب يف نلتآم8 عىل 
ــة ونلشـعبا نليللـي ونلفلسـطيلي بصور3  نألُمَّ
ــة.  ويف نملسر3، أشار وكيل نملحارظة صق8  َجاصَّ
عبـده نلَجلَـدي يف كللة عن نلسـلطة نملحلية إىل أن 
مؤتل8 ونرسو أزنح نلستار عن ما يج8ي يف نمللطقة 
مـن ُمَخّطـطات تآم8ية وطبيعـة نلدور نلتخ8يبي 
ونإلآ8نمـي أل ونت أم8يـكا وإرسنئيـل وعلالئهـا 
يف نمللطقـة، مؤّكـــدنً بـ8نء3 نلشـعب نليللي من 
نلَخـَونَـــة ونلعلالء؛ ننطالقاً مـن موقفه نملبدئي 
ونلثابـت يف مونآهة نلعدونن..  نعياً إىل نالسـتل8نر 

يف نلتحشيد وررد نلجبهات باملال ونل8آال. 

َوجـالل نملسـر3، ألقيـت نلعديُد مـن نلكللات 
مـن قبـل نألحـزنب نلسياسـيّة ونلعللـاء، نلتـي 
أّكـــدت يف مجللهـا نل8رـَض نملطلـَق للتطبيـع 
مـع نلعدّو نلصهيونـي، مجّد 3ً تأكيَد نلسـر عىل 
ُجَطـى نمل8نبطـا حتـى تح8يـ8 نليلن مـن َ نَس 
نلغـزن3 ونملعتدين، تخللها قصيد3 للشـاع8 رشـيد 

عبدنل8حلن نلكد3ي. 

مس��رة حاش��دة  ألبناء مديريات خدير والصلو 
وسامع وحيفان وصرب املوادم يف دمنة خدي

مسـتجيبا لدعـو3 قائد نلثـور3 نلتـي لم يل8 
عليهـا 38 سـاعة، ليؤّكــدون اباتَهـم يف مونآهة 
نلتطبيـع نملخزي مـن م8تِزقة نلعـدونن نألم8يكي 
نلسـعو ّي عـىل نليلـن مـع نلكيـان نلصهيونـي 
نلغاصـب ألرض رلسـطا نلـذي تـم يف مؤتلـ8 
نلَخـَونَـــة بلديلـة ونرسـو نلبوللديـة، نحتشـد 
نمالف مـن أبلاء مدي8يات جدي8 ونلصلو وسـامع 
وحيفـان وصـب نملـون 1 يف سـاحة مديلـة  ملة 
جدي8، أمس نألحد، رنرضا ملؤتل8 ونرسو ونلتطبيع 

مع نلعدّو نلصهيوني. 
ررـع نملشـاركون نلالرتـاِت ورّ  ون نلهتارـاِت 
نمللّد 3َ بالتطبيع مع نلعـدّو نلصهيوني ونل8نرضة 
نمللطقـة،  يف  وسياسـتها  نألم8يكيـة  للهيللـة 
مسـتلك8ين مـا قامت بـه حكومـة نمل8تِزقة من 
تطبيـع عللي مـع نلكيـان نلصهيونـي يف مؤتل8 
كان  نليللـي  نلشـعب  أن  مؤّكــديـن  ونرسـو، 
وسيظل إىل نلشعب نلفلسطيلي نلشقيق وقضيته 
نلعا لة حتى يستعيد كامل أرنضيه وإقامة  ولته 

نملستقّلة وعاصلتها نلقدس. 



5
نالالا

نلعد 

13 آلا ى نمج38 31330ـ..
18 ربني8 ف1101

)ف60(
أخبار 

في مسيرة جماهيرية كبرى إلعالن البراءة من الخونة ورفض التطبيع مع العدّو الصهيوني:

ذمار تجّدُد الوالَء والعهَد هلل والوطن والقضية الفلسطينية بمحاربة اليهود وأذنابهم

مسرية حاشدة بمديرية عتمة تنديدًا بموقف خالد اليماني املشني

أّكــدت أن قضية فلسطين هي قضية الشعب اليمني المركزية واألولى 
مسرية حاشدة ألبناء مديريات مقبنة والوازعية وموزع واملخاء رفضاً للتطبيع

 : ذمار
يف مشهٍد يلاني مهيب، شهدت مديلة ذمار، أمس 
نألحـد، مسـر3ً آلا3ريًة كـبى؛ ررضـاً للتطبيع 
مع نلكيـان نلصهيوني نلـذي نتضح آليـاً جالل ما 
يسلى مؤتل8 ونرسو، وإعالن نلبنء3 من نلَخـَونَــة 
ونلعلالء، شـارك ريها نمالف من أبلاء نملحارظة عىل 
رأسـهم محارظ نملحارظة محلد حسـا نملقديش، 
وأما عا1 محي نملحارظة مجا3د شـايف نلعليس، 
ووكالء نملحارظـة عبـاس نلعلـدي وآلال معوضة 
ومحلـد عبدنلـ8زنق، وقيـا نت نألآهز3 نلعسـك8يّة 
ونألملية وأكا يليون وت8بويون وملثلو ملّظــلات 

نملجتلع نملدني. 
وجـالل نملسـر3 نلتي آابـت عد نً من نلشـونرع 
نل8ئيسـية، أّكــد نملحارظ نملقديش أن ظهوَر نمل8تِزق 
جالـد نليلاني إىل آـونر رئيس وزرنء نلكيـان نلعدّو 
نلصهيونـي ال يلثـل نلشـعَب نليللـي وال يعـب عن 
مونقفـه نلقوميـة نل8نرضـة لالحتـالل نلصهيونـي 
إقامـة  يف  وحقـه  نلفلسـطيلي  للشـعب  ونملؤيـد3 
 ولتـه نملسـتقّلة، الرتـاً إىل أن ج8وَج أبلـاء ذمار يف 
3ذه نملسـر3 نلحاشـد3 يأتي للبنء3 من نلَخـَونَــة 
وتجديد نلعهد ونلوالء للوطن ونلقضية نلفلسـطيلية 
ومونصلـة نلصلو  يف وآه نلعـدونن وررد نلجبهات 
بال8آال ونملال، مبيلاً أ3ليّة مونآهة نلدور نملكشوف 
ــة ونلتطبيع مع  لـدول نلعـدونن يف نلتآم8 عـىل نألُمَّ
نلكيـان نلصهيوني،  نعيا إىل مقاطعة ُكــّل من يلد 

يده للكيان نلصهيوني نلغاصب ألرض نلع8وبة. 
وأشـا  نملحارظ نملقديش بلونقف أبلاء نملحارظة 
يف تلظيم 3ذه نملسر3 ونلفعاليات نمللا3ضة للعدونن 
ـة ومونقفهم نملرشرة  ونملؤنم8نت نلتي تستهدف نألُمَّ
وتونآد3ـم يف مونقـع نلـرشف ونلبطولـة، مؤّكــدنً 
أ3ليّة نالسـتل8نر يف ررـد نلجبهات بال8آـال ونملال 
وتعزيز نلصلو  يف مونآهة نلعدونن، ملّو3اً بتجاوب 
أبلـاء محارظة ذمار مـع  عو3 قائد نلثور3 نلسـيد 
عبدنمللـك بدر نلديـن نلحواـي للخ8وج يف مسـرنت 
آلا3رية للتعبر عن ررض أبلاء نليلن، بلشاركة 
ما يسـلى وزي8 جارآية حكومـة نلفلا ق إىل آونر 

رئيس وزرنء نلحكومة نلصهيونية يف مؤتل8 ونرسو، 
الرتاً إىل أن مؤتل8 ونرسـو كشف ما كان مخفياً عن 
حقيقة نلعدونن نلذي يتع8ُض له نلشعب نليللي ملذ 

أربعة أعون1 يف ظل صلٍت  ويل ُمـْخـٍز. 
من آانبـه، أّكــد 3ـالل نملقدن  -مديـ8 مدي8ية 
آبل نلـرشق- يف كللة قبائـل آنـــــس، أن ظهوَر 
نمل8تـِزق نليلانـي إىل آانـب نتليا3و يكشـُف حجم 
نلقونسـم نملشـرتكة بيلهم وبا نلصهايلة يف نلتآم8 

عىل نلوطن نلع8بي ونلعدونن عىل نليلن. 
ويف نملسر3 نلشعبيّة، عب محلد نلفاطلي -عضو 
مجلس نلشـورى- يف كللة قبائل علس، عن نل8رض 
نلقاطـع ملا حصل يف مؤتل8 ونرسـو مـن تطبيع مع 
نلعدّو نلصهيونـي من قبل نمل8تِزقة نلـذي ال يلثلون 
نلشـعب نليللي، مؤّكــدنً ابـات مونقف نليلليا إىل 

آانب نلقضية نلفلسطيلية. 
ويف كللـة قبائـل عتلـة، أشـار نلشـيخ آليـل 
معوضـة، إىل أن موقـَف وزيـ8 جارآيـة حكومـة 
نلفلـا ق ال يلثـل أي يللـي، مؤّكــدنً بـ8نء3َ قبائل 
نليلـن من ذلـك نملوقف نملخزي نلـذي رضح حقيقَة 

 ور نمل8تِزقة ونلعلالء. 
بدوره، قال نلشـيخ عي نلحجيلـة يف كللة قبائل 
وصـاب: إن مـا قا1 به وزيـ8 جارآية نلفـاّر 3ا ي 
من تطبيع عللي راضح مـع نلكيان نلصهيوني ضد 

ـة نلع8بية ونإلْســـاَلمية ونلقضية نلفلسطيلية  نألُمَّ
م8روٌض لدى نلشعب نليللي بلختلف مكوناته. 

وأشـار نلشـيخ عبدنلحليد نلقويس يف كللته عن 
قبائـل نلحـدنء، إىل أن 3ـذن نملوقـَف نملخـزي مل8تِزقة 
نلعـدونن يف نلتطبيـع مـع نلكيان نلصهيونـي 3دُره 
تدمرُ مقـدرنت نلعالم نلع8بي ونإلْســـاَلمي وكرس 

نملحور نملقاو1 لالستعلار نإلرسنئيي نألم8يكي. 
وأوضح بياٌن صا ٌر عن نملسر3 أن مؤتل8 ونرسو 
محطٌة من محطات نلتآم8 عىل نلشعب نليللي ونألُّمة 
نلع8بيـة ونإلْســـاَلمية ومؤنم38 لتصفيـة نلقضية 
نلفلسـطيلية، معللـاً ررَضـه لللؤنمـ38 نألم8يكيـة 
نإلرسنئيلية نلجديد3 وكل محاوالت وأشكال نلتطبيع 
مع نلكيان نلصهيوني؛ باعتبار ذلك جيانًة وآ8يلة، 

مؤّكــدنً نلبنء3َ من نلَخـَونَــة ونمل8تِزقة. 
وأضـاف نلبيان أن ظهور نملدعـو نمل8تِزق نليلاني 
إىل آانـب رئيس وزرنء نالحتـالل نلصهيوني ال يلثل 
نلشـعب نليللي وإنلا يكشـُف طبيعـَة و ور عالقة 
نمل8تِزقـة بإرسنئيـل، مثّللـاً مونقَف نلـدول نلع8بية 
ونإلْســـاَلمية نلتي قاطعـت 3ذن نملؤتل8 نملشـئو1، 
مجـّد نً نلتأكيد عىل وقوف نلشـعب نليللي إىل آانب 
نلشعب نلفلسطيلي ونملقدَّسـات ومونصلة نلصلو  
يف مونآهة نلعدونن وررد نلجبهات بال8آال ونملال. 

 : ذمار
عتلـة،  مدي8يـة  أبلـاء  جـ8ج 
أمـس نألحـد يف مسـر3 آلا3ريـة 
حاشـد3 رنرضـة للتطبيع مـع كيان 
نلعـدو نإلرسنئيـي نملغتصـب لـألرض 
مـن  نلـبنء3  وإعـالن  نلفلسـطيلية، 

نلخونة وم8تزقة رلا ق نل8ياض.
َوننطلقت مسـر3 نلغضب من أما1 
نقطه آبـل عتلـة وصـوالً إىل م8كز 
نملدي8ية، حيـث ألقيت نلكللات نملعب3 
ونل8نرضـة للتطبيـع مع كيـان نلعدو 

نلغاصب.
ويف نملسـر3 نلتـي حرض3ـا مدي8 
عـا1 نملدي8يـة نلعليـد عبـده حسـا 
حاتم، ومدي8 أمن نملدي8ية نل8نئد أحلد 

نملحـي  نملجلـس  وأعضـاء  نلبحـ8ي، 
ومشـايخ ووآهاء وأعيـان نملدي8ية، 
نلطالبي،  نلرتبوي ونلقطـاع  ونلجانب 

أعلن أبلـاء عتلة أن ما قا1 به مؤج8نً 
نملدعـو جالد نليلاني ال يلثل نلشـعب 
نليللي وال يلثل نلرشعية نملزعومة يف 

نل8ياض، وإنلـا ظه8 نلعلالء نمل8تزقة 
عىل حقيقتهم نملشـؤومة وتسـرت3م 
جلـف نلتحالـف نلعـبي للقضاء عىل 

نلشعب نليللي نلصامد ونلصاب8.
ونسـتلك8 نلبيان نلصا ر يف نملسر3 
مـا قا1 بـه نمل8تزقـة مـن تطبيع مع 
نلكيـان نإلرسنئيـي وال يلثـل ذلك إال 

جيانة للشعب نليللي.
وأشـار نلبيان إىل أن أبلاء ومشايخ 
عتلة لن يف8طـون يف نلقضية نمل8كزية 
وأنهـم  ورلسـطا،  نلقـدس  و3ـي 
سـيونصلون نللضـال أمـا1 نلعـدونن 
نلهلجـي عىل أبلـاء نلشـعب نليللي، 
وأن أبلـاء عتلة سـرردون نلجبهات 
باملقاتلا لتح8يـ8 نألرض نليللية من 

نلغزن3 ونملحتلا.

 : تعز
نملسـئولية  روح  مـن  ننطالقـاً 
مـن  وبـ8نء3ً  َوررضـاً  نلديليـة 
نلَخـَونَــة ونمل8تِزقـة نلذين تآم8ون 
عىل نلوطن وباعون  يلهم للصهايلة 
ونألم8يـكان يف سـبيل نلبحـث عن 
نلصهايلـة  مـع  ونلخلـوع  نلـذل 
نملغتصبـا، تدرـق نمالُف نألحـ8نُر 
من أبلاء مدي8يات مقبلة ونلونزعية 
ومـوزع ونملخـاء إىل ملطقة 3جد3 

نألحـد؛  أمـس  تعـز،  بلحارظـة 
حاشـد3  مسـر3  يف  لللشـاركة 
ونلتعبـر  نلَخـَونَـــة  مـن  بـ8نء3 
عـن موقفهـم نل8نرـض ونلقاطـع 
نلصهيونـي  نلعـدّو  للتطبيـع مـع 
نألم8يكـي ونلتلديـد بلـا قامت به 
حكومـة نمل8تِزقة من نعلال تطبيع 

مع نلكيان نلصهيوني. 
نملسـر3،  يف  نملشـاركون  وأ نن 
نلتطبيـع نلعللـي للَخـَونَـــة مـع 
مؤتلـ8  يف  نلصهيونـي  نلكيـان 

ونرسـو نلذي كشـف زيف نمل8تِزقة، 
نملطلـق  ررَضهـم  مؤّكــديـن 
لـكل أشـكال نلتطبيـع مـع نلعدّو 
نلصهيونـي، معتبيـن أن ما قامت 
به حكومُة نمل8تِزقة ال يلثل نلشعَب 

نليللي. 
ونعتـب نملشـاركون، مـا قا1 به 
نملدعـو نليلانـي يوضـُح حقيقـَة 
نلعـدونن عـىل نليلـن أنـه عـدونن 
أم8يكـي صهيوني بـأ ونت ع8بية 
3ـي نللظـا1 نلسـعو ّي نإلمارنتي 

وم8تِزقتهـم، معتبيـن مـن يقو1 
ـة ومقدَّسـاتها،  بذلـك جيانـة لألُمَّ
مؤّكــدين أن نلقضية نلفلسطيلية 
3ي قضية نلشعب نليللي نمل8كزية 
ونألوىل وأن تح8يـ8 نألرنيض نملحتّلة 
ونلقدس نلرشيف 3ي من أولوياته. 
وشـّد  نملشـاركا، عـىل أ3ليّة 
نلَخـَونَـــة وأعلالهم  نلبنء3 مـن 
نلخـارج،  أَو  نلدنجـل  يف  سـونء 
للعـدونن  نلتصـدي  ونالسـتل8نر يف 

نألم8يكي نلصهيوني نلسعو ّي. 

في مسيرة رسمية وشعبّية غاضبة 
تلبية لدعوة قائد الثورة.. 

أبناء املحويت يرفضون 
التطبيَع ويترّبؤون من خونة 

األوطان والشعوب

 : المحويت
تلبيـًة لدعـو3 قائد نلثور3 نلسـيد عبدنمللك بـدر نلدين نلحواي، 
شـهدت محارظُة نملحويت، أمس نألحد، مسـر3ً شعبيّة غاضبة؛ 
للتلديـد بالتطبيـع نلع8بي مع نلكيـان نلصهيونـي ونلتأكيد عىل 
موقف نلشـعب نليللي نلثابت نلدنعم ونملسـاند للشعب ونلقضية 

نلفلسطيلية. 
ويف نملسـر3 نلكـبى نلتـي آابـت شـونرع مديلـة نملحويـت 
نل8ئيسية وشارك ريها وكالُء نملحارظة ومسئولو نلسلطة نملحلية 
ومدرنء نملدي8يات ونملشـايخ وكارة نلقطاعات نلرتبوية ونلثقارية 
ونلشعبيّة ونمللّظــلات ونألحزنب ونلقيا نت نألملية ونلعسك8يّة، 
ررع نملحتجـون نلالرتاِت نمللا3ِضـة للكيان نلصهيونـي ونمللّد 3 
بالتطبيـع مـع نلعـدّو وإعالن نلـبنء3 مـن نلَخـَونَـــة، معللا 
ررَضهم نللقاءنِت نملشـبو3َة وجطـونت نلتطبيع نلتي أقد1 عليها 
نمل8تـِزق جالـد نليلانـي يف مؤتل8 ونرسـو، مسـتلك8ين نملونقَف 
نملخزية لحكومة نلفاّر 3ا ي وننكشاف نألقلعة ونألآلد3 نلتآم8ية 

ـة ونملقدَّسات نإلْســاَلمية.  عىل قضايا نألُمَّ
ويف مسر3 نلبنء3 من نلَخـَونَــة، نستلك8 نلدكتوُر عي نلزيكم 
-أمـا عا1 نملجلس نملحي باملحويت-، نلسـلوَك نملشـا لحكومة 
نلَخـَونَـــة ونالرتزنق بظهـور وزي8 جارآيتهـم إىل آونر رئيس 
وزرنء نالحتالل نإلرسنئيي يف مؤتل8 ونرسو، مبيلاً أن 3ذه نلخطو3 
ال تعب عن نلشـعب نليللي نملع8وف بلونقفه نلثابتة ونملبدئية من 

ـة ومساندته للشعب نلفلسطيلي.  نلقضية نمل8َكزية لألُمَّ
بدوره، أّكــد عبدنلله نلشايم -نائب نملسئول نلتلفيذي ألنصار 
نللـه يف نملحارظـة-، نسـتل8نَر  عم نلشـعب نليللـي وملارصته 
للقضية نلفلسـطيلية بكل نلسبل ونلوسـائل نمللكلة، الرتاً إىل أن 
موقَف نلَخـَونَــة ال يلثل نلشعب نليللي، موضحاً أن نلترصراِت 
نلتـي ننتهجتهـا حكومـة نمل8تِزقـة ال تلثـل أية أ3ليّة باللسـبة 
لللونقـف نلثابتة ألبلاء نليلن، مشـيدنً بالحضـور نملرشف ألبلاء 
نملحويـت يف 3ذه نملسـر3 وكـذن  علهم نملتونصـل لجبهات نلعز3 

ونلرشف ملذ بدنية نلعدونن. 
إىل ذلـك،  عا نلقايض وليد نلعبـايل - رئيس نملحكلة نالبتدنئية، 
إىل إ ننـة مشـاركة وزي8 جارآية نلفاّر 3ا ي بلؤتل8 ونرسـو يف 

موقف مخٍز وغر مسبوق. 
وألقيت يف نملسر3 نلشعبيّة نلغاضبة كللاٌت عّبت عن نل8رض 
نملطلـق ونإل ننـة لسياسـات نلتطبيـع مـع نلكيـان نلصهيوني، 
مؤّكــد3 عىل وقوف نلشعب نليللي إىل آانب نلشعب نلفلسطيلي 
ــة نمل8َكزيـة، معللًة نلـبنء3َ من أرعـال وترصرات  وقضيـة نألُمَّ

َجـَونَــة نألوطان ونلشعوب. 
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 : نوح جالس
ملذُ أن اار نلشـعُب نليللـي نألبي نلصامد 
يف وآـه نلطغا3 ونملسـتكبين، تعـّو  نلعالُم 
أآلـَع عىل سـلاع أصـونت نلح8يـة ونلعز3 
ونلك8نمة نلتي يطلقها أحـ8نُر يلن نألنصار، 
تجـاه ُكـــّل نلقضايـا نلتـي تُخـّص نللهج 
نلثـوري نلديلـي نلقويـم نلـذي سـارت عىل 
ط8يِق اورته نلظارـ38 نلتي زلزلت نألعدنء يف 
ُكــّل بقـاع نلعالم؛ وألن نلقضيـة 3ذه نمل3َ8 
3ي قضيـُة رلسـطا نلتـي تعتب نلشـعلة 
نلتـي تَحــ8ّك عىل ضوئها مـن رّج8ون اور3 
نملسـتضعفا، ويعلل عـىل تلييعها نلخونة 
ونملعتـدون، بالتونطؤ مـع نليهو  نلغاصبا، 
رـإن نألصـونت نليلانية نملزمجـ38 3ذه نمل38 
سـتكون أعىل بكثر وسـتكون عصيبًة عىل 

نمللارقا. 
ور نً عـىل محاولـة نلتشـويه نملللهجـة 
أم8يكياً وصهيونياً لصفحة نلشـعب نليللي 
نملرّشرـة تجـاه قضيـة رلسـطا وقضايـا 
نألمـة، ونلذي تـوىل ِكَب3َا عدٌ  مـن نألنظلة 
نلخليجيـة بتونطؤ م8تِزقة نلعـدونن وجونة 

نألوطـان، جـ8ج مئـاُت نمالف مـن أحـ8نر 
نلشـعب نليللي بكل أطيارهـم وننتلاءنتهم 
ورشنئحهم عرص أمس نألحد يف سـاحة باب 
نليلن بالعاصلـة صلعاَء؛ إلعـالن موقفهم 
نلع8بيـة  نلدوليـة  نملونقـف  تجـاه  نملعهـو  
نملخزيـة تجاه نلقضية نلفلسـطيلية، بعد أن 
تساقطت نألقلعُة ونتضح وآُه قا 3 نلعدونن 
نل8ئيسـيا، عقب أن آلعتهم طاولة مؤتل8 
نلعار ونلخيانة »ونرسـو«، رقد رسـم أح8نر 
نليلـن لوحـًة برشيـة جالد3 جالل مسـر3 
آلا3ريـة تاريخية، تحت علـونن »نلبنء3 
من نلخونة«، أّكــدون ريها نستل8نر موقفهم 
نلقضيـة  ملـارص3  يف  ونلتاريخـي  نلثابـت 
نلفلسـطيلية، وملا3ضة نلكيان نلصهيوني 
ومقارعـة نمللغلسـا يف َوْحـِل نلتآمـ8 عىل 
نألمة نلع8بية ونإلسـالمية، وأوصلون نل8سالة 
إىل نلعالم »بأن نمل8تِزق جالد نملسلى نليلاني 
وزيـ8 جارآية نمللارقا لم يلثل يف ونرسـو 
إال نفسه ونلخونة ونلعلالء نلذين نقتا وه إىل 

ذلك نملكان نملخزي ونلفاضح«. 
كبـاُر  نلتـي حرض3ـا  نملسـر3  وجـالل 
قيا نت نلدولة وشـخصيات أكا يلية وقبلية 

ونآتلاعية، ومئات نمالف من أح8نر نليلن، 
بدأ نملشاركون مسرتَهم نلغاضبة بآيات من 
نلذك8 نلحكيم، آّسـدت نملوقـَف نلذي يتبلاه 
نليو1َ حكا1ُ  ول تحالف نلعدونن وم8تِزقتهم، 
ريلـا كان نللشـيد نلوطلي اانـي نلفق8نت، 
ليـرُصَخ مئـاُت نمالف مـن نلحارضين »لن 

ت8ى نلدنيا عىل أريض وصيا«. 

نلغاضبـة  نل8نيـات  ررعـون  نملشـاركون 
ونلصـور نملعب3 عـن وضاعة قـا 3 تحالف 
وم8تِزقة نلعدونن، م8  ين 3تارات نلسخط 
ونالستهجان ضد مشـاركة م8تِزقة نلعدونن 
نملتآمـ8،  نلخيانـي  »ونرسـو«  مؤتلـ8  يف 
مؤّكــديـن أن ُكـــّل محـاوالت نلتشـويه 
بصـور3 نليلـن أرضاً وشـعباً مـع نلقضية 
نلفلسـطيلية سـتبوء بالفشـل، وأن تحالف 
نلعدونن وم8تِزقته قد أسقطون ُكــّل نألقلعة 
عن قا نتهم، ونتضح أن نلعدونن 3و أم8يكي 
نملظلومـة  إىل وحـد3  صهيونـي، مشـرين 
ونلقضية نلتي يتقاسـلها نلشـعبان نليللي 

ونلفلسطيلي. 
وأّكــد نملشـاركون ب8نء3 نلشعب نليللي 
بـكل أطياره، من ُكـــّل نلخونـة ونمل8تِزقة 
نلصهايلـة  أحضـان  بـا  نرتلـون  نلذيـن 
ونألم8يكان، مشّد ين عىل رضور3 أن يع8َف 
نلكياُن نلصهيوني نملوقَف نلثابت ونلحقيقي 
ونملبدئي للشـعب نليللـي يف ملارَص3 قضية 
نلقـدس وملا3ضتـه باعتباره نلعـدوَّ نألوَل 

لألمة عامة. 
نلديـار  مفتـي  ألقـى  نملسـر3،  وجـالل 
نليلليـة نلعالمة شـلس نلديـن رشف نلدين 
كللًة أّكــد ريها أن نحتشـا  نلشعب نليللي 
يعب عن ررضه لكل نملؤنمـ8نت ونلتحالفات 
ضـد أبلاء نإلسـال1، مشـرنً إىل أن »ما حدث 
يف ونرسـو ليـس مجـ8  تطبيع مـع نلكيان 

نلصهيوني بـل ذ3ب إىل نلتحالـف عىل أمتلا 
و3ُويتلـا نلتي تأبى أن نُلـدَّ أيديلا لللحتلا 

نلغاصبا ونلغزن3 نملج8ما«. 
                وقال نلعالمة شـلس نلديـن: إن »نآتلاع 
وحضـور نملدعـو جالـد نليلانـي إىل آـونر 
نتليا3ـو يكشـف عـن طبيعة نلعـدونن عىل 
نلشـعبي نليللي ولم يبَق أيُّ عذر ألي مسلم 
بعـد أن عـ8ف نلحـق ونلباطـل يف ونرسـو، 
متبعاً »أ3للا يف غز3 يطالبون أسـبوعياً بحق 
نلعـو 3، ولم نسـلع مـن قبـل نألنظلة من 

يطالب بحقوق نلفلسطيليا«. 
وجاطـب مفتـي نلديـار نليلليـة عللاَء 
نليلـن ونلـدول نإلسـالمية يف ُكـــّل نلبلدنن 
نلع8بية: »أنتم أما1 صفقتا با  يلكم وبا 
 نياكم«، مشّد نً عىل رضور3 أن يكون 3لاك 
موقف لعللاء نلسـعو ية وبقيـة نلعللاء يف 
نلعالم نلع8بي ونإلسالمي إذَن كانون ما يزنلون 

متلسكا بالقضية نلفلسطيلية. 
بـدوره ألقى ناطق حكومـة نإلنقاذ وزي8 
نإلعال1 ضيف نلله نلشامي كللًة، أّكــد ريها 
أن نليلليـا ع8رـون مـن 3م علـالء أم8يكا 
َوإرسنئيـل ملذ زمن بعيـد وأن مكان نلخونة 
3و تحت أقدن1 شـعبلا نلعزيز ونلح8، متبعاً 
»من يعـرتف برشعية نملتآم8يـن 3و يعرتف 

برشعية كيان نلعدو نإلرسنئيي«. 
وأضـاف نلشـامي »لن يج8ؤ أحـٌد يف 3ذن 
نلعالم عىل إر3اب شعبلا نليللي، رقد تعو نا 

تقرير

في مسيرة بساحة باب اليمـن في العــــــاصمة صنعاء شــــارك فيها مئات اآلالف من اليمنيين بمختلف انتماءاتهم: 

أحرار الشعب اليمني: ال للتـــــطبيع مع الكيان الصهيوني 
مفتي الديار اليمنية 

مخاطبًا علماء 
السعودية والعرب: 
أنتم أمام صفقتين 
بين دينكم وبين 

دنياكم

الحوثي: يشرفنا أن 
نكون حلفاء للمقاومة 
الفلسطينية وحزب اهلل 

والعار والخزي لمن 
يرتمون بحضن إسرائيل 

وأمريكا

ناطق حكومة اإلنقاذ: 
مكان الخونة هو تحت 
أقدام شعبنا الحر ومن 

يعترف بشرعية المتآمرين 
يعترف بشرعية الكيان 

الصهيوني
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عىل نلصعابـ،  نعياً »أح8نر نلعالم أن يجعلون 
مـن نلشـعب نليللي بلا يل8 بـه من معانا3 

نمَلثَل نألعىل لكل تَحــ8ّك يف وآه نلطغا3«. 
ويف كللة نمللاسـبة نلتي ألقا3ـا نلقيا ي 
بحزب نل8شا  نلسلفي »محلد طا83 أنعم«، 
أّكــدت أن »ما بعد مؤتل8 ونرسو سيكشف 
ويحد  مع من يقف ُكــّل عالم ومسؤول يف 
نلبلدنن نلع8بية ونإلسالمية، 3ل مع رلسطا 

أ1 مع نلكيان نلصهيوني؟«. 
وأشـار »أنعـم« إىل أن تَحـــ8ّك نلشـعب 
نليللي يف اورته بوآـه تحالف نلعدونن، 3و 
نلتَحــ8ّك ذنته نحو تح8ي8 رلسـطا نملحتلة 

من ب8نان نملحتل نلصهيوني نلغاصب. 
وجاطب نلقيا ي بحزب نل8شا  نلسلفي، 
ُكـــّل من يقف يف جلـدق نلعلالة ونالرتهان 
»َمن نلحق نليو1؟، 3ل شعبلا نليللي نملظلو1 
وشـعبلا نلفلسـطيلي نملكلـو1؟ أ1 أم8يـكا 

وإرسنئيل وكل من يدور يف رلكهم«. 
بـدوره ألقى رئيُس نللجلـة نلثورية نلعليا 
محلد عـي نلحواـي كللـًة أّكـــد ريها أن 
مسار نلثور3 يف نليلن 3و يف مسار نألح8نر يف 
رلسطا َولبلان، مضيفاً »نفخ8 بأن نلسب 
إىل نملقاومة نلفلسطيلية ونللبلانية، ونلخزي 

ملن أرن  نالنتساب لـ »ت8نمب َونتليا3و«. 
ولفـت نلحواي يف كللتـه إىل أن« ما آ8ى 
يف ونرسـو أكبُ من تطبيع، و3و تحالُف رش 
ضد نألحـ8نر يف نمللطقة، ورلسـطا لم تكن 

هم وقضيتهم  يوماً ما 3لاً للخونة نلذين 3َلُّ
إاار3ُ نلفتن. 

ونوه نلحواـي كللته »يرشرلـا أن نكون 
حلفاء لللقاومة نلفلسـطيلية ولحزب نلله، 
ولـن تخيفلـا تهديـدنُت أية قـو3«، مخاطباً 
نمل8تِزق نليلاني »ملاذن ب8ّرَت آلوسـك بجانب 
نتليا3و بالخطـأ نلبوتوكويل؟، رأنت ال يهم 
إن آلست بجانبه أ1 ال؛ ألنك قد ننسلخت عن 
مبا ئـك وقيلك وذ3بت إىل ونرسـو للتحالف 
مع إرسنئيل، أما نلجلوس بجانب نلعدو رهو 
تحصيل حاصـل لخيانة قـذر3 وأعذنر أقبح 

ملها«. 
نلقبيلة نليللية نألصيلة نلشهلة، كان لها 
حضور3ا نملعهو ، حيث ألقى رئيُس مجلس 
نلتالحم نلقبي نلشيخ ضيف نلله رسا1 كللًة 
أّكـــد ريها أن نلقبيلة نليلليـة بلا تلتهجه 
مـن مبا ئَ وقيم وأع8نٍف سـامية لها اقلها 
يف نلتاريخ نليللي، سـتزيد علفونناً ونندراعاً 
لتح8يـ8 نليلـن ورلسـطا من قـوى نلغزو 
ونالحتالل نلتي أظهـ8ت تحالفها للعلن أما1 

نلجليع. 
وأّ ى نلشـيُخ رسا1 مع ُكــّل نلحارضين 
قَسـَم نلقبيلة نليللية بأنها سـلظل  وماً يف 

مقدمة نملدنرعا عن حلى نألمة. 
وتخلل نملسر3 عدٌ  من نلكللات ونلفق8نت 
نليللـي  نلشـعَب  أن  مجللهـا  يف  أّكـــدت 
ي8رـُض ررضاً قاطعـاً أي موقف جارج عن 

مقاومة نلكيان نلصهيوني وقوى نالستكبار 
ونلطغيان، ملّد 3 باملونقف نملتذبذبة نملسّلا3 
»حيـا « نلتـي يتخذ3ـا نلكثر للهـ8وب من 

نلقيا1 باملسؤولية نلديلية ونلوطلية. 
ـة لللسـر3، أّكــد  ويف ترصيحات َجاصَّ
بدرنلديـن  يحيـى  ونلتعليـم  نلرتبيـة  وزيـ8 
نلحواـي أن مؤتلـ8َ ونرسـو ليـس مؤتلـ8نً 
للسـال1 بـا نلكيـان نلصهيونـي ونألنظلة 
نلع8بيـة نلعليلة بل كشـف بأن 3ـذن نلكيان 
يتزعـم تلك نألنظلـة ويضـع نمللطقة تحت 

وصايتـه،  نعياً نلشـعوَب نلع8بية نلخاضعة 
ونلخانعة لحكا1 علالء نلكيان نلصهيوني إىل 
نلتَحـــ8ّك ونلتح8ّر مـن نلهيللة نإلرسنئيلية 

نألم8يكية. 
 من آهته أّكــد نللاطق نل8سلي للقونت 
نلجوية ونلدراع نلجوي يف ترصيح لللسـر3، 
نلعليد عبدنلله نلجف8ي، أن مؤتل8 »ونرسو« 
يسـتدعي ُكـــّل نلقـونت ونلجهـو  لتعزيز 
طاقاتها ملونآهة تحالـف نلعدونن نألم8يكي 

نلصهيوني من أآل نلقضية نلفلسطيلية. 
ريلا نعتب نلعليد محلد عباس نلسـياني 
-مدي8 م8َكز نلقيا 3 ونلسيط38 نملتقد1-، أن 
حضوَر أبلاء نلشعب نليللي بكل ننتلاءنتهم 
ويف مقدمتهـم نلقـا 3 نلعسـك8يا يؤّكــد 
إىل  آـاءون  نليلليـا  أن  نلعـدونن  لتحالـف 
نلساحات إلعالن ب8نءتهم من جونة نألوطان، 
ومن ام نلتَحــ8ّك ملونآهة نلعدونن نألم8يكي 

نلصهيوني. 

حرائر اليمن يستنكرن تطبيع مرتزقة العدوان 
تونصـالً للـدور نلكبر نلذي تقدمـه نمل8أ3 
نليلليـة يف مونآهة نلعـدونن، ج8آت نمالف 
من ح8نئـ8 نليلن، أمس نألحـد، يف نلعاصلة 
صلعاء بلسـر3 حاشـد3؛ تلديـدنً بالتطبيع 
مع نلكيان نلصهيوني نملحتل لألرض نلع8بية 

ونإلسالمية.
ويف نملسر3 عّبت نملشاركاُت عن نلغضب 
نلشـعبي من نلتطبيع مع نلكيان نلصهيوني 
نملحتّل لألرض نلع8بية ونإلسـالمية رلسطا، 
معتـبنت مـا قا1 بـه نلخائن جالـد نليلاني 
موقف ر8 ي يتلاىف مع نلدين ونلقيم ونألجالق 
و3و ال يلثل نلشعب نليللي نمللارص للقضية 

نلفلسطيلية.
وأّكـدت نلح8نئـ8 أن ما حصل يف ونرسـو 
يؤّكـد بجـالء أن مـا يتعـ8ض لـه نليلن من 
عـدونن 3لجي وغاشـم مخّطـط صهيوني 
بامتياز، وأن نلشـعب نليللـي نلذي نجتلطت 
 مـاؤه بدمـاء نملقاوما نلفلسـطيليا عب 
م8نحـل نللضال ونلكفاح، لـن يتخىل أبدنً عن 
نلشعب نلفلسطيلي نملظلو1 وقضيته نلعا لة 

ونملحقة.
وأشـارت نلح8نئـ8 إىل أن آلـوَس نمل8تزق 
نليلانـي بجانـب نتليا3و يف مؤتل8 ونرسـو 
يف موقـف راضح وُمــْخــٍز، يكشـف حجم 
نالنبطاح ونلعلالـة نلتي وصلت إليه حكومة 
نلفلا ق،  نعيات كل أبلاء نلشـعب نليلن إىل 
إعالن نلغضب نلشـعبي وإ ننة كارة أشـكال 
نلتطبيع مع نلصهايلة وتجديد نلعهد ونلوالء 
لله ول8سوله وللقضية نلفلسطيلية نلتي تعد 

قضية كل ع8بي ومسلم ح8.

تقرير

في مسيرة بساحة باب اليمـن في العــــــاصمة صنعاء شــــارك فيها مئات اآلالف من اليمنيين بمختلف انتماءاتهم: 

أحرار الشعب اليمني: ال للتـــــطبيع مع الكيان الصهيوني 
رئيس التالحم القبلي: 
القبيلة اليمنية لم تكن 

يومًا قابلة للخضوع 
وسيزيد عنفوانها 

بوجه من يحاول تشويه 
صورتها

محمد أنعم: مؤتمر 
»وارسو« سيكشف 
مع من يقف كل 

القادة والمسؤولين 
في العالم العربي 

واإلسالمي

ناطق القوات الجوية: 
انحطاط مرتزقة العدوان 

يستدعي كل طاقاتنا 
لتحرير الوطن من 

مشّوهي صورة شعب 
اإليمان
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أمريكا في عهد ترامب
أمل المطهر 

لطاملا كانت ألم8يكا سياسـتُها نلخاصة يف نالجتياِر نلدقيق مَلن 
يلسكون زما1 نألمور ريها، نبتدنًء من نالنتخابات نل8ئاسية حتى 

 جول نل8ئيس نلجديد نلبيت نألبيض ونستالمه لدرة نلحكم. 
ومـن نملعـ8وف أن ملظلـَة أيبـاك نلصهيونية 3ـي من تلول 
نلحلـالت نالنتخابيـة؛ كـي تضلن وصول مـن ت8يـده إىل نلبيت 
نألبيض. وقد يكون قد تم إعدنُ ه مسبقاً لهذن نلغ8ض و3و جدمة 

إرسنئيل وحلايتها ونلتغطية ونلتبي8 لكل ننتهاكاتها. 
وقـد لوحـظ أن ُكّل مـن تعاقبون عـىل نلحكم ريها قـد تليزون 
بالـذكاء وإتقان َرن نمل8نوغة ونلتلون حسـب نوع نلخط8 نملحدق 
بهـم وذلك لتسـير نملخططـات نالسـتعلارية ألم8يكا بالشـكل 
نملطلـوب و ون إصـدنر نلكثر مـن نلضوضاء أَو إاار3 نلسـخط 

عليها و3ذن 3و ما تتجلبه أم8يكا بشد3. 
رلن واليـة بوش نألب وصـوالً إىل والية بـارنك أوباما ونألمور 
تسـر كلا جطط لها بـكل يرس. رأم8يكا كانت تحتلُّ نلشـعوب 
بذرنئع متعد 3، من أ3لها مكارحة نإلر3اب أَو مساعد3 نلشعوب 
نلثائ38 إلنجاح اورنتهـا ونلتخلص من نلحكا1 نلذين كان أغلبهم 

أذرع لها يف تلك نلدول. 
 نرتكبـت نلج8نئـم وإبا 3 تلك نلشـعوب بـكل أريحية  ون أي 

رن ع. و3ي رغم ُكّل ذلك تحلل نسم نملخلِّص ونمللِقذ للشعوب.
وإن حصـل وسـلعت صوتـاً مـن 3لـا أَو 3لاك يفضـح تلك 
نلج8نئم ن8ن3ا ته8ع لعقد مؤتل8ٍ صحفي أَو تطالب بعقد آلسـة 

طارئة لألمم نملتآم38.
كـي توضـح مـا يجـ8ي ملـن رهلو3ـا »بالشـكل نلخاطئ« 
ونتهلو3ا بالوحشـية أَو نالسـتغالل لتلك نلشعوب وتضع بعض 
نللقـاط نملغلفة بالتلفيق ونلتزوي8 وتشـتيت نالنتبـاه عن نلفعل 
نملـدنن لتأجذ3م إىل سـاحة نلغاية تـبر نلوسـيلة. رتبدأ بع8ض 
أ3دنرهـا نللبيلة ونإلنَْسـانية مـن ورنء قتلها لـكل أولئك نألب8ياء 
وإظهار أسفها نلبالغ الضط8نر3ا لذلك؛ ألنها لم تكن ت8يد حدوث 
ذلك لكن كان علالً ال بد مله لتح8ي8 أرنضيهم بسفك  مائهم!!!!

ولن أنىس ذلك نملشهد نملضحك نملبكي لل8ئيس نألم8يكي.. 
3ـذه 3ي نلسياسـة نألم8يكية أن تسـر عىل أشـالء نألطفال 

ونللساء وأنت تلقي جطباً عن نإلنَْسانية وحقوقها. 
أن تحارص نلشـعوب وتللع  جول نأل ويـة ونلحليب لألطفال 

وتليتهم ببطء وتتحدث عن حقوق نألطفال بكل وقاحة. 
 أن تقتل نللسـاء وتسـتهدرهن يف ُكّل مكان وتصيح برضور3 
نلحفاظ عىل ح8يتهن وملحهن نملساون3 نلعا لة يف نونحي نلحيا3. 
رسياسـة أم8يـكا: نقتـْل نحتـل،  م8، ننهـب، لكـن نحذر أن 

يُكتشَف أم8ك أَو أن تثر نلسخط عليك. 
قلـاع نملـوت وقلاع نإلنَْسـانية 3ـذنن قلاعـا نلعلـل الحتالل 

نلشعوب ونهب ا8ونتها. 
لكن يبدو أن تلك نلسياسـَة تغّرت يف والية ت8نمب نلذي لم أآد 
سببا مقلعا يف كيفية نعتالئه ك8يس حكم نلواليات نملتحد3 سوى 

أن 3ذه نمل8حلة تتطلب شخصاً أحلَق ومغام8نً كرتنمب. 
رللـذ أن تـوىل ت8نمـب نلحكم ونلرصنحـة نملطلقـة نمللزوآة 

بالحلق ونملغام38 ت8نرقه. 
رلـم نعد نجد ذلك نلتزييف للحقائـق أَو نجتالق نلذرنئع؛ جوراً 

من إاار3 نلسخط. 
رقد أظه8 ت8نمب حقيقَة أم8يكا بأنها لن ت8حَم َمن ال يلطوي 
تحـت 3يللتها. ولـن تقبل بوآو   ولة تعـارُض مصالَحها 3ي 

ونبلتها نملدللة إرسنئيل. 
أوضـح ت8نمـب يف كثر مـن جطاباتـه حقيقـة نلصدنقة با 
أم8يكا و ول نلخليج نلع8بي كالسعو ية ونإلمارنت بأنها صدنقة 
مصالح رهم ليسـون أكث8 من بق8 حلوب تدر نملال وتلفذ ما يُلىل 
عليهـا رقط كلـا قالها مـ8نرنً: يجـب أن تدرع نلسـعو ية الن 

حلايتلا لها.
أسـقط ت8نمب أيضاً قلاع نإلنَْسانية نملزيّف نلذي كانت تختبئ 
جلفـه وقـَت نلحاآـة بترصيحاتـه وجطاباتـه نلكثـر3 نملليئة 

بالعلرصية ونلك8ن3ية لإلسال1 ونملسللا. 
3كذن بكل وضوح وشـفارية أعللهـا ت8نمب أما1 نلعالم: »لوال 
نلسـعو ية مـا كان نلكيـان نلصهيونـي موآـو نً وإنهـا نلدنعم 

نل8ئييس لهذن نلكيان نلغاصب«. 
لقـد رضح ت8نمب بحلقه نلعالقات نلتأريخية با نلسـعو ية 
نلع8بيـة  نلشـعوب  لـكل  نل8ئيـيس  نلعـدو  نلغاصـب،  ونلكيـان 

ونإلسالمية. 
يبدو أن م8حلَة نلتطبيب عىل نلج8وح وإعطاء نلج8ع نملسّكلة 
للشـعوب بعد نلرضبات نملوآعة قد ننتهت. وآاء وقت نلرضباِت 
ونلصدمـات نملتتالية َونلرصنحة نلوقحة رهـا 3ي أم8يكا تقولها 
عىل لسـان ت8نمـب برصنحة تامـة: نحن ن8يـد ا8ونتكـم ون8يد 

إذاللكم. 
ولن نشع8 باألمان إن ت8كلاكم تكبون.

رهـل سيسـتفيُد نلعـ8ُب مـن رصنحـة ت8نمب أ1 سـيظلون 
يختبئون جلف أصابعهم جوراً من نملونآهة؟!. 

مؤتمر وارسو.. كشف من هو عدونا في الميدان

وْهــُم وارسو 

منصور البكالي

بعد مؤتل8 ونرسـو.. 3ل سيدرُك نمل8تِزقُة يف 
َصفِّ َمن يقاتلون!؟

و3ل سـيدرك أبلاء شـعبلا 
نليللـي َمن 3ي نلرشعية نلتي 
ي8يـدون إعا تها ولـم تعد إىل 
نلجلوب بعد نحتالله من جدن1 

بلي صهيون؟
شـعبلا  أبلـاُء  أ رك  و3ـل 
نلشـعار  حقيقـَة  نليللـي 
وحقيقة نلعدو ريه ويف نمليدنن 

ويف صور 3ذن نملؤتل8؟
و3ل أ ركلا آليعاً من 3و 

عدونا نلتأريخي؟
م8نآعـة  سلشـهد  و3ـل 

لللونقـف، مـع نإليلـان بتعزيز وررد آيشـلا 
ولجانلا نلشعبية بقونرل نل8آال ونلعتا ؟

و3ل بانت حقيقُة نلفك8 نلو3ّابي وَمن يقف 
جلف آلاعاته؟

و3ـل ال نزنُل نشـّكك بالحق نلسـاطع أما1 
نلباطـل بعـد مـا قدمـت للـا صـور3 مؤتلـ8 

ونرسـو تطبيع نمل8تِزقة مع نلكيان نلصهيوني 
وبلباركة أم8يكية؟

وما 3ي نل8سـالة مـن مقعد نمل8تـِزق جالد 
نليلاني بجونر نتليا3و؟! 

وما صلة 3ذن نملشهد بالونقع 
نلعسـك8ّي يف نلح8ب عىل نليلن 

ومن يقو 3ا؟
و3ل يوآد بعد 3ذه نلصور3 
مشـكٌك بأن من يديـ8ُ نلعدونن 
عليلـا 3م نليهـوُ  بلو صهيون 

ونألم8يكان؟
و3ـل حـان نلوقـُت للرُصَخ 
نمليـدنن  يف  ونلطلـَق  بالشـعار 

للجها  تحت رنيته؟
و3ل بقـَي يف ع8وق نمل8تِزقة 
 ماٌء تج8ي بعد مشـهد صور3 
نمل8تـِزق جالد نليلاني وإن بدت 
متجهلًة وعبوسًة وغرَ رنضية بلظ8نت رئيس 
وزرنء نلكيـان نلصهيونـي ونلتفاتتـه نملتعلد3 

نحو3ا؟! 
و3ل تعكُس تلك نلصور3 أن نمل8تِزقَة صارون 
نليـو1َ مجـ8ّ  ر3ائـَن تحـت نإلقامـة نلجبية 
يتـم تح8يُكهـم ورقاً لللصالـح نلصهيونية يف 

نمللطقة؟!. 
و3ـل أ رك نمل8تِزقـة ومـن بقي مـن قليي 
نلوعـي يف شـعبلا نليللـي أن قيـا نت نمل8تِزقة 
صـارون أ ن3 يتحكـم بهـا نلعـدو نلصهيونـي 
ونألم8يكـي لتلفيذ ما يُطلـب ملها  ون قيد أو 

رشط؟؟!
رعبـوُس صـور3 نمل8تـِزق جالـد نليلاني ال 
تشفُع له أما1َ شـعب يُقتَُل ويُقَصُف ويُدّمــ8ُ 
ُكـــّل يـو1 مـن قبـل عدو يقـف عـىل يليله 
وشـلاله يف مؤتلـ8 ونرسـو، مـا لم يكـن ذلك 
نلعبوس مفتعالً علد حضور نلكامرن ورَسعاَن 

ما يتغر يف غيابها؟ 
ريـا شـعبَلا نليللي نلعظيم ِرْق من ُسـباتك 
ونع8ِْف عدوَّك َوننهض للذو  عن أرضك وِع8ضك 

وح8يتك ونسـتقاللك  ون تونٍن أو تحليل. 
 رهـذن ما بـان عىل نلسـطح من  ناسـتهم 
وكذبهـم  وحقارتهـم  وجيانتهـم  وعلالتهـم 
وزيفهم، وما جفي ملذ سلونت بُكلِّ تأكيٍد 3و 

أعظم. 
ونلحلـُد لله عـىل نعلـة نلوعـي ونلبصر3 
ونلهدنيـة ونملقاومـة ونلجهـا  يف سـبيل نللـه 
نلتي أَسـس لها وتلبأ بها سيُدنا نلشهيُد نلقائُد 
حسا بدرنلدين نلحواي ِرْضــَونُن نللِه َعَليِْه. 

 يحيى صالح الدين 

لن يغـّر نآتلاُع ونرسـو 
مـن نملعا لة شـيئاً، سـتظلُّ 
للعـ8ب  نألوىل  نلقضيـَة 
نلقضيـة  3ـي  ونملسـللا 
تحـوَل  رلـن  نلفلسـطيلية 
بوصلـة  نلع8بيـة  نلشـعوُب 
نلعدنء من نلكيان نلصهيوني 
إيـ8نن  آلهوريـة  إىل 
نإلْسـاَلمية، 3ذن نالآتلاع لن 
يحّقق للصهايلة ما يحللون 
به ولـو نسـتعانون بصهايلة 

نلع8ب. 
نآتلاع ونرسو نلذي ضم بعض نمللارقا 
نلع8ب مـع رئيس وزرنء نلكيـان نلصهيوني 

نللتن يا3و ال يلثل نلشـعوَب نلع8بية بيشء، 
وننتشاء نتليا3و بهذن نلجلع 
ظلـاً مله بـأن ذلك سـيجعل 
نلع8َب يحّولون بوصلة نلعدنء 
عدنَء3ـم  ويلسـون  علهـم 
و3ْـم  و3ـذن  لليهـو ،  نألزيل 
ورسنٌب ولن يقـد1 لليهو  أية 
حلايـة، ومك38ُـم وكيانُهـم 
إىل زونل، وحضـور نالآتلـاع 
نملسـخ نللك38 جالـد نليلاني 
ال يلثـل إاّل نفسـه ونلدميـة 
نلدنبـوع، وليسـت لـه صلـه 
بالشـعب نليللي نلح8 نألصيل 
لحكومـة  جارآيـة  وزيـ8 
مـرش 3 يف رلـا ق نل8يـاض ومـرص، ومثل 
3ـؤالء نلحثالة لم يحّققون ألنفسـهم شـيئاً 

ركيف سـيحّققون إلرسنئيل مـا تطلع ريه 
لتحويل نلعدنء نلع8بـي باتجاه إي8نن؟! و3ذن 
لـن يتحّقق ولن يجلي مله نليهو  شـيئاً، بل 
سـيجلون نلهزيلـَة َونلذل ونلخـزي، رهؤالء 
نمللارقـون نلع8ب لم يعـد لهم أيُّ موقع لدى 
شـعوبهم، راليو1 بحلد نللـه يتلامى نلوعي 
ويـز نُ  نلعـدنُء ألم8يـكا وإرسنئيـل مهلـا 
حاولون نلقيا1 بفـبكات وجدنع إعالمي بان 

لديهم حلفاً ع8بياً. 
حلـُف نمللانعـة يز نُ  بـا ربـوع نلعالم 
نلع8بـي قو3ً وأكثـ8َ نفرنً مـن ذي قبل، لقد 
نللظـا1  كشـف نآتلـاع ونرسـو حقيقـَة 
نلسـعو ّي وأذنابـه يف نمللطقـة ومحاولتهم 
لتدآا نألمة وتسـخر3ا لخدمـة نملرشوع 
إىل  نمللطقـة  لتفتيـت  نل8نمـي  نلصهيونـي 

كانتونات ملزقة متلاح38.

اليمُن اإليماني وخنزيُر )وراسو( الرابع
نل8سـول نلك8يم بأنهـم )أ3ل نإليلـان ونلحكلة(، وليـس غ8يبا أن 
يضع نإلسـال1 أ3َل نليلن باعتبار3م ملثِّلا للُهِويّة نإليلانية، يف مقابل 
نمُلَلثِّلا للُهِويَّة نلشيطانية، أتباع ق8ن نلشيطان، وقد ررض رسول نلله 
يف ذلـك نلحديث نلشـهر نلدعاء للجد، ق8ن نلشـيطان، باعتبار3ا رأس 
ح8بـة نلكفـ8 نألم8يكي ونلصهيونـي، يف نلوقت نلذي  عـا ريه بالبكة 
لليلن ونلشـا1، أ3ـم بلدين سـيونآهان 3ذن نملرشوع، بـل ليس غ8يبا 
عليلا نليو1 أن يُخبَنا نإلسـال1 أن رسـول نلله يف يو1ٍ من نأليا1 أجب يف 
حديـٍث قصر آدنً بـأن )نإليلان يلان ونلفتلة مـن 3ا3لا حيث يطلع 
ق8ن نلشيطان(، ويف حديث آج8 )رأس نلكف8 نحو نملرشق(، وأشار بيده 

إىل نجد. 
كل ذلـك يشـر إىل نملع8كة نلقائلة، نلتـي أابتَْت نجُد )نلشـيطانية( 
وأذنابُهـا نمل8تِزقة باعتبار3ا رأس ح8بـة للكف8 نألم8يكي ونلصهيوني، 
إعجـاًزن نبويـاً آديـدنً، ال يلكـن أن نجده مذكـورنً لدى أمثال نلشـيخ 
نلزندننـي ملـن حللون نلعقيـد3 نلو3ابيـة، ونلتحق بفسـطاط نلُهِويَّة 
قون عىل  نلشـيطانية، لكللـا نجده لـدى كل نليلليا نألح8نر نلذيـن تدرَّ
نلسـاحات يف كل محارظة، ليثبتون مجد ن أن رسوَل نلله صىل نلله عليه 

وآله وسلم لم يكن )يلطق عن نلهوى * إن 3و إال وحي يوحى(.
لقد سـجل نلتأريـُخ لتوِّه بأن يوما من أيا1 نللـه أابت ريه نليلليون 
أنهم أ3ُل نإليلان ونلحكلة، ولم ال و3م كللا أظه8َ نللفاُق ق8ونه، زأرون 

أسو ن، وصاحون: 3لا نليلن نإليلاني، ونإليلان نليلاني..
3ذه نمل38ّ أرن  نلشـياطُا ظهوَر جلزي38م نل8نبع لإليحاء بلا وصلون 
إليه يف مسـار نلتطبيع، حتى يقولون للشـعب نلذين يقصفونه جشـية 
مـن جط8ه عىل مشـاريعهم: 3ـذن )يلانيكـم( 3لا، رأآابـون: كال، بل 
3ـو جلزي8كم نل8نبع، ونحن 3لا ال ن8يد3ـا إال إيلاناً صحيحاً، وموقفاً 
رصيحاً، رأسـف8 نلصبـح بهم ُح8نسـا لإليلـان، وآلو ن للـه، ورون نً 
لألمة، يقفون بها يف ع8رات نلدين، ويسـعون قبلها ل8آم نلشـياطا، 

ويتصدون لفلول نملسارعا إىل تويل نليهو  ونللصارى نملعتدين..
إنَّ 3ـذن يعلـي أن نلـرصنَع وصل إىل م8حلـة لم تعد تحتلـل نللبس، 
ونالشتباه، ونلشك، ونلرت  ، وأن عىل كل من يعاني من رجاو3 يف نلوعي، 
وضلـور يف نلدين، و3ـزنل يف نملوقف، أن يختار أحـد نلط8يقا، إما مع 
أ3ل نإليلان، أو أ3ل نلشيطان، رال إمكانية لوآو  ط8يق أو جيار االث، 
إنه نلكف8 ونللفاق يف رسـطاط أ3ل نلشيطان، أو نإليلان يف رساط أ3ل 

نإليلان.
ليسـت نلقضية قضية جلزي38م نل8نبع شخصياً، بل 3ي قضية كل 
من يلثلهم، من أ عياء نإلسـال1 من إجونن نليلن، نلذين ال يثبتون عىل 
موقٍف ونحد، وال يصِبون عىل طعا1 ونحد، رلبدؤ3م رقط مصالحهم 
نلذنتيـة ونألنانية، وأابت حدث 3ذن نلخلزي8 أنهم بإمكانهم أن يتحالفون 
مع نلصهايلة ضد شـعبهم، كلا أابت أن أ عياء نليسار، ليسون ح8نسا 

لللضال، وال للقومية، وال للع8وبة، وال لفلسطا وأقصا3ا نلرشيف.
ونلخالصة أن نلخلزي8 نل8نبع أسـقط أقلعًة كثر3، وأقا1 نلُحّجة عىل 
آج8ين، وواَّق م8حلة جطر3 من تأريخ نألمة علوماً، ونليلن جصوصاً، 
وأن نلشـعب نليللـي أسـقط ر3انـات أصحـاب نملـرشوع نلصهيوني 

نألم8يكي، و3ذن ما سيكون له آااره نلحتلية عىل نملستقبل نمللظور. 

املحتّل يف املهرة: تعددت األسباب والغزو واحد 
موحد3ٌ أكانت يف نلحديد3 نلتي يسـعى للسـيط38 عليها أَو يف نمله38. 
تعد ت نألسـباُب نملعَللة ونلغزُو ونحٌد يستهدُف تلزيَق نليلن ونبتالَع ما 

يلكن نبتالُعه من أرنضيه. 
1ُ غزُو نملهـ38 ومقاَوَمُة أبلائها للغزو ر8صـًة آديد3ً لتصحَو  َويَُقـدِّ
نلضلائـ8َ نملخـدَّر3 بالحيا  نلزنئف، رلـن كاَن يلوُِّه سـلبيتَه وتخاذله 
يف ملا3ضـة نلعدونن بذريعة ))نالنقـالب(( نملزعو1 لن يجَد يف موضوع 

نمله38 ما يسرت عورته. 
3لـا كلا قـال ر8ننز رانـون يف كتابـه )نملعذبـون يف نألرض(: ))ُكلُّ 

»متف8ج« آبان أَو جائن((. 
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أحرار برط العنان بالجوف يرفضون التطبيع مع الصهاينة 
ويدعون للتصدي للتحالف األمريكي اإلسرائيلي 

 : الجوف 
تلديـدنً النعقـا  مؤتلـ8 ونرسـو نملخزي 
ونلفاضـح للكيـان نلصهيونـي ونسـتلكارنً 
ملشاركة حكومة نلفلا ق يف مؤتل8 نلتطبيع 
نلصهيونـي، ج8ج أبلاء ووآهاء ومشـايخ 
ب8ط نلعلان بالجوف، أمس نألحد، يف مسر3 
آلا3رية حاشد3 إلعالن نلبنء3 من نلخونة 
ونمل8تِزقة نمله8ولا نحو نلتطبيع مع نلكيان 

نلصهيوني و علاً للقضية نلفلسطيلية. 
 وجالل نملسر3 ررع نملشاركون نلالرتات 
ورّ  ون نلهتارات نمللّد 3 بالتطبيع مع نلعدّو 
نلصهيونـي ونل8نرضـة للهيللـة نألم8يكية 
وسياستها يف نمللطقة، مستلك8ين ما قامت 
بـه حكومـة نمل8تِزقة من تطبيـع عللي مع 

نلكيان نلصهيوني يف مؤتل8 ونرسو. 
وأّكد نملشاركون أن نلشـعب نليللي كان 
وسـيظل إىل نلشـعب نلفلسـطيلي نلشقيق 
وقضيته نلعا لة حتى يستعيد كامل أرنضيه 
وإقامة  ولته نملستقلة وعاصلتها نلقدس. 
يف  ج8وَآهـم  أن  نملشـاركون  وأوضـح 
نملسـر3 يلثل رسـالة لـكل شـعوب نلعالم 
نإلسالمي للقيا1 بلسؤوليتها تجاه نلقضية 
ـــة  لألُمَّ نمل8كزيـة  نلقضيـة  نلفلسـطيلية 

نلع8بية ونإلسالمية. 
 وأّكـد نملشـاركون أن نلشـعب نليللـي 
بقبائله وكل رشنئحه نالآتلاعية يديلون ما 
قا1 به جالد نليلاني وزي8 جارآية حكومة 
نلفـاّر 3ا ي مـن نرتلاء يف أحضـان نلكيان 
نلصهيونـي مـن جـالل نلتطبيـع نلعللـي، 

معللا نلـبنء3 مـن ذلك نملوقـف يف مؤتل8 
ونرسـو نلذي يلثـل جيانة للشـعب نليللي 

ونلقضية نلفلسطيلية. 
وشد  نملشـاركون عىل أن موقف نلشعب 
نلقضيـة  مـن  ومبدئـي  ونضـح  نليللـي 
ــة ووقفه إىل آانب نلشـعب  نمل8كزيـة لألُمَّ
نلفلسـطيلي نلـذي يتعـ8ض ألبشـع أنـونع 
نلقتـل ونلتعذيـب و3ـد1 نلبيـوت مـن قبل 
نلكيان نلصهيوني.  وأ نن نلبيان نلصا ر عن 
نملسـر3 نلتطبيَع نلعللي للخونة مع نلكيان 
نلصهيونـي يف مؤتل8 ونرسـو نلذي كشـف 
زيـف نمل8تِزقـة، مؤّكـدنً ررـض كل أشـكال 

نلتطبيع مع نلعدّو نلصهيوني. 
وأشـار نلبيـان إىل أن مـا قا1 بـه نملدعو 
نليلاني يوضح حقيقـة نلعدونن عىل نليلن 
أنه عـدونن أم8يكي صهيوني بأ ونت ع8بية 
3ي نللظا1 نلسعو ي نإلمارنتي وم8تِزقتهم، 
مبيلـا أن ما قامت بـه حكومـة نمل8تِزقة ال 

يلثل نلشعب نليللي. 
وشـد  عـىل أ3ليّة نلـبنء3 مـن نلخونة 
نلخـارج،  أو  نلدنجـل  يف  وأعلالهـم سـونء 
ونالسـتل8نر يف نلتصدي للعـدونن نألم8يكي 
نلصهيوني نلسـعو ي، ُمشرنً إىل أن نلقضية 
نلفلسـطيلية 3ـي قضيـة نلشـعب نليللي 
نمل8كزيـة ونألوىل وأن تح8ي8 نألرنيض نملحتلة 

ونلقدس نلرشيف 3ي من أولوياته.
وقصائـد  كللـات  نملسـر3  يف  وألقيـت 
شـع8ية، أّكـدت ررَض نلتطبيع مـع نلكيان 
نلفلسطيلية  بالقضية  نلصهيوني ونلتلسك 

وجيار نملقاومة.

قبائل املراشي: التحالفات السرية والعلنية مع الكيان 
الصهيوني تعد خيانة للثوابت الوطنية والدينية

مديرية الزاهر بالجوف تؤّكد تمسكها بالقضية الفلسطينية 

 : الجوف 
نسـتجابًة لدعـو3 قائـد نلثـور3 نلسـيد َعبدنمللك بـدر نلدين 
نلحواـي حفظـه نللـه وررضـاً للتطبيـع نلصهيونـي ج8آت 
قبائل مدي8ية نمل8نيش بالجوف، أمس نألحد، يف مسـر3 حاشد3 

نستلكارن النعقا  مؤتل8 ونرسو.
وجالل نملسـر3 ررع نملشـاركون نلالرتات ورّ  ون نلهتارات 
نمللـّد 3 بالتطبيـع نلصهيونـي ونل8نرضة للهيللـة نإلرسنئيلية 

وسياستها نملاك38 عىل شعوب نلعالم.
ونّد  نملشاركون بخطونت نلتطبيع ونلتحالفات نلرسية ونلعللية 
نلتي يقو1 بها نلخونة ونلعلالء وعىل رأسـهم نللظامان نلسعو ي 
ونإلمارنتـي وحكومـة نمل8تِزقـة باعتبار3ـا ج8وج عـن نلثونبت 

ــة نإلسـالمية ترشعن للكيـان نلغاصب  نلوطليـة وجيانـة لألُمَّ
نحتالل نألرنيض نلفلسـطيلية ويف مقدمتها نلقدس، مؤّكدين عىل 
موقف نلشعب نليللي نلثابت مع نلقضية نلفلسطيلية باعتبار3ا 
ـــة نلع8بيـة ونإلسـالمية.  وأشـار أبلاء  نلقضيـة نمل8كزيـة لألُمَّ
مدي8يـة نمل8نيش إىل أن آلوس وزيـ8 جارآية حكومة نمل8تِزقة إىل 
آانـب نتليا3و يكشـف للعالم وللشـعب أن نلعـدونن عىل نليلن 
يأتي ب8عايـة وإرشنف أم8يكي إرسنئيي ونتيجة ملونقفه نملرشرة 
مع نلقضية نلفلسـطيلية، مشـد ين عىل رضور3 توحيد بوصلة 

نلعدنء نحو نلكيان نلصهيوني نلغاصب. 
وأّكـدون عـىل أ3ليّة ررـد نلجبهـات باملال ونل8آـال وتعزيز 
نالصطفـاف يف مونآهـة نلعـدونن نلسـعو ي نألم8يكـي حتى 

تحقيق نللرص و3زيلة نملعتدين. 

 : الجوف 
 نمتثـاالً لقولـه تعاىل )يَا أَيَُّهـا نلَِّذيَن آَملُون اَل تَتَِّخـذُون نْليَُهوَ  
لُكْم  َونللََّصـاَرٰى أَْوِليَاَء، بَْعُضُهـْم أَْوِليَاُء بَْعٍض، َوَمـن يَتََولَُّهم مِّ
َرِإنَُّه ِملُْهْم( وتجسـيدنً لوصف جاتم نألنـا1 لليلليا بالحكلة 
ونإليلان، نحتشـد أح8نر مدي8ية نلزن3ـ8 بالجوف، أمس نألحد، 
يف ساحة بن شـا3ب وذلك ررضاً لخطونت نلتطبيع مع نلكيان 

نلصهيوني نلتي قامت بها حكومة نمل8تِزقة يف مؤتل8 ونرسو.
وجالل نملسـر3 ررع أبلـاء مدي8يـة نلزن83 الرتـات ورّ  ون 
3تارات سـاجطة بالخونة ونلعلالء نملونليا للكيان نلصهيوني 

نلغاصب. 
وأّكـد نملشـاركون عىل تلسـكهم بالقضيـة نألوىل ونمل8كزية 
قضيـة نلقـدس نلرشيف، ونصفـا كل من يتخـىل عن نلقدس 

ويتوىل نليهو  ونللصارى بالخونة ونلعلالء. 
ونّد  نملشاركون بخطونت نلتطبيع نلصهيوني نلذي يلارسه 

حكومـة نلفـاّر نلها ي، مؤّكديـن أن ما قا1 بـه وزي8 جارآية 
نمل8تِزقـة نملدعـو نليلاني أنـه ال يلثل إال شـخصه َوأمثاله من 

نمل8تِزقة وأنه ال يلت إىل نألح8نر بصلة.
وأ نن نلبيان نلصا ر عن نملسر3 نلتطبيَع نلعللي للخونة مع 
نلكيان نلصهيوني يف مؤتل8 ونرسـو نلذي كشف زيف نمل8تِزقة، 

مؤّكدنً ررض كل أشكال نلتطبيع مع نلعدّو نلصهيوني. 
ونشـار نلبيان إىل أن مـا قامت به حكومـة نمل8تِزقة ال يلثل 
نلشـعب نليللي، مؤّكـدنً أن ما قـا1 به نملدعـو نليلاني يوضح 
حقيقة نلعدونن عىل نليلن أنه عدونن أم8يكي صهيوني بأ ونت 

ع8بية 3ي نللظا1 نلسعو ي نإلمارنتي وم8تِزقتهم.
وشـد  عىل أ3ليّة نلـبنء3 مـن نلخونة وأعلالهم سـونء يف 
نلدنجـل أو نلخارج، ونالسـتل8نر يف نلتصدي للعـدونن نألم8يكي 
نلصهيوني نلسـعو ي، ُمشـرنً إىل أن نلقضية نلفلسطيلية 3ي 
قضيـة نلشـعب نليللـي نمل8كزيـة ونألوىل وأن تح8يـ8 نألرنيض 

نملحتلة ونلقدس نلرشيف 3ي من أولوياته.

قبائل نجرة والشغادرة ووضرة وبني قيس بمدينة األمان 
بحجة يهتفون: املرتِزق خالد اليماني ال يمثل إال نفسه 

 : حجة 

نحتشد أبلاُء ومشايخ ووآهاء مدي8يات نج38 
َونلشـغا ر3 َوورض3 وبلـي قيـس بلديلة نألمان 
بلحارظـة حجة يـو1، أمس نألحـد، بامالف من 
نملتظا83ين يف مسـر3 حاشد3 ب8نء3 من حكومة 
نلخونة ونمل8تِزقة نلتي شـاركت بلؤتل8 ونرسـو 
نلتآمـ8ي وررضـاً للتطبيع مع نلعـدّو نإلرسنئيي 

بأي حال من نألحونل.
ررع نملشاركون جالل نملسر3 نلالرتات نمللّد 3 
ـــة نلع8بية ونإلسـالمية يف  لخيانـة قضيـة نألُمَّ
نلتطبيع مع نلعدّو ونملسـتلك38 ملا قا1 به نمل8تِزق 

جالـد نليلانـي وزيـ8 جارآية حكومـة نلفلا ق 
نلعليلة يف مشاركته بلؤتل8 ونرسو نلتآم8ي.

ولفـت نلحـارضون إىل أن حكومـة نلعلالـة 
ونالرتـزنق نلتـي باعت وطلها ال تلثل إال نفسـها 
رقط وما علله نمل8تـِزق بحكومة نمل8تِزقة يف ذلك 

نملؤتل8 ي8رضه كل يللي ح8 ورشيف. 
وآـد  أبلـاء نملدي8يات نلتأكيد عىل تلسـكهم 
بالقضية نلفلسـطيلية ونلبنء3 مـن كل أعدنئها 
وعلالئهـم نلذين ننكشـفت أقلعتهـم يف نلتطبيع 
مع نلعدّو نإلرسنئيي وتجلت نلحقائق يف مونالتهم 
باملسـر3  وم8ّ  يـن  لهـم،  ونلطاعـة  ونلسـلع 
3تارات ورصجات نلتكبر ونلبنء3 من أعدنء نلله 

ة. وأعدنء نلوطن ونألُمَّ

 في رسالة لشعوب العالم اإلسالمي في القيام بالمسؤولية:
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حجة تشهد مسرية جماهريية كربى رفضاً للتطبيع مع العدّو 
اإلسرائيلي وتنديدًا بمؤتمر وارسو 

حجة تشهد مسرية جماهريية كربى رفضاً للتطبيع مع العدّو 
اإلسرائيلي وتنديدًا بمؤتمر وارسو 

قبائل املحابشة وأفلح الشام تعلن الرباءة من الخونة وتؤّكد 
التمسك بالقضية الفلسطينية 

أبناء مديريات عبس يؤّكدون استمرار الصمود ويرفضون التطبيع 
مع العدّو اإلسرائيلي 

 : حجة 
نسـتجابًة لدعـو3 قائد نلثـور3، نلسـيد عبدنمللك 
بدرنلدين نلحواي، للخ8وج بلسرنت شعبية، تدين 
وتسـتلك8 وت8رض علليـة نلتطبيـع نمللطلقة من 
مؤتلـ8 ونرسـو، نلذي يهـدف إىل تصفيـة نلقضية 
نلفلسـطيلية، وتثبت للعالم بأن نلشعب نليللي ما 
زنل يقف شـامخا مع نلقضية نلفلسـطيلية، ومع 
نلشـعب نلفلسـطيلي نملقاو1 لالحتالل نإلرسنئيي، 
ومـا حدث مـن قبـل نمل8تِزق جالـد نليلانـي وزي8 
جارآيـة نمل8تِزقـة ال يلثل نلشـعب نليللـي وإنلا 

يلثل نفسه رقط. 
ومن ملطلـق نلبنء3 من نلذيـن يتولون نلكفار، 
وررضـاً لعلليـة نلتطبيـع، آابـت شـونرع مديلة 
حجة، أمس نألحد، مسـر3ٌ آلا3ره كبى؛ تلديدنً 
بلؤتل8 ونرسـو، وررضاً للتطبيع مـع كيان نلعدّو 
نلصهيوني، ررع نملشـاركون ريها عَلم نلجلهورية 

نليلليـة، ونلعلم نلفلسـطيلي، ونلالرتات نمللا3ضة 
نمللطقـة،  يف  نألم8يكيـة  وللسياسـات  للتطبيـع 
ــة  ومشـاريعها ومخططاتها، نلتي تستهدف نألُمَّ

نلع8بية ونإلسالمية ومقدساتها. 
ويف نملسـر3 نلجلا3ريـة، نلتـي شـارك ريهـا 
آليع أحـ8نر نلشـعب نليللـي، أ نن نملشـاركون، 
آلوس ومشـاركة وزي8 جارآية حكومة نلفلا ق، 
نملدعو جالد نليلانـي، إىل آانب رئيس وزرنء نلعدّو 
نلصهيونـي ووزي8 جارآيـة أم8يـكا، مؤّكدين أنه 
ال يلثل نلشـعب نليللي وإنلا يلثل نفَسـه، وأنهم 
رنرضـون مخ8آات 3ذن نملؤتلـ8، نلذي نآتلع ريه 
قـوى نلكفـ8 وم8تِزقتهم وأذيالهم مـن نلحكومات 

نلعليلة وحكومة م8تِزقه نل8ياض. 
وجالل نملسر3، نوه نلبيان نلصا ر علها، عىل أن 
مشاركة حكومة نمل8تِزقة يف نملؤتل8 إىل آانب رئيس 
وزرنء نلعدّو نلصهيوني ووزي8 جارآية أم8يكا، 3و 
تعبـر ونضح عىل أن نلعدونن نلسـعو ي عىل نليلن 

ما 3و عدونن أم8يكي صهيوني بالدرآة نألوىل. 
وأّكـد أن جالـد نليلانـي وحكومـة نلفلـا ق ال 
يلثلون نلشـعب نليللي، مؤّكدنً أيضاً عىل نستل8نر 
نلصلـو ، وررضـاً للتطبيع مع نلعـدّو نلصهيوني، 
وُمشـرنً إىل أن نلعدونن وم8تِزقته، أابتون معاملتهم 
للصهايلة، بجلسة جالد نليلاني إىل آانب نتليا3و، 

يف موقف ُمــْخــٍز لكل عليل وم8تِزق. 
كلا آد  نلبيان، ررَض نلشـعب نليللي نلقاطع، 
إلقـدن1 حكومة نمل8تِزقة، بالبدء بخطونت مع نلعدّو 
نلصهيونـي، نلـذي يقتل أبلاء نلشـعب نليللي، عىل 
مدى أربعة أعون1، ونلشـعب نلفلسـطيلي نلشقيق 

عىل مدى عقو  من نلزمن. 
 نعيـاً آليـع أحـ8نر نلعالـم، إىل إ ننـة مؤتل8 
ونرسـو، نلذي يسـتهدف نإلسال1 ونملسـللا وعىل 
رأسـهم نليلن، ومؤّكـدنً أن نلشـعب نليللي معليٌّ 
بالصلـو  ونلثبـات يف آبهـات نلصلـو  مـن أآل 

نلقضية نمل8كزية و3ي رلسطا.

 : حجة 
كحـالن  مدي8يتـي  ووآهـاء  أبلـاء 
نلرشف ومفتاح يؤّكدون ررض نلتطبيع 
ويستلك8ون مشـاركة حكومة نمل8تِزقة 

بلؤتل8 ونرسو نلتآم8ي
نملسر3: حجة 

ومشـايخ  ووآهـاء  أبلـاُء  جـ8ج 
ونملفتـاح،  نلـرشف  كحـالن  مدي8يتـي 
أمس نألحد، يف مسـر3 غاضبـة؛ تأكيدنً 
نل8رـض نلقاطـع للتطبيـع مـع نلعـدّو 
وإعالن نلبنء3 من نلخونة للدين ونلوطن 

ــة.  وقضية نألُمَّ
جالل نملسـر3 نلتي حرض3ـا نلعديد 
من نلشـخصيات نالآتلاعيـة ونألعيان 
ومسـئويل نملدي8يتـا، ررع نملشـاركون 

شـعار نلـبنء3 مـن أعـدنء نللـه وأعدنء 
3تارـات  وم8ّ  يـن  ونلوطـن  ـــة  نألُمَّ
نلغضب ونلسـخط نلشـعبي ضد نلخونة 
يف  نملتلثـل  ـة  ونألُمَّ ونلعـ8ض  للديـن 
بلؤتلـ8  نمل8تِزقـة  حكومـة  مشـاركة 

ونرسو نلتطبيعي. 
مشـرين إىل أن حكومـة نمل8تِزقـة ال 
تلثل إال نفسـها وال تلثل أح8نر ورشراء 
نليلن، ومجد يـن تأكيد3م نلوقوف مع 
نلخونة  نلفلسـطيلية ومحاربة  نلقضية 

ونمل8تِزقة ونلعلالء.
كلا أّكد نلحارضون نستل8نر نلصلو  
ونلثبـات وررـد آبهات نلعـز3 ونلك8نمة 
بقونرـل نملـال ونملقاتلـا ملونآهة قوى 
نلعـدونن نألم8يكي نلسـعو ي ونذنابهم 
نمل8تِزقة ونمللارقا من نلخونة ونلعلالء.

 : خاص 
تونرد نمالف من أبلاء مدي8يتي نملحابشـة وأرلح 
نليلن بلحارظة حجة إىل سـاحة مديلة نملحابشة، 
أمس نألحد، يف مسر3 آلا3رية حاشد3 ب8نء3ً من 
نلخونة ونلعلالء وررضاً ونسـتلكارنً ألي شـكل من 

أشكال نلتطبيع مع نلعدّو نإلرسنئيي.
نلتـي  نملسـر3  يف  نملتظا3ـ8ون  نسـتلك8   
حرض3ـا نلعديُد مـن نلوآهاء ونألعيان ونملشـايخ 
ونلشـخصيات نالآتلاعية ونلثقارية ونلعسـك8ية 

مـا قـا1 به نمل8تـِزق جالـد نليلاني وزيـ8 جارآية 
حكومة نمل8تِزقة ونلفلا ق من مشـاركته يف مؤتل8 
ونرسـو نإلرسنئيـي نلذي يهـدف إىل طلس نلقضية 

نلفلسطيلية.
بج8يلـة  نمللـّد 3  نلالرتـات  نملشـاركون  ررـع 
نلتطبيـع مع نلعـدّو نإلرسنئيي مجد يـن تأكيد3م 
نلكامل مع نلقضية نلفلسطيلية مهلا بلغت معانا3 
نلشعب نليللي نلتي تكالبت عليه قوى تحالف نلرش 

ونلعلالة.
ألقيـت جالل نملسـر3 نلعديد مـن نلكللات نلتي 

أشارون ريها أن حكومة نمل8تِزقة ال تلثل نلشعب كل 
نلشـعب وأنها ال تلثل إال م8تِزقة نل8يال نلسـعو ي 
ونإلمارنتي رقـط نلذين نرتلون بأحضان نألم8يكيا 
ونإلرسنئيليا وآد ون نلوالء ونملونال3 لهم بالسـلع 

وبيع نلوطن وك8نمته.
وأّكـد نلحـارضون نملـيض عـىل  روب نألحـ8نر 
نلرشرـاء يف مونطن نلعـز3 ونلك8نمـة ونلوقوف مع 
نملقاومـة نلع8بيـة ونإلسـالمية يف لبلـان وإيـ8نن، 
وآد ون َوراء3م للقضية نلفلسـطيلية مهلا كانت 

حجم نلتضحيات.

 : خاص 

تحـت علونن »نلبنء3 مـن نلخونة« ج8ج نمالف 
من أبلاء مدي8يات عبس بلحارظة حجة يو1 أمس 
نألحد، يف مسـر3 آلا3رية حاشـد3 بلديلة عبس 
تأكيدنً نستل8نر نلصلو  وررضاً للتطبيع مع نلعدّو 

نإلرسنئيي.
نملشاركون يف نملسـر3 نّد ون بهتاراتهم نلتطبيع 
مـع نلعـدّو نإلرسنئيـي نملتلثـل بطلـس نلقضيـة 
نلفلسطيلية ونلقضاء عليها من نلخارطة، مطالبا 

كل نألحـ8نر يف نلعالم إىل نالسـتلكار ونلتلديد ملؤتل8 
ونرسو نلتآم8ي. 

وأوضحت نملسـر3 جـالل نلكللات نلتـي ألقيت 
ريها أن حكومة نلعلالـة ونالرتزنق نمللثلة بامل8تِزق 
جالـد نليلاني ال تلثـل إال نفسـها وال تلثل أح8نر 
نليلـن نلرشراء نلذيـن لديهم مونقـف عظيلة مع 

نلقضية نلفلسطيلية. 
مشـرين أن 3ـذن ما قامت به حكومـة نمل8تِزقة 
3و نلـوذج مـن نلللـاذج نلذيـن يهدرـون إليه يف 
نلتطبيـع ونالرتلـاء يف أحضـان نليهـو  ونللصارى 
ونسـف آيات نلله يف نلُقــ8ْآن نلك8يم نلتي نهانا نلله 

ريها موالتهم. 

ويف نملسر3 نلتي حرض3ا نلشخصيات ونملشايخ 

ونألعيـان وَعد  من مسـؤويل ووكالء نملدي8يات أّكد 

نملحتشـدون عىل نلصلو  ونلثبـات ومونآهة أعدنء 

ـة ونلتلسـك بالقضية نلفلسـطيلية  نلوطـن ونألُمَّ

ومحاربة نلخونة ونمل8تِزقة ونلعلالء. 

مشيدين بدور نملقاومة نللبلانية نملتلثلة باألما 

نلعا1 نلسـيد حسـن نـرص نللـه يف مونقفـه نلح38 

ونلرشيفـة ونمللا3ضة لقوى نلـرش ونلظال1 أم8يكا 

وإرسنئيل وعلالئهم.

قبائل حجور بحجة تستنكر التطبيع 
مع األعداء وتؤّكد مواصلة مالحقة 

املرتِزقة والخونة حتى تحقيق النصر 
 : خاص 

احتش�د اآلالُف من أبناء مديريات حجور يف مسرية حاشدة بساحة 
مديرية مستبأ بمحافظة حجة، أمس األحد؛ تأكيداً عىل استمرار الثبات 

والصمود ورفد الجبهات ورفضاً للتطبيع من العدّو اإلرسائييل. 
اس�تنكر املش�اركون يف املس�رية التي حرضها العديد من الوجهاء 
واملش�ايخ ووكالء املديري�ات املوقَف املخ�زي لحكوم�ة املرتِزقة التي 
��ة العربية واإلسالمية  شاركت يف مؤتمر وارسو املتآمر عىل قضايا األُمَّ
ويهدف للتطبيع مع األعداء، مجددين وقوفهم مع القضية الفلسطينية 

��ة. التي تعترب أساس قضايا األُمَّ
ونّدد املحتجون بالهتاف�ات الرافضة للتطبيع مع العدّو اإلرسائييل، 

��ة والوطن  رافعني شعارات الرباء من أعداء الله وأعداء األُمَّ
وألقيت العديد من الكلمات التي لفتت بمجملها إىل أن املرتِزق خالد 
اليماني ال يمثل إال نفسه فقط وال يمثل كل اليمنيني األحرار الذين لهم 

��ة اإلسالمية. مواقفهم املرشفة والحكيمة تجاه األُمَّ
ومؤّكدين اس�تمرار التحش�يد للجبه�ات ورفدها بامل�ال واملقاتلني 
ومالحق�ة املرتِزق�ة والخون�ة واملنافق�ني يف هذا الوط�ن حتى تحقيق 

النرص.

أبناء مديرية الجميمة ينّددون بتحالف دول 
العدوان ومرتِزقته مع الكيان الصهيوني

 : حجة
نف�ذ أبن�اء مديرية الجميم�ة بمحافظه حجة، أمس األحد، مس�رية 
جماهريية حاش�دة رفضاً ملؤتمر وارس�و األمريك�ي اإلرسائييل وبراءة 
من الخونة واملرتِزقة واملنافقني وتلبية لدعوة قائد املس�رية الُق��ْرآنية 

السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي حفظه الله. 
وخالل املس�رية أّكد املش�اركون عىل أولوية القضية املركزية األوىل 
فلس�طني يف املس�ار النضايل اليمني وأننا ثابتون ع�ىل مواقفنا الثابتة 

املبدئية اإليمانية وصمودنا املستمر يف وجه العدوان. 
وجددوا رفضهم القاطع إلقدام حكومة املرتِزقة عىل البدء بخطوات 
م�ع العدّو الصهيوني الذي يقتل أبناء الش�عب اليمني عىل مدى أربعه 

أعوام والشعب الفلسطيني الشقيق عىل مدى عقود من الزمن.
كما أش�اروا إىل أن املدعو خالد اليماني وحكومة الفنادق ال يمثلون 
الش�عب اليمني مؤّكدين أيضاً عىل اس�تمرار الصمود ورفضاً للتطبيع 

مع العدّو الصهيوني. 

أبناء مديريات القفلة والعشة وشهارة واملدان 
بعمران يتربأون من خونة األوطان والشعوب 

 : عمران
نّظ��م�ت مديريُة القفلة بمحافظة عمران، أمس األحد، وقفًة قبليًة 
حاشدًة؛ للتنديد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والرباءة من الَخ�َونَ��ة 
والتأكيد ع�ىل املوقف الثابت واملبدئي من القضية الفلس�طينية، وذلك 
بمش�اركة أبناء مديريات العش�ة والقفلة وش�هارة وامل�دان، وقيادات 
الس�لطة املحلية باملديريات والوجهاء واألعيان واملشايخ والشخصيات 

االجتماعية واالعتبارية وجموع غفرية من املواطنني. 
ويف الوقف�ة القبلي�ة الغاضبة، أوض�ح الدكتور فيص�ل جعمان –

محاف�ظ عمران-، أن املوق�َف املهني ملمثل الفاّر ه�ادي يف الظهور إىل 
جانب رئي�س الوزراء الصهيوني ال يُمتُّ بصلة للش�عب اليمني وإنما 
يمثّل نفَسه ومرتِزقته والقابعني يف أروقة فنادق الرياض الذين ارتموا 

�ة.  يف أحضان أعداء األُمَّ
واعترب جعمان موقَف أبناء ع�ذر والعصيمات واألهنوم وخروجهم 
املرّشف رسالًة لقوى العدوان أنها لن تستطيَع أن تخرتَق أَو تفّرق هذه 
القبائل العصية املتماس�كة يف مواجهة العدوان وُمَخّط�طاته، الفتاً إىل 
أن ما تقوُم به قوى العدوان من محاوالت لش�ق الصّف ستبوء بالفشل 
بصم�ود وثبات أبطال اليمن، معترباً مح�اوالٍت تحريك بعض مرتِزقة 
العدوان إفالس وعجز وتخبط ودليل هزيمتهم يف الجبهات وفشلهم يف 

مواجهة صمود أبناء الشعب اليمني. 
إىل ذل�ك، أعل�ن أبن�اء ع�ذر والعصيم�ات واألَهن�وم براءته�م من 
الَخ�َونَ���ة والعمالء واملرتِزقة الذين خانوا ش�عبَهم ووطنَهم وقضية 
��ة، مؤّك��دين اس�تمراَرهم يف الصمود والثب�ات إىل جانب أبطال  األُمَّ
الجيش واللجان الش�عبيّة يف مواجهة الع�دوان ومرتِزقته حتي يتحرر 

الوطن من دنس الغزاة واملحتّلني. 
واستنكرت الوقفة القبلية مشاركَة املدعو اليماني يف مؤتمر وارسو 
�ة الصهاينة واألمريكان، مبينني أن القضية الفلس�طينية  مع أعداء األُمَّ
س�تظلُّ قضيَة اليمن األوىل وسيظل الش�عب اليمني إىل جانب الشعب 

الفلسطيني حتى تحرير فلسطني. 
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مسرية غضب حاشدة يف مديريات 
املربع الشمالي بإب براءة من 

الخونة ورفضاً للتطبيع 
 : إب 

نحتشـد، أمـس، أبلـاُء نمل8بـع نلشـلايل بلحارظة إب 
)ي8يـم - نللا ر3 _ نل8ضلة _ نلسـد3(، يف مسـر3 غضب 
آابـت شـونرع مديلة ي8يم؛ تـبؤنً مـن نلَخـَونَــة نلذي 

شاركون إىل آانب نلعدّو نلصهيوني يف مؤتل8 ونرسو. 
موقفهـم  ابـاَت  نملشـاركون  أّكـــد  نملسـر3،  ويف 
نل8نرـض لـكل أشـكال نلتطبيـع مـع نلعـدّو نلصهيوني 
نلغاصب ونملحتـّل.  وأوضح نملشـاركون يف بيان وقفتهم 
أن نلخائـن جالـد نليلاني نلـذي وقف ضد وطله وسـاند 
نلعـدونن نلذي يقتل أبلاء شـعبه ويدّمــ8 وطله ال غ8نبة 
أن يكـون ق8يبـاً مـن نلصهايلـة رقد تكشـفت نألقلعة. 
مشـرين إىل أن نليلانـي ال يلثـل إال نفسـه ونلَخـَونَــة 
ونمل8تِزقـة نملتونآدين يف نل8ياض، رالشـعب نليللي نلُح8ّ 
نلعزيـز مع8وٌف بلونقفه نلشـجاعة ونملسـاند3 للشـعب 

ـة ونملعا ي للصهايلة.  نلفلسطيلي وقضايا نألُمَّ
وكان وكيُل نملحارظة رنكان نللقيب قد ألقى كللًة تبأ 
ريها من ذلك نملوقف نملخزي ونلخائن ل8آل م8تِزق ليست 
له صفة إال أنـه يلثُّل حكومًة جائلـًة وعليلًة للصهايلة 
ونألم8يـكان. الرتاً أن ُكــلَّ يللي ُحــ8ّ ورشيف سـيلعُن 
أولئك نلَخـَونَــة مّلن حرضون مؤتل8 نلخيانة يف ونرسـو 

ويف مقدمتهم وزي8 جارآية 3ا ي يف رلا ق نل8ياض. 
وأشـا  بالحشو  نملشـاركة يف نملسـر3 نلتي تعّبُ عن 
أصالة وشلوخ نلشعب نليللي نألصيل وغرته عىل قضايا 

أمته ونألقىص ورلسطا.. 

في مسيرة شعبية ورسمية بالمدينة:

أحرار إب: موقفنا مبدئي من قضيتنا الفلسطينية ومرتزقة العدوان لم يضيفوا يف وارسو سوى فضيحة مدوية لهم
 : إب 

نّظـــم نمالُف من أبلـاء محارظة 
مسـر3ً  نألحـد،  أمـس  صبـاح  إب، 
شـعار  تحـت  حاشـد3  آلا3ريـًة 
»نلبنء3 مـن نلَخـَونَــة« تلبية لدعو3 
بـدر  عبدنمللـك  نلسـيد  نلثـور3  قائـد 
نلديـن نلحواي حفظـه نللـه؛ للتلديد 
باملشـاركة نلع8بية يف مؤتل8 ونرسـو 
ونل8رـض نلقاطع للتطبيـع مع كيان 
نلعـدّو نلصهيونـي، بلشـاركة وكالء 
نملحارظـة ورئيـس نلكتلـة نلبملانية 
لللحارظـة أحلـد نللزيـي، وعد  من 
أعضـاء مجلـيَس نللـونب ونلشـورى 
نلقضائية  نلسـلطة  ومدرنء وأعضـاء 
ومـدرنء نملكاتب نلتلفيذيـة ونملجالس 
نملحلية ونلقيا نت نألملية ونلعسك8يّة 
و كاتـ38 نلجامعـة وقـا 3 نألحـزنب 
ونملشـايخ  نلسياسـيّة  ونلتلظيلـات 

ونلوآهاء. 
ويف نملسـر3 نلكبى نلتـي ننطلقت 
من شـارع نلثالاا بلديلة إب وآابت 
نلشونرع نل8ئيسية لتستق8َّ أما1 مبلى 
نملجلـع نلحكومي، حلل نملشـاركون 
الرتـات وأعـال1َ نلجلهوريـة نليللية 
شـعارنٍت  ورّ  ون  رلسـطا،  و ولـة 
ملـّد 3ً بلحاوالت نلتطبيـع مع نلعدّو 
موقَفهـم  مؤّكــديـن  نلصهيونـي، 
نلقضيـة  تجـاه  ونألصيـَل  نلثابـَت 
نلفلسـطيلية، وررَضهـم نملطلـَق ألي 

لقـاء مع نلعـدّو نلصهيونـي تحت أّي 
مبّر؛ باعتبار ذلك جيانًة ال تُغتف8. 

أن  إب  محارظـة  أبلـاُء  ونعتـب 
مـا قـا1 بـه نمل8تـِزق نليلانـي جالل 
مشـاركته يف مؤتلـ8 نلتطبيـع علـٌل 
مقصو  من قبل آهات تسـر يف َرْكِب 
إرسنئيـل وتلارص3ـا وتشـكل آـزءنً 
من مرشوعها، مشـرين إىل أن نملدعو 
نليلاني ال يلثل نلشـعب نليللي وإنلا 
3ـو أ ن3ٌ من أ ونت أم8يـكا وإرسنئيل 
نلتي تستهدُف إشغال نلدول ونلشعوب 
باإلر3اب ونلح8وب نلدنجلية عىل غ8نر 
سـيلاريو3ات نلع8نق وليبيا وسـوريا 

ومرص ونليلن ونلبح8ين. 
نملسـر3  يف  نملشـاركون  وحـّذر 
جطـور3  مـن  نلغاضبـة  نلشـعبيّة 

نلتطبيع وتدنعياته نملستقبلية ونألبعا  
نمل8سـومة لـه؛ كونـه آـاء يف ظ8وف 
معقـد3 يف نمللطقـة ونلعالـم، ملّد ين 
باألنْظلـة نلع8بيـة نلتـي شـاركت يف 
نملؤتل8؛ باعتبار ذلك سابقًة جطر3ً. 

مـن آانبه، أشـا  صالـح حاآب 
نألمـن  لشـئون  نملحارظـة  -وكيـل 
ونلدرـاع، بخـ8وج أبلـاء نملحارظة يف 
نملسـر3 للتعبـر عن ررـض نلتطبيع 
مع نلعدّو نلصهيوني تلبية لدعو3 قائد 
نلثور3، الرتاً إىل أن مؤتل8 ونرسـو با 
حقيقة علالـة نمل8تِزقة وسياسـتهم 
يف نلتطبيـع مـع نلكيـان نلصهيوني، 
أبلـاء إب يف مسـرتهم  أن  مؤّكـــدنً 
نليو1 يبعثون رسـالة بثبات مونقفهم 
نلفلسـطيلي  نلشـعب  آانـب  إىل 

ونملقدَّسـات نإلْســـاَلمية وررضهـم 
نلتطبيـع مـع نلعـدّو نلصهيوني بأي 

شكل من نألشكال. 
بـدوره، أّكــد نلدكتوُر عي نلزنم يف 
كللة نألحزنب ونلتلظيلات نلسياسة، 
أن أبلاء إب يجتلعون عىل كللٍة سونٍء 
ــة نملصرية وملها  تجاه قضايـا نألُمَّ
قضية نلشعب نلفلسـطيلية وحقه يف 
تق8ي8 مصره وإقامة  ولته نملستقّلة 
عىل ت8نبه نلوطلي وعاصلتها نلقدس 
نلرشيف، مضيفاً: ن8ُرُض تلك نملونقف 
نملخزية ونلتطبيع مع نلعدّو نإلرسنئيي 
ونقـول ملـن باعـون أنفَسـهم: أنتم ال 
تلثلون نلشـعب نليللي وإنلا تلثلون 
أنفسكم نمل8يضة، مشرنً إىل أن نلشعب 
نلشـعب  آانـب  إىل  نليللـي سـيظل 

نلفلسطيلي يف نضاله نملرشوع. 
وأشـارت كللة نلعللاء نلتي ألقا3ا 
إىل  نلحليـدي،  َعبدنلباسـط  نلشـيخ 
ررض أبلاء نلشـعب نليللـي نلتطبيع 
مع نلكيان نلصهيوني نملحتّل لألرنيض 
نلفلسـطيلية ونلع8بية، مشـّد 3 عىل 
رضور3 نالستل8نر يف مونآهة نلعدونن 
ونملقدَّسـات  نألرنيض  تح8يـ8  حتـى 
نإلْســـاَلمية وأولُهـا نلقدس نلرشيف 
من  نس نلصهايلة، ملّد 3 بلا قامت 
بـه حكومة نلفاّر 3ـا ي من جطونت 
نلصهيونـي  نلكيـان  مـع  للتطبيـع 
ومحاكلة نلعلالء وعىل رأسهم نملدعو 

نمل8تِزق جالد نليلاني. 

عمران.. مسرية رسمية وشعبّية حاشدة لرفض التطبيع مع العدّو والوقوف مع الشعب الفلسطيني 
 : عمران 

وأحـ8نر  أبلـاء  مـن  نمالُف  نسـتجاب 
محارظة عل8نن لدعو3 قائد نلثور3 نلسـيد 
عبدنمللك بدر نلدين نلحواي نلشـعب نليللي 
بالخ8وج يف مسـرنت غاضبة؛ للبنء3 من 
نلَخـَونَـــة ونلعلالء نملشـاركا يف مؤتل8 
ونرسـو ونلتأكيـد عـىل نلتلسـك بقضايـا 
ــة نملصريـة، وعـىل رأسـها نلقضية  نألُمَّ

نلفلسطيلية. 
ويف نملسـر3 نلجلا3ريـة نلكـبى نلتي 
شـهدتها مديلـة علـ8نن وآابت شـونرع 
نملديلـة نل8ئيسـية، صبـاح أمـس نألحـد، 
بلشـاركة شعبيّة ورسـلية يتقدمها عدٌ  
من قيا نت نملحارظة نألملية ونلعسـك8يّة 
ونلشـخصيات نالآتلاعيـة وملّظــلـات 
نملجتلع نملدني، أّكــد نملشـاركون وقوَرهم 
إىل آانب نلشعب نلفلسطيلي ونستلكار3م 

لكل أشكال نلتطبيع مع نلعدّو. 
ونـّد  أبلـاء علـ8نن بالظهـور نملخزي 

ملا يسـلى وزيـ8 جارآية نلخائـن 3ا ي، 
نمل8تِزق نليلاني بجانب رئيس وزرنء نلكيان 
نلصهيوني يف مؤتل8 ونرسو، معتبين 3ذن 
نلخطـو3 نإلآ8نمية وصلـَة عار عىل آبا 
أولئـك نملتهارتـا عـىل نلتطبيـع وإقامـة 

نلعالقات مع نلعدّو نإلرسنئيي. 
وقال نملشـاركون يف نملسـر3 نلشـعبيّة 
إن مـا حصـل يف مؤتلـ8 ونرسـو لـم يكن 
ليتـم لـوال تونطـؤ بعـض نلـدول نلع8بية 
نلسـعو ّي  نللظامـا  رأسـها  وعـىل 
تجـاه  نلسـلبية  ومونقفهلـا  ونإلمارنتـي 
نلقضيـة نلفلسـطيلية ونلقـدس نملحتّلـة، 
مؤّكــديـن عىل مونصلتهـم  عم نملقاومة 
نلفلسـطيلية ونلتحـ8ك نلجـا  يف مونآهة 
نلعدّو نلصهيوني وم8تِزقته، مشرين إىل أن 
نلتآم8 عىل نلشعوب نلع8بية ونإلْســاَلمية، 
ومقدرنتها أصبح نليو1 آليًّا بح8ف بوصلة 
نلعدنء عن نلعـدّو نلصهيوني باجتالق عدوٍّ 
و3لي إلجضاع نمللطقة للتبعية ونلوصاية 
وتصفيـة نلقضيـة نلفلسـطيلية وتلكا 

نملـرشوع نألم8يكـي نلصهيونـي نملتلثل يف 
صفقة نلق8ن. 

من آانبـه، لفت صالح نملخلوس -أما 
نألآلـد3  أن  إىل  نملحارظـة-،  عـا1 محـي 
ـة نلع8بية ونإلْســـاَلمية  نلتآم8ية عىل نألُمَّ
تكشـفت يف مؤتل8 ونرسـو وأصبحت عللاً 
بعد أن كانت تدنر من تحت نلطاولة، معتبنً 

ظهوَر نمل8تـِزق نليلاني بجور رئيس وزرنء 
نلكيان نلصهيوني، ليس غ8يباً عىل حكومة 

نمل8تِزقة نملتآم38 عىل بال 3ا. 
ونسـتلك8ت كللـاُت نلعللـاء ومجلس 
نلتالحـم نلقبي، ما قا1 بـه نملدعو نليلاني 
مـن ظهور بجونر رئيس وزرنء كيان نلعدّو 
ذلـك ال يلثـل  أن  نلصهيونـي، مؤّكـــد3ً 

نلشعب نليللي وإنلا يلثل نفسه. 
وأ نن بياٌن صا ٌر عن نملسـر3 مشاركَة 
نألنْظلة نلع8بية يف مؤتل8 ونرسـو، الرتاً إىل 
أن مشاركة 3ذه نألنْظلة ال يلثل نلشعوَب 
نملدعـو  ظهـور  أن  إىل  مشـرنً  نلع8بيـة، 
نليلانـي إىل آانـب رئيـس وزرنء نلكيـان 
نلصهيوني  ليـٌل قاطع عن جيانته ملونقف 
نلشـعب نليللي نلثابتـة ونلدنعلة للقضية 

نلفلسطيلية يف مختلف محطاتها. 
وأّكــد نلبياُن نل8رُض نلقاطُع للوصاية 
مقـدرنت  عـىل  ونلصهيونيـة  نألم8يكيـة 
نلشـعوب نلع8بية، مبيلاً أن نلشعَب نليللي 
أصبـح نليـو1 أكثـ8َ وعيـاً بامُلَخّطـطـات 
نألم8يكية نإلرسنئيليـة وأ ونتها يف نمللطقة 
و3و يتصـدى للعـدونن نلذي تقـُف ورنءه 
أم8يـكا وإرسنئيـل، مجـّد نً نلتأكيـَد عـىل 
وقـوف نلشـعب نليللي إىل آانب نلشـعب 
مصـره  تق8يـ8  يف  وحقـه  نلفلسـطيلي 
وإقامة  ولته نملستقّلة وعاصلتها نلقدس 

نلرشيف. 

أبناء ووجهاء رداع يعلنون الرباءة من حكومة املرتزقة 
ويؤّكدون استمرار مناصرة القضية الفلسطينية

أبناء محافظة البيضاء: ندعو املرتزقة إىل مراجعة 
حساباتهم ونطالب بمحاكمة اليماني وشلة الفنادق 

 : البيضاء 
شـهدت مديلة ر نع بلحارظـة نلبيضاء، أمس نألحد، 
مسـر3ً آلا3رية حاشـد3 إلعالن نلـبنء3 من حكومة 
نمل8تزقة ونملدعو جالـد نليلاني ونمله8ولا نلعلالء نلع8ب 

نحو نلتطبيع مع نلكيان نلصهيوني يف مؤتل8 ونرسو. 
وجالل نملسـر3 نلتي حرض3ا أبلـاء ووآهاء مدي8ية 
ر نع بلختلـف مكوناتهم نلسياسـية ونملذ3بية وقيا نت 
نملكاتـب نلتلفيذيـة باملدي8ية، ررع نملشـاركون نلالرتات 
ورّ  ون نلهتارـات نمللّد 3 بالتطبيع مع نلعدّو نلصهيوني، 
ونل8نرضـة للهيللـة نألم8يكيـة وسياسـتها يف نمللطقة، 
معللـا نسـتل8نر3م وابـات موقفهم يف تأييـد نلقضية 
نلفلسـطيلية وحق شـعبها يف نلتح8ر ونالسـتقالل وحق 

شـعبلا نليللـي يف مونآهة قـوى نلغزو ونالحتـالل نلتي 
يقو 3ـا نلكيان نلصهيوني نلغاصب عىل شـعبلا نليللي 

ملذ أربعة أعون1. 
ووّآـه نملشـاركون رسـالة لـكل نلشـعوب للقيـا1 
بلسؤوليتها تجاه نلقضية، مشرين إىل أن 3ذه نلحشو  
أعللت نلبنء3 من ذلك نملوقف يف مؤتل8 ونرسو نلذي يلثل 

جيانة للشعب نليللي ونلقضية نلفلسطيلية. 
وآد ت قبائل أبلاء ر نع نلتأكيد عىل أن نلشعب نليللي 
بقبائله وكل رشنئحه نالآتلاعية يديلون ما قا1 به جالد 
نليلاني وزي8 جارآية حكومة نلفاّر 3ا ي من نرتلاء يف 
أحضان نلكيان نلصهيوني، مؤّكدين نستل8نر3م يف جيار 
نملونآهة وررـد نلجبهات بال8آال ونلعتـا  حتى تحقيق 
نللـرص وتطهر كامـل نألرنيض نليللية مـن  نس نلغزن3 

وم8تزقتهم. 

 : البيضاء 

جـ8ج أبلـاء محارظة نلبيضـاء، أمـس نألحد، 
بـكل رشنئحهم نالآتلاعيـة وبلختلف مكوناتهم 
نلسياسية ونملذ3بية يف مسر3 آلا3رية مسلحة 
بعاصلة نملحارظة معللا ررضهم ونسـتلكار3م 
لتطبيـع حكومـة نمل8تزقة مع نلكيـان نلصهيوني 

نلغاصب يف مؤتل8 ونرسو. 
ويف نملسر3 نلجلا3رية نلتي شارك ريها قيا نت 
نلسـلطة نملحلية باملحارظـة ونلوآهـاء ونألعيان 
ونملشـايخ ونلشـخصيات نالآتلاعية ونالعتبارية 
وآلـوع غفر3 من أبلـاء مديلة نلبيضـاء ررعت 
نلحشو  صور والرتات وشعارنت و3تارات ملّد 3 

بتحالف نمل8تزقة بالكيان نلصهيوني. 
وطالـب نملحتشـدون برسعة محاكلـة نملدعو 
جالـد نليلانـي وشـلة نلفلـا ق  نعـا م8تزقـة 
نلعـدونن ونملغـ8ر بهـم مـن أبلـاء نملحارظـة إىل 
م8نآعـة حسـاباتهم ونلعـو 3 إىل حضـن نلوطن 
نملتسع للجليع وإعالن نلبنء3 من نلخونة ونلعلالء 
وررع نملطالبة بلالحقتهم ومحاكلتهم يف نملحاكم 

ونلليابات. 
وأّكـد نملشـاركون عـىل صلو 3ـم واباتهم يف 
مونآهـة نلعـدونن وم8تزقتهـم وررـد نلجبهـات 
بال8آال ونلعتا ، وأن نلشعب نليللي كان وسيظل 
إىل آانب نلشـعب نلفلسـطيلي نلشـقيق وقضيته 
نلعا لة حتى يسـتعيد كامل أرنضيه وإقامة  ولته 

نملستقلة وعاصلتها نلقدس. 
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برزت اخملاوف اإلس���رائيلية إلى العلن من الش���عب اليمني ومن ثورته ومن تنامي وعيه لدرجة أن البعض من 
اإلسرائيليني صرحوا بأن شعبنا اليمني أكثر خطورة من النووي اإليراني، وهذا ما ميكن أن نقول إنه شاهد على 

أن االنزعاج اإلسرائيلي من تنامي الوعي في اليمن ومن تفاعل شعبنا مع قضايا أمته الكبرى. 
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

حمود عبداهلل األهنومي 
HamoodalaHnomi1@gmail.com

لم يُك�ْن مفاجئًاً لكثري 
من أحرار ش�عبنا اليمني 
اإليمان�ي ظه�وُر ممثِّ�ِل 
الفنادق متوّس�طاً  ش�لة 
لألمريك�ي والصهيون�ي، 
لكن الذي فاج�أ املرتِزقَة 
وأس�ياَدهم م�ن عرب�ان 
واألمري�كان  الخلي�ج، 
خ�روُج  والصهاين�ة 
كلِّ  يف  اليمن�ي  الش�عب 
مكاٍن طاهر فيه، بأعداد 
مهولة، وبحماس منقطع النظري، وكأنما نش�طوا من 
عق�ال، ي�رأون إىل الله م�ن أولئك الخون�ة، ومواقفهم 
واصطفافاتهم الصهيونية، بش�كٍل أْجِزُم أنهم سيلعن 
بعُضهم بعًضا بما تجّرأوا عليه وأبدوا ما أخفوه زماناً.

كان الكثريُ من أبناء ش�عبنا البطل يُدِرُك أّن العدواّن 
عليهم هو ع�دواٌن أمريكي صهيون�ي يف الدرجة األوىل، 
ٌ وقطعي عىل ذلك،  وكان يف كّل م�رة يتجدَّد ش�اهٌد ب��ِّ
وأخ�رياً اقتن�ع املرتِزقة وأذن�اُب أمري�كا يف الخليج أنه 
ق�د آن األوان إلظه�اِر جس�ارتهم يف مواقع�ة معصي�ة 
التولِّ العلني لليهود والنصارى املعتدين بش�كٍل ظاهر، 
ُمْقتَِف�� ش�اعًرا خليًعا، ق�ال ذات مرة: )وف�از باللذة 

الجسور(.
ه�ذان الحدثان ح�دث الخون�ة يف وارس�و، وخروج 
األح�رار يف اليمن س�يضعان قوال�ب ومالمح الرصاع يف 
الفرتة القادمة بشكٍل واضح وعلني؛ ألنهما عّرا بشكل 
واضح عن طبيعة الرصاع القائم، بحيث ال يبقى مكاناً 
يف ه�ذا الرصاع ملحاي�د، وال مللتبس، فإم�ا أن يكوَن مع 
األح�رار ق�والً وفعالً، وإم�ا أن يكوَن يف َص�ّف املرشوع 
اليهودي النرصاني املبني عىل نقيض اإلسالم ومضادته 

والحرب عليه. 
الصهاينُة يف محافَل عديدٍة كانوا يتأبّطون عىل األقّل 
3 وزراء خاليجة، الس�عودّي، والبحرين�ي، واإلماراتي، 
ولكنهم يف هذه امل�رة األخرية أضافوا خنزيراً رابعاً لهم؛ 
لي�س ألهميّ�ة الكل�ب يف نفس�ه، ولكن ألهمي�ة املكان 

)اليمن( الذي أرادوه أن يكون نابحاً حوله.
غ�ري أن الجمه�ور األك�ر م�ن اليمني�� ومن خالل 
القرآني�ة، وتأريخه�م  املش�هود، وثقافته�م  ذكائه�م 
النض�ال، وأهليتهم اإليماني�ة، أدرك�وا طبيعة الرصاع 
م�ن أول يوم؛ انطالقا من ثقافته�م القرآنية، وثوابتهم 
الديني�ة؛ لهذا ل�م يفاجئهم ظهوُر الخنزي�ر الرابع؛ ألن 
املنطق�ي أّن من ف�ّرط يف دينه، وأرضه، وبل�ده، وأهله، 
ودل عليه، وحّرض عىل قتلهم، ومىض يف ركاب املعتدين 
ع�ىل بلده، وهم يهلكون الحرث والنس�ل، فإنه ال يجوز 
أن يُنتََظ�ر من�ه أن يك�ون مؤتَمنً�ا عىل قضاي�ا األمة، 

والدين، واألقىص الرشيف.
اليمنيون بخروجهم بتلك األع�داد املاليينية باألمس، 
وبصورة غري مسبوقة يف جميع املحافظات، إنما أثبتوا 
ما قاله اإلس�الُم عنه�م قبل ألٍف وأربع مئة س�نة، ولم 

يأتوا بيشء جديد.
مل�ا نهى الل�ُه عن م�واالة اليهود والنص�ارى، واعتر 
ذلك انخالًعا عن الدين، وانتماء إليهم، أش�ار بأن هناك 
حاالت نفاقية وخيانية س�تْحُدث، وأنه حينها س�يأتي 
الل�ُه بقوٍم مجاهدين ال يخافون يف الله لومة الئم، قالت 
الرواي�ات املتكاثرة إنها نزلت يف أه�ل اليمن، أهل اليمن 

الذين وصفهم اإلسالم أيضاً يف حديث 

اليمُن اإليماني 
وخنزيُر )وراسو( الرابع

املحتّل يف املهرة: تعددت األسباب والغزو واحد 
د. أحمد الصعدي

 
كانت محافظُة املهرة تعيُش حالًة 
م�ن األم�ن واالس�تقرار، بعي�داً عن 
العدوان والحرب، وبعي�داً عن األدوار 
التمثيلي�ة الت�ي قام�ت به�ا القاعدُة 
محافظ�ة  يف  ورعاتُهم�ا  وداع�ش 
حرضم�وت، وكان اليمني�ون الذي�ن 
بقيت س�لطنة ُعم�ان منف�ذاً وحيداً 
لس�فرهم إىل الخارج والعودة يمّرون 
ع�ر محافظ�ة امله�رة وع�ر املنافذ 
الحدودي�ة ب�� الجمهوري�ة اليمنية 
وس�لطنة ُعمان من غري أن يتعرضوا 
ملعامالت تمييزية استفزازية، فكانت 

املهرة إذاً املمر الوحيد السالك لكل اليمني�. 
ويف نهاية عام 2017 انتهت لدى حكام السعودية 
القدرَة عىل مقاومة وضبط شهوتهم امللتهبة لقضم 
محافظ�ة امله�رة، وتراءى له�م أن الوق�َت قد حان 
لتحقي�ق مطَمٍع توس�عي قديم يتمث�ل بَم�دِّ أنبوب 
لنقل النفط إىل البحر واقتطاع األرض بذريعة تأم� 

األنبوب. 
وهكذا أخذت دولة العدوان السعودية تضُع يَدها 

عىل ما َسُهَل احتالله وَكُرَت أهميته. 
للمه�رة،  املب�اِشَ  االحت�الَل  أن  ذل�ك  ع�ىل  زد 
واس�تعراَض الق�وة املكش�وف هن�اك يلبّ�ي حاجًة 
داخليًة ملحمد بن س�لمان والدوائر املحيطة به. فقد 
لوحظ بعُض التذمر الذي أبدته أصواٌت سعودية من 
كون اململكة تحّملت القسَم األوفَر من أعباء الحرب: 
�معة يف العال�م،  امل�ال والعت�اد واألرواح وُس�وء السُّ
بينما كانت املكاس�ُب من نصيب اإلمارات ال س�يما 

السيطرة عىل املحافظات الجنوبية. 
ويمك�ن الحتالل امله�رة أن يزوَِّد محمد س�لمان 
�ة قوي�ة إلقن�اع املتذمري�ن، والقول  وأعوانَ�ه بُحجَّ
لهم: ها قد كس�بنا لكم املهرة التي تعادُل مساحتُها 
مس�احَة دولة اإلم�ارات، وحّق�قنا ما لم يس�تطع 
تحقيُقه امللوُك السابقون وهو َمدُّ أنبوب نقل النفط 
إىل البح�ر العربي، وجعلنا محمد آل جابر أمريَ إمارة 
املهرة غري املعَلن، وأصبحنا نحاِصُ س�لطنة ُعمان 
العاّقة من حدودها الغربية، مما يمكننا من إيذائها 

وزعزعة أمنها إلخضاعها ملشيئتنا. 
ومل�ا كان�ت ))الرشعي�ة(( املزعوم�ة موجودًة يف 
امله�رة، اخرتع العدواُن ذرائَع ترُّر احتالَل املحافظة 
فقال إن حض�وره هن�اك رضوري ملكافحة تهريب 
السالح إىل من يسميهم ب� ))االنقالبي�((، ثم اّدعى 
أنه ج�اء ملكافحة اإلره�اب. إال أن جماهريَ املهرة - 
باس�تثناء قلٍة م�ن املرتِزقة - لم تنط�ل عليها ُخدَُع 
وأالعيب تحال�ف العدوان، وأدركت منذ الوهلة األوىل 

أن ه�ذا غزو مكش�وف، وأنه احت�الٌل ألرايض الغري 
بالقوة. 

ب�دأت   2018 ماي�و  ومن�ذ ش�هر 
الجماه�ريُ اليمنية يف امله�رة، الرجال 
والنس�اء، وقياداته�ا الوطنية ممثلًة 
بعيل سالم الحريزي وآخرين، بتنظيم 
فاعلي�ات س�لمية ترُف�ُض االحت�الَل 
السعودي وشيَكه اإلماراتي وتطالُب 
برحيلهما الفوري، واحرتام الس�يادة 
الوطنية، وعّمد أبناُء املهرة إصاَرهم 
وثباتَهم عىل موقفهم بالدم رغم أنهم 

لم يلجؤوا إىل السالح حتى اآلن. 
يرفُع أبناُء املهرة ش�عاراٍت جديرًة 
بأن يعرَفها وأن ي�درَك معناها ُك��لُّ 
اليمني�� الرافض�� الحتالل بلدهم، م�ن أهمها أن 
املهرَة جزء م�ن اليمن، و))لن ترى الدنيا عىل أريض 
وصيا((، وأن املعسكرات الس�عودية خرٌق للسيادة 
الوطنية، وأن وجوَد القوات الس�عودية سبَّب شخاً 
اجتماعي�اً يف املحافظة، وحّذروا املحتّل أن املحافظة 

خطٌّ أحمُر أرضاً وإنَْساناً. 
ا الَقائُد الوطني الش�جاع عيل س�الم الحريزي  أَمَّ
فيق�ول: إذَا لم ندافع عن أرضنا َمن س�يدافُع عنها 
غرين�ا؟، ويدرك الحريزي بوعي�ه الناضج ووطنيته 
الصادقة م�ا يتغابى عنه كثريون؛ لهذا يدق ناقوس 
الخطر قائالً: إن السعودية إذَا تمّكنت من مد أنبوب 

النفط فلن تغادَر املهرة أبداً. 
وإىل ه�ذا الخط�اب الوطن�ي الواض�ح، يضي�ُف 
مناضل�و امله�رة التذكريَ الدائَم بأنه�م يدافعون عن 
))الرشعي�ة((، م�ا يضع ))الرشعي�ة(( التي تتآمر 
عليه�م واملحت�لَّ ال�ذي يت�ذرع بها يف موقٍف ش�ديد 
الحرج لو كان لديهما ذرٌة من احرتام وتقدير الذات. 
أبن�اُء امله�رة بصره�م وثباته�م  لق�د حّق��ق 
وبس�التهم خطواٍت بيّنت للعدو الس�عودي املتهّور 
بأن املهرَة ليس�ت لقمًة صائغة، وأن أهَلها املسامل� 
ليس�وا أذالًء يمك�ن إخضاعه�م أَو شائه�م، مم�ا 
اضط�ره لالس�تنجاد بمس�وخ شيك�ه اإلمارات�ي 
وقفازات�ه الق�ذرة مم�ا يس�ميها ب�� ))النخب((، 
والجماعات الس�لفية املتوحش�ة التي ال ترى حرجاً 
يف ارت�كاب الجرائم تحَت قي�ادة وتوجيه املخابرات 

الصهيونية - اإلماراتية. 
إنَّ الوق�وَف إىل جانب جماهري املهرة املدافعة عن 
السيادة واالستقالل هو واجٌب وطنيٌّ وليس مسألَة 

تضامن وحسب. 
إن وضَع محافظة املهرة قبل االحتالل، ثم غزوها 

واحتاللها يعني أن الغزَو واحٌد وأهداَفه 

محمد عدلي الخطيب *
مَلن الذ بالصمت املريب.. ملن 
جلس يف مقاعد املتفرج�.. ملن 
انس�اق وراء الدعاي�ة املغِرضة 

وتشويه الحقائق.
نق�ول:  جميع�اً  له�ؤالء 
اليم�ن  رج�اَل  ش�اهدوهم 
ونس�اَءه.. ش�اهدوا األطف�اَل 
والفتي�ة والصباي�ا.. ش�اهدوا 
الش�باب والكه�ول.. ش�اهدوا 
املعذَّب�� يف اليمن الجريح الذي 
تُرتك�ب أبش�ع الجرائ�م بحق 

أهله منذ أربع سنوات.. 
شاهدوا هذه األلوف املؤلفة 
حناجره�م  ص�وَت  واس�معوا 
وه�م يهتفون امل�وت ألمريكا.. 
املوت إلرسائيل.. املوت للخونة، 
ال  صوته�م:  بأع�ىل  يهتف�ون 

للتطبيع فالتطبيع خيانة.. 
إنّه�م يع�ّرون ع�ن ضم�ري 
الجري�ح،  اليم�ن  يف  األح�رار 
ه�م الناطق�ون باس�م اليم�ن 
ولي�س  وحضارت�ه  وتأريخ�ه 
بان�وا عىل  املتس�اقط�، وق�د 
حقيقته�م يف مؤتم�ر وارس�و 
ُجثَث�اً ال حراك فيه�ا إىل جانب 

)نتنياهو(.
شاهدوهم واسمعوا صوتَهم 
امل�دوي، املوت ألمري�كا.. املوت 
إلرسائيل، ال يص�در عنهم نداُء 
اس�تغاثة.. ال يطالبون بحماية 
دولي�ة.. ال يرضخ�ون لرشوط 

وإمالءات التحالف البغيض..
اليم�ن  يف  األش�قاء  أَيَُّه�ا 
األسطوريُّ  صموُدكم  الجريح: 
هّز ويُهزُّ ع�روَش ملوك وأمراء 
والهمجي�ة  والتخّل�ف  الظ�الم 
والعالم.. مسريتكم اليوم ترسل 
رسالًة واضحة أنكم املناضلون 
يف س�بيل فلس�ط� وم�ن أجل 
يف  املكافح�ون  تحريره�ا.. 
��ة وحريتها  األُمَّ س�بيل ع�زة 
لقوى  املقاوم�ون  وتحرره�ا.. 

الرش واإلرهاب والطغيان.. 
فسالٌم لكم.. وسالٌم عليكم.. 
والن�رص  لش�هدائكم  واملج�ُد 
تنت�رُص  فبانتصارك�م  لك�م.. 

�ة..  فلسط� وتنترُص األُمَّ

 * أمين السر المساعد لحركة 
فتح االنتفاضة

أيها اليمنيون: 
بانتصاركم تنتصُر 

فلسطني واألمة
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