
ليبيا.. األمم المتحدة تتهم قوات 
حفتر بمنع هبوط طائراتها

نيويــورك – وكاالت : حملــت األمــم المتحــدة قــوات »الجيــش الوطنــي الليبــي« بقيــادة خليفــة حفتــر 
عرقلــة  عــن  المســؤولية 
رحالتهــا مــن وإلــى ليبيــا، 
عواقــب  مــن  محــذرة 
ــك  ــا ذل ــد يجلبه ــة ق وخيم

المنظمــة. جهــود  إلــى 
 وأعربــت بعثــة األمــم 
المتحــدة فــي ليبيــا، فــي 
امــس  أصدرتــه  بيــان 
األربعــاء، عــن أســفها إزاء 
الرحــالت  حصــول  عــدم 
الجويــة الدوريــة للمنظمــة 
العالميــة، والتــي تنقــل موظفيهــا مــن وإلــى ليبيــا علــى إذن مــن قــوات حفتــر للهبــوط، مشــيرة إلــى أن هــذا 

األمــر تكــرر فــي عــدة مناســبات خــالل األســابيع الماضيــة.
ــة مــن  ــا الجوي ــع رحالته ــغ إزاء هــذه المســألة، محــذرة مــن أن »من ــا البال ــة قلقه ــة األممي وأبــدت البعث
ــي  ــا، ف ــي تبذله ــدة الت ــا، ســيعرقل بشــدة مســاعيها اإلنســانية والمســاعي الحمي ــى ليبي ــن وإل الســفر م
الوقــت الــذي يعمــل فيــه جميــع موظفيهــا بــال هــوادة علــى المضــي فــي الحــوار الليبي-الليبــي بمســاراته 
الثالثــة، وتقديــم المســاعدة اإلنســانية التــي تشــتد الحاجــة إليهــا للمدنييــن األكثــر تضــررا مــن النــزاع«.

البقية على الصفحة7

الخميس 18 جمادي الثاني ، 1441 هـ ق 24 بهمن 1398 هـ ش، 13 شباط 2020م العدد )10347( السنة االربعون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
يســير الدنيــا يكفــي، وكثيرهــا يــردي.. ومــن لــم يســتغن 

بــاهلل عــن الدنيــا فــا ديــن لــه
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الثانية عشر و 19 دقيقة

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة و 59 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الخامسة و 32 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 57 دقيقة

المعارضة التركية: أردوغان كاذب ويدعم التنظيمات 
اإلرهابية في سوريا

 : وكاالت   – انقــرة 
نائــب  آوزال  اوزكــور  أكــد 
الشــعب  حــزب  رئيــس 
التركــي  الجمهــوري 
أن  مجــددًا  المعــارض 
التركــي  النظــام  رئيــس 
أردوغــان  طيــب  رجــب 
بدعــم  ومتــورط  “كاذب 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 

. ” ســوريا
فــي  آوزال  وقــال 

ــق بتورطــه فــي  ــة فيمــا يتعل ــى الشــعب التركــي ويخفــي الحقيق ــح  امــس إن “أردوغــان يكــذب عل تصري
اإلرهابييــن”. مــن  العشــرات  وفيهــا  إدلــب 

ــد جلســة ســرية  ــى عق ــارض دعــا البرلمــان التركــي إل وكان حــزب الشــعب الجمهــوري التركــي المع
ــا  ــه فيم ــان بتعهدات ــاء أردوغ ــدم وف ــب الســورية وع ــي محافظــة إدل ــرة ف خاصــة لمناقشــة التطــورات األخي

ــب. ــد” بإدل ــة خفــض التصعي ــع روســيا حــول “منطق ــاق سوتشــي م يخــص اتف
ولفــت الحــزب فــي مذكرتــه التــي وجههــا إلــى رئاســة البرلمــان التركــي إلــى أن عــدم التــزام النظــام 
ــدادا  ــذي يعــد امت ــد الوضــع فــي إدلــب وســيطرة تنظيــم النصــرة اإلرهابــي ال ــه أدى لتعقي التركــي بتعهدات

ــا. ــب والمناطــق المجــاورة له ــى إدل ــم القاعــدة اإلرهابــي عل لتنظي

 : وكاالت   – دمشــق 
الخارجيــة  وزارة  أكــدت 
تهديــدات  أن  والمغتربيــن 
التركــي  النظــام  رأس 
الجيــش  جنــود  بضــرب 
الســوري تصريحــات جوفــاء 
فارغــة وممجوجــة ال تصــدر 
إال عــن شــخص منفصــل 
فاهــم  غيــر  الواقــع  عــن 
لمجريــات األوضــاع واألمــور 

جهــل. عــن  إال  تنــم  وال 
وقــال مصــدر فــي وزارة الخارجيــة والمغتربيــن 
فــي تصريــح لســانا امــس : بعــد انهيــار تنظيماتــه 
اإلرهابيــة التــي يدعمهــا ويســلحها ويدربهــا تحــت 
ــد انكشــاف  ــي الســوري وبع ــش العرب ــات الجي ضرب
بيــد  ودميــة  الدولــي  لإلرهــاب  كأداة  ودوره  أمــره 
ســيده األمريكــي يخــرج علينــا رأس النظــام التركــي 

التي دعا فيها قواته الى ضرب جنود الجيش السوري..

سوريا: تهديدات اردوغان جوفاء فارغة ال تصدر إال عن شخص منفصل عن الواقع
*الجيش السوري يدخل قرية الشيخ على غربي 

الطريق الدولي حلب دمشق
*الخارجية الروسية: القوات الروسية وقوات الجيش السوري 

تستهدفان التنظيمات اإلرهابية فقط

 : وكاالت   – لنــدن 
الــوزراء  رئيــس  تعــرض 
بوريــس  البريطانــي 
النتقــادات  جونســون 
سياســيين  قبــل  مــن 
خلفيــة  علــى  معارضيــن 
تقاريــر أكــدت أن مســؤول 
بعــض  منــع  مكتبــه 
حضــور  مــن  الصحفييــن 
فــي  صحفــي  مؤتمــر 
ســتريت«. الـ«داونينــغ 

واتّهــم زعيــم الحــزب الوطنــي االســكتلندي 
فــي البرلمــان البريطانــي إيــان بالكفــورد، اتّهــم 
جونســون بأنــه يعمــل علــى االقتــداء بالرئيــس 
بموقفــه  المعــروف  ترامــب،  دونالــد  األميركــي 
الدائــم  وتهكمــه  المعــارض  لإلعــالم  المناهــض 

الصحافييــن. علــى 
نهجــًا  )جونســون(  »اتبّــع  بالكفــورد:  وقــال 
الصحافــة  علــى  وحظــر  التجــارة،  تجــاه  انعزاليــًا 
اإلحاطــة اإلعالميــة، هــل هــو يحــاول عمــدا انتحــال 

ترامــب؟!«. دونالــد  شــخصية 
ــع،  ــي من ــوزراء البريطان وكان مكتــب رئيــس ال
قبــل أيــام، صحفييــن ينتمــون لمؤسســات إعالميــة 
كبــرى مــن حضــور لقــاء مــع كبيــر مفاوضــي خــروج 
ــد فروســت،  ــا مــن االتحــاد األرووبــي، ديفي بريطاني

سياسّيون بريطانيون يّتهمون جونسون بتقليد ترامب في التعامل مع اإلعالم 

داخــل مبنــى الـ«دواننــغ ســتريت«، وثالثــة مــن 
أولئــك الصحفييــن يعمــل أحدهــم مــع صحيفــة 
»اإلندبندنــت« واآلخــر مــع »ديلــي ميــرور« والثالــث 

ــرس أسوسييشــن«. ــة ب ــع »وكال م
ووجّــه المرشّــح لقيــادة حــزب العمّــال، كيــر 
إلــى الحكومــة وصــف فيــه منــع  ســتارمر كتابــًا 
صحفييــن بعينهــم مــن حضــور مؤتمــر صحفــي 

بأنّــه »أمــرٌ مقلــق للغايــة«، علــى حــد تعبيــره.

ومــن ناحيتهــا، قالــت وزيــرة اإلعالم فــي حكومة 
الظــل، تريســي برابيــن: إن »حريــة الصحافــة هــي 
حجــر األســاس فــي ديمقراطيتنــا، ويجــب تمكيــن 
ــد  ــى ح ــة«، عل ــبة الحكوم ــن محاس ــن م الصحفيي

وصفهــا.
ــق  ــر القل ــا يثي ــن: إن م ــرة برابي ــت الوزي وأضاف
أكثــر هــو أن بوريــس جونســون يحــاول اعتمــاد 
أســاليب اقتبســها مــن دونالــد ترامــب للتهــرّب 

مــن المحاســبة.
 56( جونســون  بوريــس  أن  بالذكــر  ويجــدر 
عامــًا( تــم طــرده مــن صحيفــة التايمــز بعــد اتهامــه 
بعــدم الدقــة فــي نقــل التصريحــات، كمــا تــم إقالتــه 
مــن منصــب الناطــق باســم حــزب المحافظيــن 
عــام 2004، بســبب كذبــه بشــأن عالقاتــه النســائية، 
تولــي  علــى  بآهليتــه  الكثيــرون  وشــكك  كمــا 
ــة، وقــد وصفــه نائــب  المناصــب الرفيعــة فــي الدول
ــد  ــه »دونال ــغ، بأن ــوزراء الســابق، نــك كلي رئيــس ال

ترامــب يحمــل قاموســًا«.

تصــدر  ال  وممجوجــة  فارغــة  جوفــاء  بتصريحــات 
إال عــن شــخص منفصــل عــن الواقــع غيــر فاهــم 
لمجريــات األوضــاع واألمــور وال تنــم إال عــن جهــل 
الســوري  العربــي  الجيــش  جنــود  بضــرب  ليهــدد 
ــة  ــن جه ــه م ــة لجيش ــات موجع ــى ضرب ــد أن تلق بع

وإلرهابييــه مــن جهــة أخــرى.
وأضــاف المصــدر إن الجمهوريــة الســورية تؤكــد 

واجباتهــا  فــي  االســتمرار  علــى  اإلصــرار  مجــدداً 
التنظيمــات  مكافحــة  فــي  والدســتورية  الوطنيــة 
اإلرهابيــة علــى كامــل الجغرافيــا الســورية وتخليــص 
أهلنــا مــن نيرهــا بمــا فــي ذلــك فتــح معابــر إنســانية 
آمنــة والتــي أعاقــت المجموعــات اإلرهابيــة المدعومــة 
ــا  ــن عبره ــروج المدنيي ــي خ ــام الترك ــن رأس النظ م

الســتعمالهم دروعــًا بشــرية لهــا.
وختــم المصــدر تصريحــه بالقــول: إن الجمهوريــة 
الســورية تؤكــد مجــدداً أن أي وجــود للقــوات التركيــة 
ــرق  ــو خ ــروع وه ــر مش ــود غي ــو وج ــا ه ــى أراضيه عل
التركــي  النظــام  وتحمــل  الدولــي  للقانــون  فاضــح 

ــود. ــذا الوج ــات ه ــن تداعي ــة ع المســؤولية الكامل
ــي  ــش العرب ــدات الجي ــت وح ــا واصل ــن جانبه م
الســوري امــس  عملياتهــا ضــد التنظيمــات اإلرهابيــة 

بريــف حلــب الغربــي.
وأفــاد مراســل ســانا أن وحــدات مــن الجيــش 
ــي  ــق الدول ــي الطري ــى غرب ــيخ عل ــة الش ــت قري دخل

حلــب دمشــق.
وكانــت وحــدات الجيــش حــررت أمــس منطقــة 
عمليــات  بعــد   4 الراشــدين  وحــي  العســل  خــان 
مكثفــة ضــد تجمعــات اإلرهابييــن ومقراتهــم والقضــاء 
ــب  ــر الجان ــم واســتكملت تحري ــر تجمعاته ــى آخ عل

الشــرقي مــن الطريــق الدولــي حلب-دمشــق.
وفــي ســياق متصــل أكــد مديــر قســم التحديــات 
الروســية  الخارجيــة  بــوزارة  والتهديــدات  الجديــدة 
وقــوات  الروســية  القــوات  أن  تارابريــن  فالديميــر 
عملياتهمــا  فــي  تســتهدفان  الســوري  الجيــش 

فقــط. اإلرهابيــة  التنظيمــات 
وقــال تارابريــن فــي مقابلــة مــع وكالــة ســبوتنيك 
الروســية  امــس “لقــد أعلنــا أكثــر مــن مــرة أن ال 
تقصفــان  الســورية  المســلحة  القــوات  وال  روســيا 
إلــى  توجــه  الضربــات  وكل  المدنييــن  الســكان 
ــط ولمــن يحمــل الســالح  ــة فق التشــكيالت اإلرهابي

الشــرعية”. الســلطات  ويحــارب 
الروســية  الرئاســة  باســم  المتحــدث  وكان 
اعتــداءات  أن  أمــس  أكــد  بيســكوف  ديميتــرى 
اإلرهابييــن مــن إدلــب غيــر مقبولــة ويجــب عــدم 

باســتمرارها. الســماح 

امــس  الصيــن،  أكــدت   : وكاالت   – بكيــن 
الوســائل  الســتخدام  معارضتهــا  األربعــاء، 
ــرى،  ــدول األخ ــؤون ال ــي ش ــل ف ــة للتدخ التجاري
وذلــك ردا علــى تهديــد االتحــاد األوروبــي بإلغــاء 
الجمركيــة  للتعريفــات  التفضيليــة  المعاملــة 
لكمبوديــا، جــاء ذلــك فــي تصريــح للمتحــدث 
ــج شــوانج،  ــة جين ــة الصيني باســم وزارة الخارجي
االتحــاد  اتهــام  علــى  تعليقــا  األربعــاء،  امــس 
األوروبــي كمبوديــا باتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد 
ــائل  ــة ووس ــر الحكومي ــة غي ــات المعارض المنظم
اإلعــالم وهــدد بحرمانهــا مــن المعاملــة التفضيلية 
مــا  وهــو  األســلحة،  باســتثناء  الســلع  لجميــع 
ــين،  ــون س ــودي ه ــوزراء الكمب ــس ال ــه رئي رفض

الصين تعارض استخدام الوسائل التجارية للتدخل في شئون الدول األخرى
االتحــاد  لمطالــب  يســتجيب  لــن  أنــه  وأكــد 
ــتقالل  ــة اس ــى حماي ــعب إل ــا الش ــي ودع األوروب

وســالمتها. وســيادتها  كمبوديــا 
دائمــا  تتمســك  الصيــن  »إن  شــوانج  وقــال 
الداخليــة،  الشــؤون  فــي  التدخــل  عــدم  بمبــدأ 
وتعــارض اســتخدام الوســائل التجاريــة للتدخــل 

األخــرى«. الــدول  شــؤون  فــي 

واشــنطن – وكاالت : طلبــت وزارة الخارجية 
علــى  الحصــول  الكونغــرس،  مــن  األميركيــة 
للتعليــم  برنامجهــا  الســتئناف  تمويــالت 
والتدريــب العســكرى فــي باكســتان، وســعت 
المالــي  الــوزارة فــي طلبــات ميزانيتهــا للعــام 
مليــون   104.9 مبلــغ  علــى  الحصــول  إلــى   2021
والتدريــب  للتعليــم  الدولــي  لبرنامجهــا  دوالر 
األميركــي  للكونغــرس  موضحــة  العســكري، 
ــز  ــة لتعزي ــر وســيلة فعال ــج يعتب ــذا البرنام أن ه
الدوليــة  واالئتالفــات  العســكرية  التحالفــات 
القومــي  األمــن  ألهــداف  بالنســبة  المهمــة 
ــا  ــات المتحــدة واالســتقرار اإلقليمــي، وفق للوالي
الباكســتانية. »دون«  صحيفــة  أوردتــه  لبيــان 
إلــى  األميركيــة،  الخارجيــة  وأشــارت 
تخصيــص 12.7 مليــون دوالر مــن المبلــغ الكلــي 
جنــوب  منطقــة  فــي  العســكريين  لتدريــب 
دوالر  مليــون   3.5 بينهــم  مــن  آســيا،  ووســط 
ــي باكســتان. ــي ف ــج التدريب الســتئناف البرنام

أميركا تسعى الستئناف تدريباتها 
العسكرية في باكستان!

مؤكدة انها تعمل منذ عام  2014 ولغاية اآلن على اسقاط العملية السياسية ..

األمن والدفاع النيابية: أميركا تقف وراء المندسين والعصابات االجرامية التي تخترق التظاهرات
*الناطق باسم القائد العام: أميركا هي القاتل االساس وتوصلنا لحقائق 

كثيرة بخصوص اغتيال القادة الشهداء المهندس وسليماني
*العمليات المشتركة تعلن انطاق المرحلة االولى لعملية »ابطال 

العراق« لتطهير االنبار من الدواعش
*عمليات بغداد تعيد فتح الجسور والشوارع المغلقة وتحذر 

المتظاهرين من االندفاع خارج ساحة التحرير

بغــداد – وكاالت : اتهــم عضــو لجنــة األمــن 
أميــركا  آمرلــي  تقــي  مهــدي  النيابيــة  والدفــاع 
االجراميــة  والعصابــات  المندســين  وراء  بالوقــوف 
ــى ان اإلدارة  ــرات ، مشــيرًا إل ــرق التظاه ــي تخت الت
الــوزراء  برئيــس  اإلطاحــة  وراء  تقــف  األميركيــة 

المهــدي. عبــد  عــادل  المســتقيل 
عــام  منــذ  تعمــل  أميــركا  ان  آمرلــي  وأضــاف 
اســقاط  علــى  اآلن  ولغايــة  وأربعــة عشــر  الفيــن 
اســتغلت  أميــركا  أن  ورأى   ، السياســية  العمليــة 

ضعــف الحكومــة وأخفــاق الــوزراء فضــاًل عــن الفســاد 
وســوء اإلدارة لمنــع العــراق مــن تســليح قواتــه.

العــام  القائــد  الناطــق باســم  بــدوره  كشــف 
خلــف،  الكريــم  عبــد  اللــواء  المســلحة،  للقــوات 
التوصــل الــى “حقائــق كثيــرة” بشــأن عمليــة اغتيــال 
نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي 
الحــرس  فــي  القــدس  فيلــق  وقائــد  المهنــدس 
الثــوري اإليرانــي الفريــق قاســم ســليماني، فيمــا 

أكــد اســتكمال القضايــا الفنيــة بالتحقيــق.

وقــال خلــف فــي لقــاء متلفــز تابعــه عليــه موقــع 
ــرة  ــق كثي ــى حقائ ــل ال ــم التوص ــه »ت ــر«، ان »الغدي
مــن خــالل التحقيــق بعمليــة اغتيــال نائــب رئيــس 
هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي المهنــدس 
وقائــد فيلــق القــدس فــي الحــرس الثــوري اإليرانــي 
الفريــق قاســم ســليماني”، مبينــا أن “التحقيــق 
شــمل عــدة جهــات بينهــم موظفــون فــي مطــار 

ــداد«. بغ
وأضــاف، أن اللجنــة التحقيقيــة “كلفــت جهــات 
عديــدة باســتكمال الكثيــر مــن القضايــا الفنيــة وقــد 
اســتكملت”، مشــيرا إلــى أن »القاتــل وهــو الواليــات 
ــه  ــت بالجريمــة لكن ــد اعترف ــة ق المتحــدة األميركي

يجــري حاليــا البحــث عــن بعــض الجزئيــات«.
وأضــاف، أن اللجنــة التحقيقيــة “كلفــت جهــات 
عديــدة باســتكمال الكثيــر مــن القضايــا الفنيــة وقــد 
اســتكملت”، مشــيرا إلــى أن »القاتــل وهــو الواليــات 
ــه  ــت بالجريمــة لكن ــد اعترف ــة ق المتحــدة األميركي

يجــري حاليــا البحــث عــن بعــض الجزئيــات«.
يذكــر أن نائــب رئيــس هيئة الحشــد الشــعبي 
ــي  ــدس ف ــق الق ــد فيل ــدس وقائ ــدي المهن ــو مه أب
الحــرس الثــوري اإليرانــي الفريق قاســم ســليماني

مشيرة الى تبرئته ألميركا من جريمة العصر ضد األرض واإلنسان الفلسطيني..

فصائل المقاومة الفلسطينية: خطاب عباس استجدائي وهزيل ويكرس حالة الهرولة والعودة لنهج التفاوض
* »حماس«: قادة االحتال الصهيوني مجرمو حرب مكانهم الطبيعي أمام المحاكم الدولية

ــة  ــل المقاوم ــت فصائ ــزة – وكاالت : قال غ
الفلســطينية إن خطاب 
الســلطة  رئيــس 
ــل«،  »اســتجدائي وهزي
ويكــرس حالــة الهرولــة 
والعــودة  والترجــي 
التفــاوض،  لنهــج 
مــن  ألمريــكا  وتبرئــة 
ضــد  العصــر  جريمــة 
واإلنســان  األرض 

. لفلســطيني ا
ــل  ــرت الفصائ واعتب

فــي بيــان لهــا امــس األربعــاء خطــاب رئيــس 
يــرقَ  المتحــدة »لــم  األمــم  فــي  الســلطة 
لحجــم العــدوان والمؤامــرة الصهيــو أمريكيــة 

ــي فلســطين«. ــا ومقدســاتنا ف ضــد أرضن
يمــران  وشــعبنا  قضيتنــا  أن   وأكــدت 
رئيــس  علــى  تفــرض  صعبــة  بمرحلــة 
وطنــي  لقــاء  عقــد  فــي  اإلســراع  الســلطة 
شــامل، يضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة 
ــة أشــكالها ضــد  ويرســم نهــج المقاومــة بكاف
»صفقــة  تســمى  مــا  إلســقاط  االحتــالل 
ترامــب« وإعــادة الوحــدة الوطنيــة كمطلــب 

لشــعبنا. رئيســي 
الرســمي  الموقــف  اســتمرار   « وقالــت: 
للســلطة بهــذه الشــاكلة، والتأكيــد علــى نهــج 
التنســيق األمنــي هــو خطــر كبيــر يؤشــر أننــا 
أمــام مزيــد مــن العــدوان الصهيونــي والعربــدة 
المخــزي  العربــي  والتطبيــع  االمريكيــة 
ــة والتباطــؤ  ــة المماطل والفاضــح«، رافضــة حال
المتعمــد للوصــول إلــى إعــادة الرهــان الخاســر 
علــى نهــج التفــاوض مــع االحتــالل واالعتــراف 

بشــرعيته.
وطالبــت بضــرورة عقــد لقــاء وطنــي جامــع 
للبــدء بالخطــوات العمليــة لمواجهــة وإســقاط 
»ضــرورة  علــى  وشــددت  القــرن«،  »صفقــة 
لمواجهــة  العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  تفعيــل 
تواجــد  ســاحات  كل  ولتشــمل  الصفقــة، 

شــعبنا، ولتكــون نــواة لتشــكيل جســم عربــي 

وإســقاط  شــعبنا  لدعــم صمــود  واســالمي 
شــعبنا  ضــد  أمريكيــة  الصهيــو  المؤامــرات 
ومقدســاتنا وأرضنا فلســطين كل فلســطين«.
مــن جهتــه أكــد عضــو المكتــب السياســي 
لحركــة حمــاس حســام بــدران، أن المــكان 
هــو  الصهيونــي  االحتــالل  لقــادة  الطبيعــي 
ليحاكمــوا  الدوليــة  المحاكــم  أمــام  المثــول 
ضــد  جرائــم  وارتــكاب  اإلرهــاب  بتهــم 

اإلنســانية.
صحفــي:  تصريــح  فــي  بــدران،  وقــال   

ومعهــم  نتنياهــو  كمــا  وأولمــرت  »رابيــن 
ضبــاط جيشــهم وجنــوده هــم مجموعــات 
ــا  ــد م ــم أبع ــن، وأفعاله ــة واإلرهابيي ــن القتل م
تكــون عــن ســلوك الــدول الطبيعيــة، بــل هــم 
أقــرب إلــى رجــال العصابــات رغــم محاوالتهــم 
المســتمرة لتحســين صورتهــم أمــام العالــم«.
ــادي الفلســطيني أن »إجــرام  وأضــاف القي
هــؤالء واضــح ومتواصــل وعــن ســبق إصــرار، 
ويشــهد علــى ذلــك آالف كثيــرة مــن الشــهداء 
البيــوت  وأصحــاب  واألســرى  والجرحــى 

المصــادرة«. واألراضــي  المهدمــة 
ونحــن  محتلــون،  »هــؤالء  أن  وتابــع 
ــون، وليــس ألي  ــم محتل ــط ألنه ــم فق نقاتله
ســبب آخــر، وهــذه القيــادات مكانهــا الطبيعــي 
اإلرهــاب  بتهــم  الدوليــة  المحاكــم  أمــام 
ــا نحــن  ــم ضــد اإلنســانية، أم ــكاب جرائ وارت

المحتــل«. مقاومــة  دومــا  فواجبنــا 
ــاء  ــد لق ــدران بع ــادي ب ــح القي ــي تصري يأت
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس مــع رئيــس 
ــرت  ــود أولم ــوزراء اإلســرائيلي الســابق إيه ال
اجتماعــات  هامــش  علــى  نيويــورك  فــي 

مجلــس األمــن الدولــي.


