
الثــــورة

انتصار عظيم 
يف البداية يتحدث الشيخ  شمسان ابو نشطان، 
ــائخ املعروفني  يف مديرية  وهو أحد الوجهاء واملش
ــال اجتماع العارش من  ــب محافظة صنعاء قائ ارح
رمضان اخوي وحدوي ويعد صمام أمان وتعزيزا 
ــة  ــات للمواجه ــدا للجبه ــيل وراف ــف الداخ للص
ــار  ــة االنتص ــو بمثاب ــاع ه ــذا االجتم ــدوان ه الع
ــني واملنافقني الذين يقفون  العظيم عىل كل املرجف
ــعودي  ــالة للعدوان الس يف صف العدوان وهي رس
ــه وإجرامه ازداد  ــه كلما زاد يف طغيانه وجربوت بأن
ــوة وصالبة وصمودا  ــون الرشفاء األحرار ق اليمني
ــحقون بإخوتهم كل املؤامرات والدسائس  وسيس

والتي تحاك ضدهم. 
ــتطرد أبونشطان  بقوله: املجتمعون اليوم  واس
ــعودي  بأن  ــدي الس ــالة قوية للمعت ــوا رس أوصل
ــهم ومرتزقتهم من كل  ــم وجيوش ــم وعتاده قممه
ــوة وكرامة يف  ــعب اليمني إال ق ــدول لن تزيد الش ال
ــرص حليفهم   ــيكون الن ــة الكريمة وس ــذه املعرك ه

مادام والعقالء والحكماء بينهم. 
ندعوا كافة املغرر بهم الذين يقاتلون يف صفوف 
ــواب وحضن الوطن  ــدوان إىل الرجوع إىل الص الع

والتوقف عن خدمة العدو للدين والوطن. 
عازمون على االنتصار

ــي، نائب  ــة فؤاد ناج ــه تحدث العالم ــن جانب م
وزير األوقاف  بالقول:  اجتماع العارش من رمضان 
ــعة  ــوة ودعوة منصفة تدل عىل س ــو اجتماع إخ ه

أفق فالوطن يتسع للجميع. 
ــا نقف صفا  ــم أنن ــا للعال ــوم أكدن ــاف: الي  وأض
ــم ولنقول لدول  ــة العدوان الظال ــدا يف مواجه واح
ــوش فانا والله  ــئتم من الجي العدوان اجمعوا ماش

ــل واضح  ــا اليوم إال دلي ــا اجتماعن ــرصون وم منت
أمامكم عىل إرصارنا عىل االنتصار بإذن الله.  

صورة تاريخية عظيمة 
 أما الناشطة اإلعالمية  عفاف محمد، فتحدثت 

من جانبها حول املؤتمر قائلة: 
ــة قوية يف  ــان بصم ــن رمض ــارش م ــاع الع اجتم
ــدة إخاء من جمعت الوجيه  ذاكرة اليمن. هي وح
ــي وحدة  ــك ه ــي وحدة تماس ــة ه ــرية والطيب الن
ــيايس  ــيخ القرار الس لتعزيز املوقف اليمني وترس
ــيادي الذي يعكس تطلعات لرجال الرجال  والس
ــرية والنخوة واألصالة اليعربية  الذين تتحرك الغ
ــم فريفضون الوصاية و يأبون إال الحرية  يف جنبيه
ــان وال للعمالة وال  ــة وال لالرته ــني ال للعبودي قائل
للخضوع يف لقاء تحضريي وتشاوري جمع خرية 
ــة وعلماء وأكادميني ووجهاء  أهل اليمن من ساس

ومشائخ .
ــة  ــة عظيم ــورة تاريخي ــت ص ــت: تجل وأضاف
ــت  ــزاة تح ــن والغ ــاوالت املعتدي ــقط كل مح تس
ــعب  ــك ش ــني هنا صورة حية لتماس ــدام اليمني إق
ــجاعة أمام  ــالة وش صامد وقف بروح عالية وببس
ــذا اللقاء  ــدوان عاملي ...عكس ه ــى وأصلف ع اعت
ــتميتة يف الدفاع عن الوطن ضد الطغاة  الروح املس
ــف، تجلت حكمة أهل اليمن التي قال عنها  املاهفي
ــول حكمة يمانية لقاء عكس وعي وعنفوان  الرس

وحزم أهل اليمن.
لقاء وحد جبهة اليمنيني الداخلية 

ــاح  ــد الفت ــيايس عب ــط الس ــي والناش اإلعالم
ــارش من رمضان..  ــدث قائال:  لقاء الع حيدرة يتح
ــني الداخلية ضد العدوان  ــاء وحد جبهة اليمني لق
ــه ولحمته وصموده  ــه اليمن بصورت ــي إن الخارج

ــمل  ــه وكرامته وبطولته وتمثيل ش وتحديه ورشف
ــد أبناء  ــة، عق ــة اليمني ــات الجمهوري كل محافظ
ــا ورشفاؤها  ــا وحكماؤها وعقالؤه اليمن ورجاله

ــادس  وعلماؤها يف العارش من رمضان املوافق الس
ــوي  ــدوي واألخ ــم الوح ــو 2017م لقائه ــن يوني م
ــة لتلتحلم وتنصهر  ــاء ووحدوي األكرث لحمة واخ
ــرة إىل صعدة يف  ــدة من امله ــة اليمنية الواح الهوي
ــة امللحمية ويف  ــا البطولي ــا وتجلياته أبها صوره
ــة ومتآخية  ــة صامدة وثابت ــة داخلي بوتقة ولحم
ــد ويمن واحد  ــعب واح واحدة وبصوت واحد وش
ــيف رجل  ــد رجل واحد وس ــب رجل واحد وي وقل
ــعودي وحلفائه ومرتزقته  واحد ضد العدوان الس
ــور كان من  ــو أن أبرز الحض ــت انتباهي ه ــا لف .. م
ــة الواقعة تحت نري االحتالل  املحافظات الجنوبي
ــيطرة مرتزقة االحتالل فمن جزيرة سقطرى  وس
ــبوة  ــاركاً ومن محافظة ش ــرض 80 مش ــة ح املحتل
ــرة وعدن والضالع حرض من كل  وحرضموت وامله
ــارك عن  ــات 100 مش ــن تلك املحافظ ــة م محافظ
ــي املحافظات  ــن باق ــا حرض م ــة .. كم كل محافظ
ــارك من  ــاركني بواقع 100 مش اليمنية ممثلني مش
ــاركني يف  ــة حيث بلغ إجمايل عدد املش كل محافظ
ــمية للجنة املنظمة  ــب البيانات الرس ــاء حس اللق

4800 مشارك ومشاركة.
ــاح كانت مليئة  ــف حيدرة: كلمات االفتت ويضي
بالهوية اليمنية الحقيقية التي تحمل قيم الرشف 
ــن كل يمني صمد  ــة واملعربة ع ــة والبطول والكرام
ــعودي ،اجتماع  وتحدى وجاهد ضد العدوان الس
ــاهداً علينا  ــوم ش ــح الي ــن رمضان أصب ــارش م الع
جميعا وأصبح كل يمني مسؤول عىل تنفيذها من 
أكرب رجل يف الدولة والسلطة إىل اصغر طفل وشاب 
ــئوليتنا  يمني ويمنية.. أصبح من واجبنا ومن مس

أن نعني القائد واملقاتل واملجاهد والجندي.
ــيايس  والرئيس والوزير واملدير واملوظف والس
ــري ووضع الرؤى  ــي واالقتصادي بالتفك واإلعالم

ــس يمني وهوية  ــورات الصادقة بنف ــم املش وتقدي
يمنية واحدة لتوحيد الجبهة الداخلية ومواجهة 
ــى  ــه حت ــه وحلفائ ــعودي ومرتزقت ــدوان الس الع

النرص
هذا وأكد املجتمعون من خالل بيانهم  الختامي 
الجتماع العارش من رمضان عىل أن خيار التصدي 
للعدوان السعودي األمريكي هو خيار اسرتاتيجي  
حتى تحرير كل املناطق املحتلة كما خرجوا بعدة 

وثائق أهمها: 
تعزيز جبهات الحدود والداخل باملال والسالح 
ــؤولية الجميع،   االهتمام رسميا وشعبيا  وهو مس
ــهداء  الش وأرس  ــات  الجبه يف  ــني  املرابط ــأرس  ب
والجرحى واألرسى  إىل جانب تشجيع ودعم دور 
ــدوان   وتفعيل دور العلماء  ــة يف مواجهة الع القبيل
ــدوان  للع ــدي  التص يف  ــدين  واملرش ــاء  والخطب
وتفعيل دور املرأة يف مواجهة العدوان وتضحياتها 
ــات الدولة  ــهودة   باإلضافة  إىل تفعيل مؤسس مش
ــف  ــي وتخفي ــود االجتماع ــن الصم ــزز م ــا يع بم
ــبب بها العدوان ودعوة الحكومة  املعاناة التي تس
ــع االقتصادي  ــني الوض ــاد وتحس ــة الفس ملكافح
ورضورة تفعيل األجهزة الرسمية ملكافحة الفساد 
ــار، ودعم كل  ــتمرار الحص ــل الس ــض الكام   والرف
الجهود لكرسه   رفض ممارسات قوى االحتالل يف 
املحافظات الجنوبية والرشقية،  ودعا املجتمعون 
ــة ودعوة  ــام بالزراع ــعب باالهتم ــة أبناء الش كاف
ــني للقيام بدورهم يف  ــاب واملثقفني واألكاديمي الكت
مواجهة العدوان   وتشكيل لجنة ملتابعة مخرجات 

لقاء حكماء وعلماء اليمن .

05 اجاطقع

العاشر من رمضان.. بصمة قوية يف ذاكرة اليمن
وأعيان ومشائخ ومفكرون اجتمعوا جميعهم ليعبروا عن رفضهم علماء 

ــن والنيل من  ــى تفكيك اليم ــدوان  الرامية إل ــات الع ــكل مخطط ل
وحدته المباركة. 

في مؤتمر  حكماء وعقالء اليمن .. تجلت حكمة اليمنيين مصداقا لحديث رسولنا 
ــان يمان والحكمة يمانية ،هنا صوت  ــليم: اإليم األكرم علية وآله أفضل الصالة والتس
ــعب كلمته في العاصمة صنعاء ، هنا  الحق صوت الحكمة صوت الدين هنا  يقول الش
ــم  حتى تحرير كل المناطق  ــوى مواجهة  العدوان الغاش أكدوا جميعا  انه ألخيار س
ــالح هي  ــز جبهات الداخل والحدود بالمال والس ــة ، هنا جاءوا ليقولوا تعزي المحتل

مسؤوليتنا جميعا.
وفي التالي استطالع تم رصده عقب مؤتمر حكماء ومشائخ اليمن إليكم حصيلته: 

استطالع/ محمد الروحاني

ابونشطان:
كلما زاد العدوان من 

جربوته وطغيانه وإجرامه 
ازداد اليمنيون قوة 

وصالبة وصمودا 

عفاف محمد:
املجتمعون أكدوا موقف الشعب اليمني الرافض للعبودية 

واالرتهان والعمالة

فؤاد ناجي:
يف العاشر من رمضان 
أكدنا للعالم أننا نقف 

صفا واحدا يف مواجهة 
العدوان 
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