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صنعاء / سبأ 
ــرية  ــس مس ــاء أم ــة صنع ــهدت العاصم ش
جماهريية تضامنا مع الشعب الفلسطيني يف 
ــؤوم والتأكيد  الذكرى املئوية لوعد بلفور املش

عىل خيار املقاومة من أجل تحرير فلسطني.
ــاركون يف املسرية األعالم الوطنية  ورفع املش
ــاء للقضية  ــن الوف ــني .. مؤكدي ــالم فلسط وأع
ــكال التطبيع مع  الفلسطينية وإدانة كافة أش

الكيان الصهيوني.
ونددوا بتواطؤ األمم املتحدة ومجلس األمن 
ــب الجرائم  ــذي يرتك ــدوان ال ــف الع ــع تحال م
ــي منذ أكرث  ــعب اليمن ــة بحق أبناء الش املروع
من عامني ونصف .. مباركني للقوة الصاروخية 
ــة يف تطوير  ــازات نوعي ــن إنج ــه م ــا تحقق بم

قدراتها واستهداف العدو.
ــتمرار أبناء  ــاركون يف املسرية اس ــد املش وأك
ــت  بلغ ــا  مهم ــود  الصم يف  ــي  اليمن ــعب  الش
ــبيل الدفاع عن الوطن وأمنه  التضحيات يف س

واستقراره .
ــة الثورية  ــرية أكد رئيس اللجن وخالل املس

ــي وقوف أبناء اليمن  العليا محمد عيل الحوث
إىل جانب الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض 
ــل الكيان  ــن قب ــات م ــدوان وانتهاك ــن ع ــه م ل

الصهيوني .
ــة  العروب ــم  باس ــدقني  املتش أن  إىل  ــار  وأش
ــزة  ــاع غ ــن قط ــار ع ــوا الحص ــم أن يرفع عليه
لتتصل بحضنها العربي .. مؤكدا أن اإلرهابيني 
ــم من أعراب  ــون ومن يقف معه هم اإلرسائيلي

الخليج.
وقال " إن املنددين بقصف الرياض، أين هم 
ــعب اليمني عىل  من قصف قوى العدوان للش
ــنوات ".. مؤكدا أن  ــدى ما يقارب من ثالث س م
ــعوب وعدم  عىل حركات املقاومة الوثوق بالش

التعويل عىل األنظمة العميلة.
وأكد بيان صادر عن املسرية تجريم وتحريم 
ــدو اإلرسائييل من  ــكال التطبيع مع الع كل أش
قبل أنظمة عربية وخليجية بقيادة السعودية 

.
وشدد البيان عىل التمسك بخيار التصدي 
ــىل اليمن ..  ــي ع ــودي األمريك ــدوان السع للع

ــة، برضبة  ــوة الصاروخي ــازات الق ــارك إنج مب
بركان عىل مطار خالد يف الرياض .

كما أكد البيان أن للجيش واللجان الشعبية 
ــوة ومراكمة  ــارص الق ــالك كل عن ــق يف امت الح

القدرات الصاروخية للدفاع عن اليمن .
ــرية الرفض املطلق  ــاركون يف املس ــد املش وأك
ــة  الجنوبي ــات  باملحافظ ــي  اإلمارات ــع  للتوس
ــالال يخدم  ــه أبو ظبي احت ــار ما تقوم ب واعتب
ــؤ األمم  ــن بتواط ــة .. منددي ــدة األمريكي األجن
ــف العدوان  ــس األمن مع تحال ــدة ومجل املتح
ــيادة وكرامة  ــتقرار وس ــن واس ــىل حساب أم ع

الشعب اليمني .
ــوريا  س يف  ــارات  االنتص ــان  البي ــارك  وب
ــد تنظيم داعش، مستنكرا القصف  والعراق ض
ــاره  واعتب ــوريا،  س ــىل  ع ــرر  املتك ــيل  اإلرسائي
ــات التكفريية  ــف ارتباط الجماع ــا يكش عدوان

بتل أبيب.
ــتقرار لبنان  ــن واس ــد البيان عىل أم ــا أك كم
ــاه حزب الله  ــة السعودية تج ــربا الحمل .. معت

ترصفا طائشا وغري مسؤول.

مسرية جماهريية بالعاصمة صنعاء تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

رئيس الثورية العليا: أين املنددون بقصف الرياض من قصف قوى العدوان للشعب اليمني على مدى ما يقارب 3 سنوات

المشاركون أكدوا الوفاء للقضية الفلسطينية وإدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونيالمشاركون أكدوا الوفاء للقضية الفلسطينية وإدانة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
التنديد بتواطؤ األمم المتحدة ومجلس األمن مع تحالف العدوان الذي يرتكب الجرائم المروعة بحق أبناء الشعب اليمنيالتنديد بتواطؤ األمم المتحدة ومجلس األمن مع تحالف العدوان الذي يرتكب الجرائم المروعة بحق أبناء الشعب اليمني

دعوا الشعوب العربية واإلسالمية إىل الوحدة على طريق الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوين المحتل

علماء اليمن يؤكدون حرمة التطبيع مع الكيان 
الصهيوين بأي شكل من األشكال 

أمانة العاصمة تدين استمرار استهداف العدوان ملدينة صنعاء القديمة

الثورة/ حسن رشف الدين
ــتعمار الغربي  ــاء اليمن دول االس حمل علم
ــة  املسئولي ــكا  وأمري ــا  بريطاني ــهم  رأس ــىل  وع
ــان  الكي ــاء  وإنش ــني  فلسط أرض  ــالل  احت يف 
الصهيوني الغاصب واستمرار دعمه وحمايته.. 
مؤكدين عىل أن فلسطني املحتلة كانت وما زالت 
ــه ال رشعية  ــالمية وأن ــتظل أرضا عربية إس وس

للكيان الصهيوني عىل ذرة تراب منها.
ــن يف بيانهم الصادر عن  ــا أكد علماء اليم كم
ــة علماء اليمن يوم  ــة التي نظمتها رابط الفعالي
ــبة مرور  ــس بالجامع الكبري بصنعاء وبمناس أم
ــعار  ــؤوم تحت ش مائة عام عىل وعد بلفور املش
ــني القضية" عىل حرمة التطبيع  "وتبقى فلسط
ــكٍل من األشكال..  مع الكيان الصهيوني بأي ش
ــالمية التي لها  ــدول العربية واإلس داعني كل ال
ــا..  ــي إىل قطعه ــان الصهيون ــع الكي ــات م عالق
ــدول أهمية الضغط  ــعوب تلك ال مؤكدة عىل ش

عىل أنظمتها من أجل تحقيق ذلك.
وأشاروا يف بيانهم إىل أن القضية الفلسطينية 
هي القضية األوىل واملركزية لألمة وأنها القضية 
ــن غريهم..  ــني املؤمنني م ــز الله فيها ب ــي يمي الت
ــعب الفلسطيني وشعوب األمة  داعني أبناء الش
ــق  ــىل طري ــدة ع ــالمية إىل الوح ــة واإلس العربي
ــد العدو الصهيوني املحتل  الجهاد واملقاومة ض
ــن الوصول إىل تحرير  ــرتاتيجي يضم كخيار اس

األرض واستعادة املقدسات.

ــان الختامي الذي  ــن البي ــارك علماء اليم وب
خرج به علماء املقاومة يف املؤتمر الثاني التحاد 
علماء املقاومة الذي انعقد يف بريوت بتاريخ -11 
ــم الكامل  ـــ.. مؤكدين تضامنه ــر 1439ه 12 صف
ــة  ــات املقاوم ــي وحرك ــعب الفلسطين ــع الش م
ــل عدوان  ــربوا عن إدانتهم ك ــة.. وع الفلسطيني
ــي ويدعون  ــعب الفلسطين ــي عىل الش صهيون
ــالمية إىل دعم  ــة واإلس ــاء األمة العربي ــة أبن كاف

الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ــوري  الس ــعبني   الش ــن  اليم ــاء  علم ــأ  وهن
ــم عىل داعش  ــقيقني بانتصاراته والعراقي الش
ــات التكفريية.. مؤكدين  ــة والحرك السعوأمريكي
ــقيق  ــعب البحرين الش تضامنهم الكامل مع ش
الذي يرزح تحت ظلم وطغيان وهيمنة نظام آل 
خليفة وآل سعود.. كما أكدوا عىل تضامنهم مع 
ــده املؤامرات  ــي الذي تحاك ض ــعب اللبنان الش
ــي والنظام  ــان الصهيون ــن قبل الكي الخطرية م
السعودي والتي تستهدف باملقام األول املقاومة 
ــعب  ــاء الش ــني أبن ــة.. مهنئ ــالمية اللبناني اإلس
ــارات التي يحققونها يومياً  اليمني عىل االنتص
ــل  ــني نق ــال.. ومبارك ــات القت ــف جبه يف مختل
املعركة إىل قلب عاصمة نظام آل سعود ويحيون 
ــاع الجوي  ــة والبحرية والدف ــوة الصاروخي الق
ــل  ــاء القبائ ــعبية وأبن ــان الش ــش واللج والجي
ــل الرشفاء واألحرار والوطنيني عىل كل  األبية وك
ــدوان السعودي  ــه من جهود لردع الع ما يبذلون

األمريكي، واالنتصار ملظلومية الشعب اليمني.
ودعا علماء اليمن كافة أبناء الشعب اليمني 
ــف وجمع  ــدة الص ــم ووح ــن التالح ــد م إىل مزي
ــج االجتماعي  ــىل النسي ــة ع ــة واملحافظ الكلم
ــد كل  ــزم ض ــوف بح ــة والوق ــة الداخلي والجبه
ــث األراجيف ونرش  ــف وب ــق الص ــن يعمل لش م
ــس السيايس  ــىل املجل ــن ع ــائعات.. مؤكدي الش
ــة مواجهة  ــالء وحكماء اليمن أهمي ــىل وعق األع
ــزة  ــل األجه ــعبية وتفعي ــة الش ــاد بالرقاب الفس
ــدين والخونة.. داعني  الرقابية ومحاسبة الفاس
ــالمية  ــة العربية واإلس ــني من األم ــع املؤمن جمي
إىل األخذ بأسباب النرص والتمسك بعوامله من 
ــر باملعروف  ــدة الصف واألم ــع الكلمة ووح جم
والنهي عن املنكر ومحاربة الفساد بكل أشكاله 

والتوكل عىل الله واالعتماد عليه.
ــة من  ــا كوكب ــي حرضه ــة الت ــالل الفعالي وخ
ــني ألقى نائب  ــن والباحثني واملهتم ــاء اليم علم
ــي ورئيس  ــؤاد ناج ــاد ف ــاف واإلرش ــر األوق وزي
ــدا خاللهما عىل  ــة علماء اليمن كلمتني أك رابط
أهمية تعرية وعد بالفور لألجيال وتوضيح دور 
ــالمية وتفكيكها  ــتهداف األمة اإلس اليهود يف اس
وإدخالها يف رصاعات وحروب داخلية املستفيد 

منها الدولة الصهيونية "إرسائيل".

ــة بأمانة العاصمة  ــت قيادة السلطة املحلي أدان
ــدوان  الع ــريان  ط ــتهداف  اس ــتمرار  اس ــدة  بش
السعودي األمريكي املبارش ملدينة صنعاء القديمة 

املدرجة ضمن قائمة الرتاث العاملي .
ــة يف بيان تلقت  ــس املحيل باألمان ــرب املجل واعت
ــدوان السعودي  ــبأ " نسخة منه أن قصف الع "س
ــتهدافا  ــرة الرابعة ليس اس ــام وآزال للم ــة س ملدين
ــل  ب ــب  فحس ــم  وحضارته ــم  وتاريخه ــني  لليمني
ــخ  ــي والتاري ــإلرث اإلنسان ــتهداف ل ــداء واس اعت
ــز به من طابع  ــرتاث العاملي ملا تتمي ــارة وال والحض

معماري فريد يعود ألكرث من أربعة آالف سنة.

ــم املتحدة  ــات الدولية لألم ــة املنظم ــا كاف ودع
ــة بالرتاث  ــة املهتم ــة والعربي ــات اإلقليمي واملنظم
ــو التحرك العاجل  ــي ويف مقدمتها اليونسك العامل
ــرر ملدينة  ــريان العدوان املتك ــتهداف ط إليقاف اس
ــة الرتاث  ــن عموماً وحماي ــة واليم ــاء القديم صنع

والحضارة اليمنية.
ــدوان السعودي  ــتمرار الع ــا أدان البيان اس كم
ــل اليمنيني  ــه يف قت ــي وإمعان ــعب اليمن ــىل الش ع
وتدمري مقدراتهم عىل مدى أكرث من عامني وثمانية 

أشهر.
ــتهدف فجر أمس  ــدوان قد اس ــان طريان الع وك

ــديدة  ــة ش ــارة جوي ــة بغ ــاء القديم ــة صنع مدين
ــازل و  ــن املن ــدد م ــري ع ــار ، وأدت إىل تدم االنفج

املباني التاريخية.
ــا األمم  ــة التي ضمته ــاء القديم ــر أن صنع يذك
املتحدة عام 1986م لقائمة مواقع الرتاث اإلنساني 
ــة  ــدن العربي ــهر امل ــن أش ــدة م ــد واح ــي تع العامل
ــكل محورا مهما يف  ــة والعريقة، التي تش التاريخي
ــالمي وتميزها برثاء  ــي واإلس ــخ العرب ــا التاري ثناي
ــوب  ــنب والط ــن الل ــة م ــراج املبني ــا، واألب ديكوراته
ــعة يف جميع  ــهرة واس املحروق وما تتسم به من ش

أركان العالم.


