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ــور،  ــا الدكت ــدث إلين ــة تح يف البداي
ــاعد  مس ــتاذ  أس ــديل،  العب ــور  منص
ــط،  وتخطي إدارة  ــران،  عم ــة  بجامع
ــي ان  ــعب اليمن ــتطاع الش ــًال: اس قائ
ــة بعد مرور  ــت للعالم أجمع خاص يثب
ــم أنه  ــدوان الغاش ــن الع ــوم م ــف ي أل
شعب قوي صامد صمود الجبال، ويف 
ذات الوقت ثبت لنا أيضاً ان هذا العالم 
صار  متوحشاً  تجرد عن  إنسانيته،  
وان القيم الدينية واملبادئ األخالقية 
ــي  ــة الت ــني الدولي ــراف والقوان واألع
ــذه االنتهاكات قد  ــرم مثل ه كانت تج
تغريت وصارت حرباً عىل ورق يف أدراج  
ــدة والتي تتحمل  ــة األمم املتح منظم
ــن هذه  ــؤولية الكاملة ع ــا  املس بدوره
ــانية  ــق اإلنس ــرم بح ــية والج الوحش
ــا البرشية  ــهد مثله ــم ولن  تش ــي ل الت
ــه األرض ومن عليها،  ــذ ان خلق الل من
ألف يوم من القصف والتدمري املمنهج  
ــعب فقري ال  ــار الجائر عىل ش والحص
يمتلك قوت يومه ، ومع ذلك أنادي من 
ــي منظمة  ــة الحرم الجامع عىل منص
ــل وبقوة لفك  ــم املتحدة ان تتدخ األم
ــاف هذه الحرب العبثية  الحصار وإيق

الظاملة.
حرب إجرامية

ــان  عثم ــد  محم ــي،  اإلعالم ــا  أم
الشامي، فقد أكد أن الحصار املفروض 
عىل اليمن أرضاً وشعباً عمل إجرامي 
ال تقره الرشائع السماوية وال ترتضيه 
ــني الدولية،وبالرغم  ــررات والقوان املق
ــورة القبيحة  ــت الص ــك عكس ــن ذل م
ــعودي  الس ــدوان  الع ــات  ممارس
ــاته  العالم ومؤسس ــؤ  تواط ــح  وتفض
ــياد  ــة الخانعة واملنبطحة ألس الدولي

الصهيوسعوأمريكي.
ــن  ــوم م ــف ي ــرور أل ــف: ان م ويضي
ــي الذي  ــكري والهمج ــدوان العس الع
ــن، بدعم  ــعودية عىل اليم ــنه الس تش
ــكوت  س ــل  ظ يف  ــاندةأمريكية،  ومس
ــدة وتواطؤ  ــب ملنظمة األمم املتح مري
ــم  ــن القي ــاً ع ــد خروج ــربى يع دول ك
ــا  ــن أجله ــئت م ــي انش ــادئ الت واملب
األمم املتحدة، بل ويعد يف ذات الوقت 
ــا  ــا ومكانته ــاً لكرامته ــاكاً صارم انته
ودورها اإلنساني العاملي، األمر الذي 

ــن  صامدي ــاء  رشف ــني  كيمني ــا  يجعلن
ــار، نطالب  ــدوان والحص ــه الع يف وج
ــا املختلفة  ــدة ومنظماته ــم املتح األم
ــك  ــل يف تحري ــا الفاع ــام بدوره بالقي
امللف اليمني وايقاف العدوان الجائر 
ــم املفروض عىل  ــع الحصار الظال ورف
ــه أراد  ــه إال أن ــب ل ــر ال ذن ــعب ح ش
ــات  ــاة الكريمة بعيداً عن سياس الحي
ــة،  األمريكي ــعودية  الس ــة  الوصاي
ــارج  ــور خ ــتقرار والتط ــد االس وينش
ــة اإلمربيالية  ــة والتبعي ــام الوصاي نظ

البغيضة.
الموت جوعًا

ــعب  ــار عىل الش ــري الحص ــن تأث وع
اليمني، قال الشامي:إن تأثري العدوان 
ــعب اليمني بات  ــىل الش ــار ع والحص
ــاة  ــل الحي ــد عط ــاً، فق ــا وجلي واضح
الخدمية واالقتصادية  املنشآت  ودمر 
ــات  قطاع يف  ــة  فادح ارضاراً  ــق  وألح
ــات واملياه  ــم والطرق ــة والتعلي الصح
ــذا  ــزارع، ه ــع وامل ــواق واملصان واألس
ــكان  ــن س م ان اآلالف  إىل  ــة  باإلضاف
اليمن يموتون بسبب تفيش األمراض 
ــاً وقهراً عىل  ــة ويموتون جوع واألوبئ
ــم ومنازلهم  ــا لحق بأطفالهم وارسه م
ــراب، ولقد  ــوت والترشيد والخ ــن امل م
ضاعف هذا الحصار الجائر وسياسة 
اغالق املنافذ البحرية والربية والجوية 
ــكان فاملرىض  اعداد الضحايا من الس
ــدون  يج ال  ــى  والجرح ــون  واملصاب
ــم وال يجدون  ــع له ــفيات تتس مستش
ــفر  ــمح لهم بالس العالج الالزم وال يس
ــن الناس  ــارج وكثري م ــالج يف الخ للع
ــن  ــري م ــش وكث ــة العي ــدون لقم ال يج
ــبب  ــرشدوا من التعليم بس ــال ت األطف

الفقر وتهدم املدارس جراء العدوان.
لن يركع ألحد

واختتم قائًال: الشعب اليمني شعب 
ــاة والغزاة  ــلم للطغ حر آبي ال يستس
ــوار صناعة مستقبله  وسيواصل مش
ــاب واملحن  ــه متحدياً كل الصع بنفس
ــتجدي أحداً ولن يركع ألحد  ولن يس

غري الله وحده.
صمود الجبال

ــد  ــي، خال ــدث اإلعالم ــدوره تح وب
االشموري، حيث قال: عىل مر التاريخ 

ــعب بأكمله  ــرض ش ــبق ان تع ــم يس ل
لحصار شامل جواً وبراً وبحراً، إذاً ما 
يتعرض له الشعب اليمني خالل ألف 
يوم من العدوان الرببري الغاشم الذي 
اثبت فيها ان كل قوانني األمم املتحدة 
ومواثيقها اإلنسانية وحقوق اإلنسان 
ــتثناء  ــني باس قد كتب عليها بني قوس

اليمن؟!
وأضاف: ال شك ان هذا القرار يثبت 
ان عدو حكام دول العدوان هو الشعب 
ــس حزباً أو جماعة أو  اليمني كافة لي
ــا تملكه  ــيني وهذا آخر م ــادة سياس ق
قوى العدوان بعد فشلها الذريع يف أي 
ــم عىل األرض وخابت مساعيها  حس
يف  ــت  الثاب ــي  الوطن ــف  الص ــق  ش يف 
ــرب  ع ــه  ومرتزقت ــدوان  الع ــة  مواجه
ــمومة ومازاد  ــا اإلعالمية املس حملته
ــر رهاناتهم  ــقوط آخ ــم هو س حرسته
التعليمية  ــة  العملي ــاف  بإيق ــل  املتمث
ــت فوق  ــه كان ــن إرادة الل ــالد لك يف الب
ــي  اليمن ــعبنا  ش ــي  وع ــم  ث ــم  إرادته

العظيم.
رفض التبعية واالرتهان

قائًال:  ــه  ــموري حديث واختتم االش
ــل  ــدوان تحوي ــارات الع ــر خي كان آخ
ــتوى  ــجن عىل مس ــرب س ــن إىل أك اليم
ــارب  يق ــا  يحوي م ــة  األرضي ــرة  الك
ــرم إال انهم  ــان دون ج ــون إنس 27ملي
ــد أي عدوان  ــون عن وطنهم ض يدافع
ــيادي  ــتقالل قرارهم الس ويريدون اس

ــوى  لق ــان  واالرته ــة  التبعي ــدم  وع
االستبداد والهيمنة.

كثري من المعاناة
ــكان  ــى الصحة العامة والس ويف مبن
ــح  صال ــور،  الدكت ــا،  التقين ــران  بعم
ــا بالقول:  ــف، والذي تحدث إلين عاط
ــم  الغاش ــعودي  العدوان الس ــبب  تس
ــة بكثري من  ــوم املاضي ــالل األلف ي خ
ــعب  ــا الش ــى منه ــي عان ــاة الت املعان
ــراض  األم ــرشت  انت ــث  حي ــي،  اليمن
ــا،  منه ــة  واملعدي ــة  والفتاك ــرية  الخط
ــحايا وأمراض  ــريا، والتهاب الس الكول
إىل  ــة  باإلضاف ــذا  ه ــة،  التغذي ــوء  س
ــىل املصابني بمرض  ــاع العالج ع انقط
ــوي وأمراض  الكل ــل  الرسطان والفش
ــرصع وكثري  ــدم وال ــط ال ــكر وضغ الس
ــتوطنة  ــة واملس ــراض املزمن ــن األم م
ــراض  األم ــن  م ــا،  وغريه ــة،  واملعدي
ــذا باإلضافة إن نقص  ــتعصية، ه املس

ــدام بعض االحتياجات  إن لم يكن إنع
ــة  الغذائي ــواد  امل ــن  م ــتهالكية  االس

وغريها.
صمود وقوة

ــتمرار  اس ان  ــة  برصاح ــم:  واختت
ــس  ــة ومجل ــات الدولي ــت املنظم صم
ــال اإلجرامية التي  ــىل األعم األمن ع
ــق  بح ــعودي  الس ــدوان  الع ــا  يرتكبه
ــا إال صموداً  ــي ال يزيدن ــعبنا اليمن ش
ــرار إيقاف الحرب  وقوة ولن ننتظر إق
من املجتمع الدويل، ألننا شعب مؤمن 
ــده  ــو وح ــاىل وه ــبحانه وتع ــه س بالل
ــن كيد  ــعب م ــذا الش ــينصف ه من س
ــن أرضاً  ــه اليم ــظ الل ــداء.. وحف األع
ــت اليمن  ــن كل رش.. وعاش ــعباً م وش

حرة شامخة منترصة.
عجز العدوان

ــرش،  ــن ب ــل حس ــن، نبي ــا املواط أم
فيقول: بعد مرور ألف يوم من العدوان 
ــتهدف اليمن ارضاً  ــم الذي اس الغاش
ــدوان عن  ــد أن عجز الع ــاناً وبع وإنس
ــكري أو سيايس  تحقيق أي هدف عس
ــانة  وترس ــهم  جيش ــار  انكس ــد  وبع
أسلحتهم الحديثة والفتاكة واملتطورة 
ــالص جنود  ــالة وإخ أمام إيمان وبس
ــذ هذا  ــن العظيم أخ ــذا الوط ــاء ه أبن
العدوان يبحث عن منحى آخر لرتكيع 
ــن  م ــذاً  متخ ــعب  الش ــذا  ه ــع  وتجوي
ــيلة لتحقيق  الحرب االقتصادية كوس

ــكريا فبدأ  ــن تحقيقه عس ــز ع ما عج
ــحب  ــرب مبكرا من خالل س ــذه الح ه
ــوق املحلية   ــة الوطنية من الس العمل
وخلق ازمة سيوله عارمة ومنع توريد 
اإليرادات عن طريق أدواته يف الداخل 
ــة الخارجية  ــات النقدي ــع التدفق ومن
ــة  قيم ــور  تده إىل  أدى  ــذي  ال ــر  األم
الريال اليمني أمام العمالت االجنبية 
وما ترتب عليه من ارتفاعات جنونية 
ــذا  ــام ه ــة إىل قي ــعار باإلضاف يف االس
ــة  ــفن املحمل ــاز الس ــدوان باحتج الع
ــىل إيقاف  ــة والعمل ع ــواد الغذائي بامل
ــرارا وكل  ــراراً وتك ــدة م ــاء الحدي مين
ــار  ــتهداف مط ــارات ورضب واس املط
ــاب  العق ــة  سياس ــاج  وانته ــاء،  صنع
ــاء الوطن من  ــد كل أبن ــي ض الجماع
ــها  خالل قرار دول العدوان وعىل رأس
ــعودية، وكذا إغالق جميع املنافذ  الس
ــب عليه  ــذي ترت ــر ال ــن األم ــع اليم م
ارتفاعات جنونية يف أسعار املشتقات 
ــزيل وايضاً ارتفاع  ــة والغاز املن النفطي
ــراً الرتفاع  ــواد الغذائية نظ ــعار امل اس

تكاليف النقل.
مناشدة الواجب

ــالل  خ ــن  وم ــا  هن ــن  وم وأردف: 
ــد املنظمات  ــراء نناش ــم الغ صحيفتك
ــم املتحدة  ــها األم ــة وعىل رأس الدولي
بالقيام بواجبها تجاه الشعب اليمني 
وإلزام دول العدوان برفع هذا الحصار 
الخانق وإيقاف سياسة ارهاب الدولة 
ــىل  ــدوان وع ــها دول الع ــي تمارس الت
ــها مملكة الرش تجاه أبناء شعبنا  رأس

اليمني العظيم.
التحرك الجاد

ــرش،  ــن ب ــد املواط ــام ناش الخت ويف 
حكومة الوفاق، قائًال:رسالتنا لحكومة 
ــا الوطنية  ــوم بواجباته ــاق أن تق الوف
ــتأمنها  تجاه املواطن اليمني الذي اس
عىل نفسه ووطنه، وعليها أن تتحرك 
ــة الجمود  ــن حال ــاد بدًال م ــكل ج بش
ــن خالل إيجاد  ــه م الدائم الذي تعيش
الحلول والسياسات املمكنة للحد من 
آثار الحصار والعمل عىل إيجاد بدائل 
ــاه  تج ــا  بالتزاماته ــاء  للوف ــة  مختلف
ــاد واملتالعبني  املواطن ومحاربة الفس
ــعار مما يخدم الوطن واملواطن  باألس
ــوة الجبهة  ــك وق ويحافظ عىل تماس

الداخلية.

تغاضي املنظمات الدولية ومجلس األمن عن تغاضي املنظمات الدولية ومجلس األمن عن جرائم جرائم 
العدوانالعدوان السعودي لن يزيدنا إال صمودًا وقوة السعودي لن يزيدنا إال صمودًا وقوة

أبناء محافظة عمران لـ"ٹ":

ــعودية ألف  ــنه الس ــار الجائر الذي تش ــكري والحص ــىل العدوان العس ــوم مصت ع ي
ــز هذا العدوان  ــة وتواطؤ دول كربى وبعد عج ــاندة أمريكي ــارات بدعم ومس واإلم
ــكري أو سيايس وانكسار جيشهم متخذاً مساراً للحرب اقتصادية  عن تحقيق أي هدف عس
كوسيلة لتحقيق ما عجز عن تحقيقه عسكرياًقام هذا العدو املتغطرس باتباع سياسة إغالق 
ــن واليمنيني، وبالرغم  ــاق الحصار املفروض عىل اليم ــذ البحرية والربية والجوية إلطب املناف
ــعودية بحق اليمن  من هذا العمل اإلجرامي صمت العالم صمتاً مرعباً عن كل ما ترتكبه الس

أرضاً وإنساناً.
ــوم املاضية، "الثورة" التقت عدداً من  ــعودية، خالل األلف ي وملعرفة املزيد عن العنجهية الس
أبناء محافظة عمران، والذين أدلوا بدلوهم بكل حرية ومصداقية، وهاكم حصيلة اللقاءات:

عمران/صفاء عايض 

الشعب اليمني شعب حر 
أيب ال يستسلم للطغاة 

وسيصنع مستقبله 
بنفسه متحديًا كل 

الصعاب واملحن
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