
يف  الجريحة  لصعدة  الــعــدوان  كــرس 
من  األكرب  النصيب  العاملي  السكوت  ظل 
هدفا  أعلنها  األول  اليوم  فمنذ  جرائمه، 
وقصفه  طريانه  غــارات  وكثف  عسكريا 
مديريات  عىل  واملدفعي  الصاروخي 
دامياً  مرسحاً  منها  ليجعل  املحافظة 
لإلجرام السعودي وباملقابل ازداد أبناؤها 
كل  لتحدي  مثاال  ليكونوا  وثباتا  صمودا 

الصعوبات . 
إجرام متوحش

عىل  للعدوان  الثالث  العام  ــارف  ش
يف  تتواصل  السعودية  والجرائم  االنتهاء 
محافظات  من  كغريها  محافظة صعدة  
تعرضت  املحافظة  هذه  لكن  الجمهورية 
األول  الــيــوم  فمنذ  متوحش،  إلجـــرام 
للعدوان السعودي عمد إىل تدمري املنشآت 
الخدمية والحيوية واملزارع واملرافق املدنية 
والسكنية عىل نحو يجاهر بهدف اإلبادة 

ومسح املحافظة.
لقد دمر العدوان كل يشء يف محافظة  
ليوم  ليس  املتواصل  بقصفه  صعدة 
أو  سنة  أو  شهرين  أو  شهر  أو  يومني  أو 
وحتى  العدوان  بداية   منذ  ولكن  سنتني 
اآلن  يتم استهداف هذه املحافظة بجميع 
مديرياتها . مستخدما كل األسلحة للقتل 
والتدمري وال يكاد يميض يوم أو ساعة إال 
والتدمري  بالقتل  سعود  آل  طريان  وقام 

واالستهداف لهذه املحافظة .
مجازر يومية 

يف هذه املحافظة املساملة ارتكب العدوان 
فوق  البيوت  وهــدم  الوحشية  املجازر 

ساكنيها والعالم يتفرج بصمت .
مئات املجازر ارتكبها العدوان السعودي 
األمريكي اإلرسائييل خالل ثالث سنوات 
سكان  من  املدنيني  آالف  بحق  متواصلة 
صعدة من دون تفريق  بني صغري أو كبري 

رجال أو امرأة .
حصدهم  والنساء  األطفال  من  اآلالف 
باألسلحة  وحلفاؤه  السعودي  العدوان 
الفتاكة املحرمة دوليا ودمر مئات املنشآت 
الحيوية  والبنية التحتية واملرافق املدنية 
الدوليني  القانونني  يف  استهدافها  املجرم 

اإلنساني والجنائي ..
حرب إبادة

لها  تتعرض  شاملة  إبـــادة  حــرب 

السعودي  العدوان  من  صعدة  محافظة 
صب  يواصل  الزال  حقد  وبكل  األمريكي 
منازل  عىل  دوليا  املحرمة  أسلحته  حمم 
ومدارسهم  وقراهم  وأسواقهم  املواطنني 
ومساجدهم وطرقاتهم وما تبقى من بناهم 

التحتية يستهدفها بصورة يومية..
خالل األيام القليلة املاضية قتل العدوان 
بينهم نساء وأطفال  وجريح 10مواطنني 
عىل  األمريكي  السعودي  للطريان  بغارة 
قحزة  منطقة  يف  املواطنني  أحــد  منزل 
فقط   واحد  يوم  بعد   .. صعدة   بمديرية 
عىل مجزرة لطريان العدوان أيضا بقصفه 
منزل مواطن يف منطقة حفصني بمديرية 
وإصابة  استشهاد  ضحيتها  راح  سحار  
19مواطنا بينهم نساء وأطفال ... وقبلها 
بيوم استشهاد 9 مواطنني بينهم 4 أطفال 
وامرأتان بغارة لطريان العدوان استهدفت 
العام  بالخط  مسافرين  تقل  ســيــارة 

بمنطقة آل عيل بمديرية رازح .
تكن  لم  إن  باملئات-  جرائم  وهناك 
محافظة  يف  العدوان  اقرتفها   - بــاآلالف 
واملديريات  املناطق  أكرب  وبصورة  صعدة 
الحدودية حيث  ال تمر ساعة إال وتتعرض  
طريان  أو  مدفعي  أو  صاروخي  لقصف 
بانفجار  مواطنني  استشهاد  أو  حربي 
التي  القنابل  آالف  من  عنقودية  قنابل 
إجماًال  صعدة  مــديــريــات  بها  أمطر 

والحدودية منها خصوصاً. 
السعودي  الــعــدوان  جرائم  والزالــت 
املحافظة  هذه  عىل  الصهيوني  األمريكي 
وبقية املحافظات اليمنية  مستمرة  يف ظل 

صمت العالم "الحقوقي" . 
صمود أسطوري 

باملقابل ظلت جرائم العدوان السعودي 
واغلب  صعدة  محافظة  بحق  األمريكي 
بصمود  تواجه  الجمهورية  محافظات 

أهايل  العدوان  جرائم  يزد  ولم  أسطوري 
صعدة إال تحدياً واستبساًال يف التصدي 
للعدوان ومخططاته، برفد الجبهات باملال 

والرجال والقوافل الغذائية  . 
لقد أصبح العدوان عاجزاً عن تحقيق 
أي نرص يذكر وهاهو العدو يهزم يف عقر داره  
يف حني ظل يراهن عىل إخضاع اليمنيني، 
ملا يريد استطاع أبطال الجيش واللجان 
الشعبية أن يحققوا االنتصارات العظيمة 
السعودي يف  العدو  مواقع  ويقتحموا 
العمق وأن يثأروا لدماء األطفال والنساء  

واليمنيني كافة.
إمعان يف اإلجرام

محافظة  أبناء  من  مطر،  عادل  يقول 
األمريكي  السعودي  العدوان   : صعدة  

الشعب  أبناء  قتل  يف  ويتفنن  يتففن 
اليمني وخاصة يف  هذه املحافظة الباسلة  
السعودية  الرش  ململكة  محاددة  كونها 
العدوان  ــريان  وط إال  يــوم  يمر  يكاد  فال 
املجازر  يرتكب  السعوصهيوامريكي 
بحق سكانها األبرياء يف قراهم ومزارعهم 
حيدان  يف  الطريق  قارعة  وعىل  وبيوتهم 
ورازح والظاهر وباقم حيث تعرضت هذه 
العدوان  وقتل  والتدمري  لالبادة  املناطق 
عرشات األبرياء من أهاليها ومن نجا منهم 
نازحاً  وأصبح  مسكن  عن  ليبحث  ذهب 

بسبب غدر طائراتهم القاتلة . 
اليكتفي   : قائال  حديثه  مطر  ويتابع 
العدوان بهذا فقط بل يعمد إىل  استهداف 
ناقالت منظمة الغذاء العاملية التي تقدم  
صعدة  يف  للنازحني  بسيطة  كمساعدات 
لإلغاثة  ناقلة  استهداف  آخرها  وكــان 
ضحيتها  راح  صعدة  صنعاء  طريق  يف 
يف  اإلغاثة  عمال  من  شهيداً   15 من  أكرث 
فصار  الصحي  الوضع  أما   . املحافظة 
واستهداف  الحصار  بسبب  منعدم  شبه 

الطريان ألعداد كبرية من املشايف واملرافق 
الصحية ما زاد من املعاناة بني السكان  . 

لكنها  صعدة  إخضاع  العدوان  يحاول 
ستبقى صامدة بصمود جبالها ورجالها 
(َوَسَيْعَلُم  القائل  وجل  عز  الله  وصدق 

الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن)
وعي جهادي

هاهم اليمنيون يجدون أنفسهم فجأة 
مدرسة  يف  ونساء  رجــاال  وصغارا  كبارا 
اليخافون  به  والوثوق  الله  عىل  التوكل 
واليخشون العدوان حتى وإن تمادى يف 
دروسا  يتلقون  اليمنيون  هاهم  جرائمه، 
املعارف  اكتسبوا  ما  فرسعان  جهادية  
بداخلهم طاقات  أن  واكتشفوا  والخربات 

يكونون مدركني لها من قبل . 
الجهاد  يف  اليمن  أبناء  انطلق  لقد 
العزائم  فعقدت  بالله  واثقني  املتاح  وفق 
الشخصيات  وبنيت  الهمم  وشحذت 
وانعكس هذا بالصمود األسطوري الذي 

عجز العالم أن يفرسه ..
اليوم املجاهدون يسطرون أروع املالحم 
صغرية  مجموعات  يف  وهــم  البطولية 
وبأسلحة بسيطة يقتحمون ويسيطرون 
يف  السعودي  املعتدي  أنف  ويمرغون 

الرتاب . 
الوثوق  مدرسة  الجهاد  مدرسة  إنها 
بالله جعلت من أبناء اليمن وأبناء صعدة 
وطغيان  استكبار  يهابون  ال  شامخني 
مجده  لليمن  يعيدون  وهاهم  العالم 
الكبرية  وبانتصاراتهم  بالله  بالوثوق 
العلم  وبصمودهم األسطوري تحت راية 
الحوثي  الدين  بــدر  امللك  عبد  السيد 

حفظه الله ورعاه .

قصف العدوان الجوي 
والصاروخي واملدفعي 

لصعدة لم يتوقف 
طوال ٣ سنوات

مجازر يومية يواصل 
العدوان اقرتافها يف 
صعدة وسط صمت 

العالم "الحقويق"

الحياة مستمرة يف 
صعدة رغم تدمري 
العدوان مقومات 

العيش يف مديرياتها

ــعودي العام  الس ــدوان  والع ــاء  االنته ــىل  ع ــارف  ش ــث  الثال
ــانا يواصل  ــي اإلرسائييل عىل اليمن أرضا وإنس األمريك
ــيئا إال  ــخ البرشية، فلم يرتك ش ــع الجرائم يف تاري ــع وأفظ ارتكاب أبش
ــاجد  ــتهدف املس ــيوخ اس ــاء والش ــل  األطفال والنس ــتهدفه.. قت واس
ــور واملنشآت  ومجالس األفراح والعزاء واملنازل ودمر الطرقات والجس
ــم  ــارصة اليمن برا وبحرا .. عدوان غاش ــات الحياة بجانب مح ومقوم
ــوم محافظات البالد  ــات الرشائع والترشيعات يف عم انتهك كل محرم
ــكرياً لكنها ظلت صامدة  وصعدة بصورة أكرب بعدما أعلنها هدفاً عس

بسكانها تقاوم الطغيان وتتصدى للعدوان:
تقرير  / إسماعيل شرف الدين 
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