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ــرية  ــهدت العاصمة صنعاء عرص أمس مس  ش
جماهريية حاشدة يف ساحة باب اليمن تضامناً 
ــطيني وقضيته العادلة تحت  مع الشعب الفلس

شعار " تموت أمريكا وإرسائيل وتحيا القدس".
ــاركون يف املسرية العلم الفلسطيني  ورفع املش
ــة القضية  ــدة عىل واحدي ــات املؤك ورددوا الهتاف
ــداءات الصهيونية بحق  واملصري واملنددة باالعت

الشعب الفلسطيني.
ــة الرفض املطلق  ــود الجماهريي وأكدت الحش
ــة بنقل  ــرار اإلدارة األمريكي ــدس وق ــد الق لتهوي
ــف والتأكيد عىل أن  ــدس الرشي ــفارتها إىل الق س
القدس عربية وستظل عاصمة فلسطني األبدية.

ــي  اليمن ــعب  الش ــاء  أبن ــوف  وق ــدت  أك ــا  كم
ــة  ــطيني وأن القضي ــعب الفلس ــب الش إىل جان
ــدان اليمنيني رغم  ــارضة يف وج ــطينية ح الفلس
ــه اليمن منذ  ــار الذي يتعرض ل ــدوان والحص الع

أكرث من ثالثة أعوام .
ــات أكدت  ــن الكلم ــرية عدد م ــت يف املس وألقي
ــتظل  ــطينية س ــة الفلس ــا أن القضي يف مجمله
ــعب اليمني واألمة والرفض  القضية املركزية للش
املطلق للمساس باملقدسات اإلسالمية ومحاولة 
ــة العميلة  ــة العربي ــة األنظم ــا .. محمل تهويده
ــعب  ــا يتعرض له الش ــة إزاء م ــؤولية الكامل املس
ــدى لها  ــاكات وجرائم ين ــن انته ــطيني م الفلس

جبني اإلنسانية .
ــرية حيا رئيس اللجنة الثورية العليا  ويف املس

ــطيني  ــعب الفلس محمد عيل الحوثي أبناء الش
املقاومني األحرار املرابطني يف ساحات الصمود.

ــي القضية  ــطينية ه ــة الفلس ــد أن القضي وأك
ــعوب  الش ــىل  ع ــب  الواج وأن  ــة  لألم األوىل 
ــعب  ــالمية الوقوف إىل جانب الش العربية واإلس
ــىل رضورة تكاتف كل  ــددا ع ــطيني .. مش الفلس

ــظ  ــا يحف ــالمية بم ــة واإلس ــة العربي ــرار األم أح
حقوق الفلسطينيني.

ــيأتي  ــه مهما تطاول األعداء فس ــار إىل أن وأش
إىل  ــا  داعي  .. ــه  أهل إىل  ــق  الح ــه  في ــود  يع ــوٌم  ي
ــالمي لنرصة الشعب  ــكيل جيش عربي وإس تش

الفلسطيني.

ــزم وال تحالف  ــاذا ال نجد عاصفة ح وقال " مل
ــطينيني؟!! يف  ــا الفلس ــب إخوانن ــف إىل جان يق
ــعب اليمني من أجل  حني نرى تحالف عىل الش
ــارك دول العدوان  "رشعية مزعومة ؟ وملاذا ال تش
ــة القدس  ــاع عن قضي ــة يف الدف ــركات املقاوم ح

العادلة والواضحة ؟ ".
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