
ــتاذ  البداية كانت مع أمني العاصمة  األس
ــىل ان اليمنيني  ــد ع ــذي أك ــاد ال ــود عب حم
ــاء واإلخالص  ــى الوف ــدوا معن ــوم جس الي
ــم تبعدهم جراحهم  ــم العربية ول لقضاياه
ــعار  ــن استش ــدوان م ــراء الع ــم ج وآالمه
ــذا اليوم تضامنا  ــؤولية والخروج يف ه املس

مع إخوانهم يف فلسطني.
ــوم اليمنيون يف يوم  وقال عباد :خرج الي
ــيد  ــتجابة لدعوة الس ــي اس ــدس العامل الق
ــالم  ــد عبدامللك بدرالدين الحوثي س القائ
الله عليه ليؤكد اليمنيون أن قضية القدس 
ــم وقد يتناىس  ــي أوىل القضايا يف حياته ه
ــم  وحصارهم  ــون جراحهم وآالمه اليماني
ــم  ــن عليه ــذي يش ــدوان ال ــذا الع ــراء ه ج
ــوا بأي حال  ــتطيعون أن ينس لكنهم ال يس
ــه القدس وعذابات األمة  من األحوال عذاب
ــوم  ــد الي ــا تفتق ــالمية ألنه ــة واإلس العربي
ــة  ــن الصهيوني ــع يف براث ــو يق ــدس وه الق
ــا وهذا  ــه وأوىل القضاي ــول الل ــرسى رس م
الخروج املهيب يعرب عن حيوية إيمان أهل 
ــل اإليمان  ــل أنهم موئ ــد بالفع ــن ليؤك اليم
ــك  ــس الرحمن ومما ال ش ــم مصدر نف وأنه
فيه بأننا سنظل باستمرار ننظر إىل القدس 
بأنها قضية األمة كما أكد ذلك السيد القائد 

عبدامللك الحوثي.
ــالة  رس ــوا  وجه ــون  اليمني  : ــاف  وأض
ــروج الكبري أكدوا  ــم من خالل هذا الخ للعال
ــوت رغم هذا  ــا قضية حية ولن تم فيها أنه
ــاوالت  ــري واملح الكب ــي  ــل اإلعالم التظلي
ــة ورغم هذا  ــتميتة إلنهاء هذه القضي املس
ــة  ــور املقاوم ــس مح ــذي يالم ــدوان ال الع
ــها اليمن وسوريا واملؤامرة التي  وعىل رأس
ــدان وليؤكد انه ليس  ــا هذه البل تتعرض له
ــذه القضية  ــازل عن ه ــتعداد بالتن عىل اس
مهما بلغت التحديات وأشار إىل أن ارتباط 
ــة  باألقىص  ــي واألمة العربي ــعب اليمن الش
ارتباط بمبدأ قومي وعربي يعرب عن قيمها 
والتفريط به يشكل خطراً شديداً، والرصاع 
ــة أرض وإنما  ــوم ليس رصاعا عىل قطع الي

عىل هوية األمة وقضيتها.
إيقاظ األمة

ــم محمد العبيدي  ــن جانبه قال ابراهي م
ــي دائما ما  ــوم يوم القدس العامل أن هذا الي
ــن ومن قبل عرشات  ــعب اليم يخرج فيه  ش
ــاظ  ــا إليق ــوم يوم ــذا الي ــون ه ــنني ليك الس
ــالمية للتحرك لنرصة  األمة العربية واإلس
الشعب الفلسطيني الصامد يف آخر جمعة 
ــعبنا الغائرة  ــم جراح ش ــن رمضان وبرغ م
ــن علينا إال إن  ــم الذي يش والعدوان الغاش
ــرط يف قضيته األم  ــم يف ــي ل ــعب اليمن الش
ــطينية ونؤكد من هنا  ــة الفلس وهي القضي
ــادي حتى  ــنميض يف الطريق الجه ــا س أنن
ــول الله  ــني ومرسى رس ــر أوىل القبلت تحري
ــنكون نحن اليمانيني بإذن الله  األعظم وس

ــدو يف أقىص بقاع  ــة الع ــباقني يف مقارع الس
األرض.

ــتضعفني يف  ــاف : ال يحس بألم املس وأض
ــطني وما يتكالب عليهم من أعداء الله  فلس
ــتعمارية  واألمة والقرارات اإلجرامية االس
ــعب يعرف  ــن قبل أمريكا وإرسائيل اال ش م
ــي  الت ــط  والخط ــاريع  املش ــذه  ه ــم  حج
تنتهجها أمريكا وإرسائيل والسيما ونحن 
ــد كما هم  ــا ان نقي ــراد لن ــا وي ــدى علين يعت
إخواننا يف غزة من خالل فرض هذا العدوان 
والحصار والفلسطينيون قد حورصوا من 
قبل ستني عاماً والشعب اليمني شعب واٍع 
ــد ان ال حل للقضية  ــه ويخرج ليؤك لقضيت
ــع  ــدود وترف ــك الح ــطينية اال ان تف الفلس
القيود عن هذا الشعب املستضعف الصابر 

وامليض نحو املسجد األقىص لتطهريه.
لم يستسلم ولم ييأس

ــعب  ــه الزبريي أن الش ــال عبدالل ــا ق كم
ــاوالت  املح ــم  رغ ــر  الصاب ــطيني  الفلس
ــة وبالتعاون مع قوى  األمريكية اإلرسائيلي
ــآل  ــة ب ــة ممثل ــة العربي ــان والعمال االرته
ــعود وآل زايد لم يستسلم ولم ييأس من  س
جهاده ومقاومته لهذا العدو الجبان ونحن 
ــدي أمام ما  ــف مكتويف األي ــن لن نق يف اليم
يعانيه شعبنا يف فلسطني وسنكون لهم اليد 

التي تنكل باألعداء بإذن الله.
ــوم رغم  ــا الي ــريي : خرجن ــاف الزب وأض
ــدوان وحصار  ــن ع ــه يف اليمن م ــا نعيش م
ــداء الله  ــل أع ــن قب ــة م ــية إجرامي ووحش
ــرط يف  ــن نف ــا ل ــم أنن ــد للعال ــة لنؤك واألم
ــول الله وثالث  ــا األهم ومرسى رس قضيتن
ــات العربية وأي استهداف للقدس  املقدس
ــة بكلها وليس  ــتهداف لألمة العربي ــو اس ه

ــطني وأي تخاذل او تهاون  استهدافاَ لفلس
ــه جميعا  ــندفع ثمن ــل هذه القضية س مقاب

وليس الفلسطينيني.
ــدو األمريكي  ــريي إىل أن الع ــار الزب وأش
اإلرسائييل لن يكتفي بالقدس ليدنسها بل 
ــعود  ــيمتد إىل مكة واملدينة وما دام آل س س
ــدو القيام  ــون للع ــم من يرشعن ــد ه وآل زاي
بمثل ذلك فال غرابة ان يسلموا لهم كملكية 
ــن هناك موقف  ــة لهم إن لم يك ــة تابع خاص
ــف هذه التجاوزات  عربي حازم وقوي يوق

واالنتهاكات اإلجرامية.
ثابتون على مواقفنا

ــي أن خروج  ــل الخرب ــال نبي ــك ق إىل ذل
ــعب اليمني يف مختلف املحافظات هو  الش
ــعب  ــك أن الش تأكيد بما ال يدع مجاًال للش
ــأفة  ــاث هذه الش ــازم عىل اجتث ــي ع اليمن
الطاغية التي تريد ان تقيض عىل هوية هذه 
األمة من خالل تدنيس املقدسات وانتهاكها 
وسيكون اليمنيون هم أنصار الحق وأنصار 
الله ولن يفرطوا بدينهم وقدسهم ووطنهم.

ــون اليوم  ــن يركض ــي أن م ــال الخرب وق
ــعود وال  ــه واألمة من ال س ــداء الل وراء أع
ــد  ليتاجروا بقضية األمة قضية القدس  زاي
ــاء األمريكان  ــب رض ــل كس ــف مقاب الرشي
والصهاينة سيدفعون ثمن ذلك عما قريب 
ــا بإذن الله  ــيلقونه يف الدني وان جزاءهم س

عىل يد رجال الله يف اليمن.
ــاع  ــت  األوج ــا بلغ ــه مهم ــار اىل ان وأش
ــىل مواقفهم  ــون ع ــون ثابت واآلالم فاليمني
ــذه األخطار  ــة ومدركون لحقيقة ه األصيل
ــتهدف  ــعوبهم وتس التي تواجه أمتهم وش
ــم  وإنه لرشف عظيم أن نضحي لئال  هويته
ــاىل  وأال  ــبحانه وتع ــدا إال لله س نكون عبي

ــيطرة  نرتك مجاًال لقوى  الطاغوت من الس
علينا.

جريمة دولية
ــدعه  ــيل أحمد الس ــرى ع ــه ي ــن جانب م
ــكا إىل  ــفارة أمري ــل س ــب بنق ــرار ترام إن ق
ــا عاصمة  ــف ، باعتباره ــدس الرشي إىل الق
ــد جريمة دولية بكل  للكيان الصهيوني.يع
املقاييس وإن اليمنيني يرفضون هذا القرار 
ــعب  الش ــينرصون  وس ــا  ومضمون ــكال  ش
ــرب من  ــر آخر ش ــى تحري ــطيني حت الفلس

ارض فلسطني املقدسة.
ــو يوم  ــدس العاملي ه ــوم الق ــاف : ي وأض
ــالمية األم  ــة العربية اإلس ــار للقضي انتص
ــا  ــعوب قضيته ــه الش ــر في ــوم تتذك ــو ي ، ه
ــطينية، فلسطني هي مهد الرساالت  الفلس
ــول الله , واألنظمة  ــماوية ومرسى رس الس
ــدت للكيان  ــة هي التي مه ــة  العميل العربي
ــه يف األرايض  ــع قدم ــي ألن يض الصهيون
ــوال التمهيد  ــتويل عليها، ول ــة ويس املقدس
ــة الخائنة  ــن األنظمة العربي ــاعدة م واملس
ــطني عىل  ــذا العدو من ذكر فلس ــا تمكن ه مل
ــانه ألنه يدرك حقا انه ال وجود وال حق  لس

له يف هذه األرض الطاهرة.
ــون  ــىل رضورة أن يك ــدعه ع ــدد الس وش
ــوي وواضح  ــف ق ــلمني موق ــرب واملس للع
ــه واألمة أمريكا  ــا يقوم به أعداء الل تجاه م
ــم تجاه القدس  ــل ومن تكالب معه وإرسائي
ــالم  ــف وعدائيتهم املطلقة ضد اإلس الرشي
ــا جميعا  ــب علين ــو ما يوج ــلمني وه واملس
ــات الجهاد  ــتنهض الهمم ونرفع راي أن نس
ــرات األمريكية اإلرسائيلية  أمام هذه املؤام
املمولة من آل سعود وآل زايد ويدفع ثمنها 

املسلمون يف كل بقاع األرض.
شعب مقاوم

ــد رسور عىل أن  ــيل أحم ــد ع ــك أك إىل ذل
ــعب اليمني شعب مقاوم وصامد اتخذ  الش
ــمى له ويدفع  ــطني هدفاً أس من قضية فلس
ــادي من  ــف القومي الجه ــك املوق ــن ذل ثم
ــكا وإرسائيل وأذنابهم  خالل عدوانية أمري
من العمالء العرب جراء حربهم العدوانية 

الوحشية عىل الشعب اليمني الصابر.
ــام أداة  ــون يوما من األي ــاف : لن نك وأض
ــو  ــن العل ــت م ــا بلغ ــة مهم ــوة أو دول ألي ق
ــاوم من اجل  ــنجاهد ونق ــتكبار وس واالس
ــا العربية مهما كان البعد الجغرايف  قضايان
ــن والكتاب والهوية  ألن ما يجمعنا هو الدي
ــة كأراض ومصالح  ــا دنيوي ــت قضاي وليس
ــا مصري أمة بأكملها  بني جهة وأخرى وإنم
ــخص أو دولة ان تتاجر  ــمح ألي ش ولن نس
ــب عىل  ــلمني والتكس ــة العرب واملس بقضي
ــت  ــي عان ــة والت ــعوبها املغلوب ــاب ش حس
ــراء  ــة ج ــم والعمال ــالت األل ــت وي وتجرع
ــة واملرتهنة  ــة العميل ــذه األنظم ــة ه دناس
ممثلة بآل سعود وآل زايد وخليفة وغريهم.
تصوير /عادل حويس
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املشاركون يف مسرية القدس:

القدس قضيتنا األوىل ولن نكون أداة بيد أي قوة مهما بلغت من العلو واالستكبار 

مناسبات

لقاءات / مصطفى المنتصر 

ــيرة المقاومة والجهاد المقدس اكتظ اليمنيون في تجديداً  للعهد وتأكيداً على مواصلة مس
ــوم القدس العالمي في آخر جمعة  ــاحات وميادين الجمهورية إلحياء ي مختلف س
ــتظل  ــا بلغت جراحهم وتفاقمت آالمهم س ــدوا للعالم ان اليمنيين مهم ــان المبارك ليؤك ــهر رمض من ش

قضية القدس هي قضيتهم األولى ومصدر عزتهم وعنفوانهم .
ــتوى العالم وخرجت بالحصيلة  ــاركين في المظاهرة األكبر على مس ــتطلعت آراء المش "الثورة"اس

اآلتية..إلى التفاصيل:

عباد:

رغم األلم والعدوان إال أن الشعب 
اليمني لم ينَس قضيته األم وخرج 

اليوم ليؤكد ذلك للعالم 

العبيدي:

خروج اليوم من أجل إيقاظ األمة 
العربية واإلسالمية للتحرك 
لنصرة الشعب الفلسطيني 

الزبريي:

لن نقف مكتويف األيدي أمام 
ما يعانيه شعبنا يف فلسطني 

مهما بلغت التحديات 

الخريب:

اليمنيون ثابتون على مواقفهم 
األصيلة ومدركون لحقيقة 

هذه األخطار التي تواجه 
أمتهم ولن يحيدوا عنها

سرور:

لن نكون يومًا من األيام أداة 
ألي قوة أو دولة مهما بلغت 

من العلو واالستكبار

السدعة:

علينا جميعا أن نستنهض 
الهمم ونرفع رايات الجهاد 

أمام هذه المؤامرات 
األمريكية اإلسرائيلية
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