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> في البداية تحدث الدكتور عبدالرحمن احمد 
ناجي قائاًل:

 إن  اليمانيين- مدنيين وعسكريين- يسطرون 
ِس��ف��رًا أسطوريًا ج��دي��دًا خ��الل مايزيد ع��ن 300 
يوم من الصمود والتصدي للعدوان، حيث وجدوا 
أنفسهم بصورة مباغتة ودون سابق إنذار مقحمين 
قسريًا  في مواجهة عدوان ظالم توحدت فيه قوى 
الشر في العالم وتريد أن يكون منسيًا في الضمير 
والوجدان العالمي وعلى مستوى كل شعوب الكرة 
األرضية ، وسوف ُيِضيف اليمانيون إلى أساطيرهم 
التاريخية ما أبهروا به العالم اليوم مما هم ماضون 
في تسطيره منذ ول��وج )اليمن( في أت��ون إعصار 
ِجم 

ْ
الربيع )العبري( عام 2011م حتى اآلن.. مما ُيل

األفواه وُيِصِيب العقول العبقرية بالشلل التام والعجز 
المؤكد عن تفسير وتأويل وفهم واستيعاب ما هو 
ملموس ومنظور ماثل على األرض لكل ذي عينين 
من الثبات والصمود والتصدي والتحدي بعزيمة ال 
تلين وب��أٍس يفوق كل ما يمكن أن تتخيله األلباب 
وهين 

َ
أمام ما يرتكبه كل أولئك المتغطرسين الُمش

ٍق أو قيٍم أو 
ُ
ل
ُ
الذين ال رادع لهم من تعاليم دينية أو خ

مبادئ متعارف عليها بين بني البشر.. هذا هو أيسر 
تعبير عن واقع حال اليمانيين بعد مضي أكثر من 
300 يوم منذ بدء عدوان معظم دول العالم على 
اليمن، طامعين في انتهاك أرضه وامتالك ثرواته 
ومقدراته التي حباه الله بها ، طامحين في سحق 
وترويض وتركيع اإلنسان اليمني ولجم عنفوانه، 
مشيرًا إلى أنه كلما مضي اليمانيون في رسم وصياغة 
الصورة الملحمية التي مازال العالم يشهدها حتى اآلن 
بذهول، في ذات الوقت الذي ال يملك فيه اليمانيون 
سوى إيمانهم المطلق بالله وثقتهم بالله وحده 
دون سواه معينهم وناصرهم ،متابعًا: هذا اإليمان 
يجعلهم عمالقة يقفون بقوة أسطورية ال مثيل لها 
في وجه المعتدين وأطماعهم وطموحاتهم مهما 
امتلكوا ما يظنون أن��ه سيوفر لهم أسباب القوة 
ة والعتاد والثروة  والنصر المرجحة لكفتهم من الُعدَّ

الخرافية..
ْبِحهم 

ُ
واس��ت��ط��رد ق��ائ��اًل: إن اس��ت��م��راره��م ف��ي ق

هم وعدوانهم الذي ال يتورعون  يِّ
َ
وبشاَعِتهم وغ

فيه عن استخدام األسلحة المحرمة دوليًا التي تزهق 
أرواح اآلالف من األبرياء، ال يزيد اليمانيين إال ثباتًا 
وتماسكًا، وإصرارًا واستبسااًل في الذود عن حياض 

وطنهم..
 وقال الدكتور عبدالرحمن: أود هنا التأكيد على أنه 

ليس من بين سجايا اليمانيين الجحود ونكران الجميل 
، ولننظر ونستعرض الجوانب اإليجابية الستمرار 
العدوان لما يزيد عن 300 يوم حتى اآلن، فبرغم 
إصرار العدوان على التجرد من آدميتهم بارتكابهم 
العشرات من المجازر والمذابح التي كان يفترض أن 
يندى لها جبين البشرية، والتي طالت النساء واألطفال 
والطاعنين في السن.. إال أن اليمانيين ال يمكنهم 
بأي حال من األح��وال أن ينكروا ما كشفه العدوان 
للشعب وال��ذي عرى وخلع أقنعة الخونة والعمالء 
والمرتزقة ممن كانوا يدعون زورًا وبهتانًا شرف 
االنتماء لهذا الوطن، أولئك الذين كانوا أعمدة فساد 
مستشٍر كالسرطان تسير في )اليمن( على قدمين ، 
وكانوا يشكلون مراكز قوي ظلت جاثمة على أنفاس 
أبناء الشعب لعشرات السنين حتى ظنت أنها ستظل 

دة إلى أن تقوم الساعة..
َّ
ل
َ
ُمخ

وأشار إلى أن من ثمار استمرارية هذا العدوان أنه 
اتاح لليمانيين فرصة ذهبية لم يكونوا يحلمون بها 
وقد ال تتكرر الستعادة أراضيهم المحتلة في نجران 

وجيزان وعسير والوديعة وشرورة..

> فيما تحدث الدكتور علي العمار قائاًل:
 إن شعبنا اليمني ي��ق��دم اروع ص���ور الصمود 
والتصدي في وجه تحالف العدوان الذي استهدف 
البشر والحجر ومازال بعد مرور أكثر من 300 يوم 
مسطرًا بذلك ملحمة من الصمود األسطوري في وجه 

هذا العدوان.
وأض����اف: ق���ارب ال��ع��ام على االن��ت��ه��اء وال��ع��دوان 
السعودي مستمر في وحشيته على اليمن استشهد 
خالله عشرات اآلالف من النساء واالطفال والشيوخ 
وج��رح مئات اآلالف من المدنيين، وتدمير للبنى 
التحتية، ورغم جرائم الحرب التي ترتكب، نجد أن 
المجتمع العربي واالسالمي والدولي بهيئاته الدولية 
لم يحرك ساكنًا وشعبنا اليمني في صمود اسطوري 
يعيش تحت نيران الصواريخ وأص��وات انفجارات 
القنابل العنقودية ومحاصر ب��ال غ��ذاء وال م��اء وال 
كهرباء وال مشتقات نفطية.. وفي ظل فجور في 
الخصومة من بعض الفرقاء السياسيين إلى حد لم 
يكتفوا بأن يوفروا للعدو الذريعة بل قبلوا بدور 
األدوات االرتزاقية غير مبالين بحجم الكارثة التي 

تسببوا فيها للوطن من حرب داخلية وخارجية أكلت 
االخضر واليابس..

مختتمًا حديثه متسائاًل: لماذا ال يدركون حجم 
الدمار الذي حل باليمن ويتداركون األمور ونختصر 
الطريق ونلتقي جميعًا على طاولة ح��وار واح��دة 
ونتنازل لبعضنا البعض ويقبل بعضنا بعضًا دون 
اقصاء او رفض لآلخر، حتى ال ندع اي مبرر للعدوان 
ليواصل سفك دم��اء اليمنيين وتدمير ما تبقى من 
الوطن .. اذا لم يدرك هؤالء مسؤوليتتهم اآلن تجاه 
شعبهم ووطنهم فمتى سيدركون ذل��ك. .واذا لم 

نرحم بعضنا البعض فكيف سيرحمنا اآلخرون؟
> أما الصحفي أنس القاضي فيقول: 

صمود الشعب اليمني هو دفاع عن حقُه في الوجود، 
م يكن أمام 

َ
والواقع مقارب لهذا التكثيف الفلسفي، ول

اليمنيين إال الصمود في مواجهة آلة الحرب والِحصار 
السيما وأن الشعب اليمني يمتلك موروثًا حضاريًا 
كبيرًا وقيمًا اصيلة تجعلُه يأبى ال��رك��وع، كما أنُه 
اجتماعي  ُمعتاد على الحياة في الظروف القاسية، 
وفي نفس الوقت لديه إمكانية حربية ال ُيستهان 
بها ومقاتل فذ وفي المقدمة طالئع الجيش واللجان 
الشعبية، فاالنسان اليمني مزاجُه العام حربي، حيث 
نجد أنه يؤدي الرقصات الحربية بالسالح في أوقات 
 إل��ى ذل��ك عدالة قضيتُه في التحرر 

ٌ
السلم، ُمضاف

الوطني والتحويل ال��ث��وري، هي ما أظهرتُه بهذِه 
القوة وهي سر صموده، مشيرًا إلى أنه لو كان هذا 
العدوان على دولة أخرى ُربما لتم محوها عسكريًا 
وسياسيًا، لتغرق في اإلره��اب او ُيعاد بناؤها كما 
تشتهي دول العدوان. منوهًا إلى انه ورغم مرور اكثر 
من 300 يوم على العدوان لم يحقق العدو الهدف 
الذي كان يطمح إليه وهو تدمير قوتنا العسكرية 
اليمنية، واحتالل بالدنا وإعادة العمالء وتقسيمه كما 
يشتهون على شاكلة دستور بن مبارك أو ألقاليم 
متحاربة، مؤكدًا ان عدم تحقق هذا الهدف ُيعتبر 
انتصارًا للشعب وهزيمة للمؤامرة السعودية، لكن 
على صعيٍد آخر حقق العدوان هدفه في تدمير الُبنى 
التحتية االقتصادية والخدمية وتمزيق المجتمع 
المدني بشكل محدود في بعض المناطق، واغتيال 
كثير من الكوادر الوطنية، واحتالل أجزاء من الوطن، 
لكن كل هذه االوجاع الصغيرة واالهداف المحدودة 
التي حققها العدو.. يستطيع شعبنا أن يتجاوزها وأن 
ينتصر على المدى البعيد، لكن األهم أننا كسرنا هدف 
حملتهم االستعمارية وحافظنا على األرض واالنسان 

والمقاتل والسالح.

ر ملحمة صمود أسطورية في وجه العدوان
َّ
الشعب سط

ناجي: إمعان العدوان في سفك الدم اليمني
 زاد شعبنا إيمانًا بعدالة قضيته 

 بداية  لملحمة 
ّ
د. العمار: مرور 300 يوم ليس إال

النصر اليماني
القاضي: إبادة اليمنيين وتدميروطنهم يزيد ثقتهم

 بأنهم يخوضون معركة تحرر وطني

عشرة أشهر من العدوان السعودي العالمي على اليمن واليمنيين، 
كانت كافية جدًا أن تسقط األقنعة المزيفة التي تلبسها الدول الكبرى 
وتخفي تحتها قبحًا وانحطاطًا سياسيًا ال حدود لهما، كانت كافية أن 
تعري المجتمع الدولي على حقيقته وتكشف حجم السقوط األخالقي 
في ثقافته وتفكيره، من أول يوم شن فيه تحالف العدوان السعودي 
عدوانهم البربري على اليمن، دون غطاء قانوني، تجلى القبح بالصمت 
الدولي المخزي تجاه االنتهاكات والتجاوزات لمواثيق األمم المتحدة، 
رتكب في 

ُ
وتجلى أكثر وأكثر بالصمت على المجازر البشعة التي ت

اليمن والمصنفة ضمن جرائم الحرب ضد اإلنسانية، وتحويل اليمن 
إلى ساحة الستثمار المواقف وتجريب السالح المحرم واالتجار بدماء 
اليمنيين وخراب مدنهم، لتغدو الصورة الحقيقية المتجلية للمشهد 
خالل 300يوم من العدوان، أن هناك سفاحًا يقتل اليمنيين من عنان 
السماء ويدمر كل مقومات وجودهم وحياتهم كبشر، وهناك من 
يبيعه السالح ويدوس تحت أقدامه المواثيق الدولية ومبادئ حقوق 
اإلنسان، وبتكثيف أكثر للصورة وتراجيديتها في اليمن، العالم 

ضمير ميت ومثقوب يمر منه العدوان على اليمن.
م��رت300ي��وم من العدوان السعودي الهمجي، سجلت خاللها 
ال��ذاك��رة اليمنية مشاهد هائلة من الفواجع والمآسي والخيانات 
للوطن وللعقل وللدين ولإلنسانية، وأيضًا مشاهد من حكايات الفداء 
وشموخ وصمود الشعب اليمني وهو يواجه مرتزقة وبغاة العالم من 
عصابات النفط والدين وتجار السالح والسياسة الدولية الفاسدة، 
وتجار الشنطة من الملوك والرؤساء العرب، وأيضًا المرابين في أروقة 
اد جرائم ومجازر تحالف العدوان  الجامعة العربية.. ومثلما اليزال عدَّ
يتحرك ويضخ كل يوم جرائم مروعة بحق اإلنسان اليمني، اليزال 
اد السقوط األخالقي للمجتمع الدولي يتحرك ويواكب جرائم  أيضًا عدَّ
العدوان وهمجيته بكل أشكال النفاق والبغاء السياسي والثقافي 
وأشكال التفكير الغرائزي القائم على المصلحة والفائدة دونما أي 
حسابات انسانية وعقلية أخرى.. مرت300 يوم من العدوان، شن 
خاللها أكثر من مائة وخمسين غارة جوية، والى اآلن تعجز السعودية 
وتحالفها المرتزق عن تقديم أسباب منطقية لهذا اإلجرام وهذا 
الجنون بحق شعب وبلد عضو في مجلس األم��م.. لكن ال أعتقد 
أن في هذا الجنون ما يدعو للصمت العالمي ال��ذي سيظل وصمة 
ه بشاعة العقل  عار في جبين التاريخ، الصمت ال��ذي يخفي وراء
المتجرد من األخالق وتتحكم فيه قواعد المصلحة والمنفعة، ويخفي 
ه أيضًا وساخة الثقافة السياسية لرعاة الحرية والديمقراطية  وراء
وحقوق اإلنسان.. بالتأكيد أن هذا الجنون المتوحش على اليمن 

وآدمية اليمنيين.
 لن يمر بالساهل، فمايزال هناك من يتأسى ويسخر ويزدري ما 
يحدث، من يرقب التناقض الروحي في أديان السماء، واالنشطار في 
الوعي والضمير اإلنساني، الذي تحول فيه رجال الدين في الكنائس 
والمساجد ورجال السياسة ورعاة حقوق اإلنسان، إلى كهنة ومرابين 
يلعبون بالبيضة والحجر، وأيضًا يدين هذا الزمن الذي اليزال يضخ 
بغزاة ومستعمرين، ويزدري هذا التحضر والعقل الحديث الذي 
وصل الى القمر واليزال يفكر بعقلية السفاح والمستعمر والتاجر 
المرابي، ويصادق ويدعم بقايا بشرية متخلفة وإرهابية متكّومة في 
صحراء نجد والخليج العربي.. يدون حالة االنحدار هذه والسقوط 
األخ��الق��ي في سلوك وتفكير البشرية، ويكتب عن أق��ذر حرب 
وعدوان في تاريخ البشرية بكل تفاصيلها وجزئيات هذا الجنون 

والجنوح على شعب أراد أن يكون حرًا مسالمًا خاليًا من اإلرهاب.

 محمد علي عناش

العالم ضمير 
مثقوب

»الميثاق«: أكاديميون وإعالميون لـ

300 يــوم واليمانيــون يواجهــون معهــا آلــة الدمــار 
الســعودي لكل شــيء حي على هذه االرض وغير حي ايضًا 
عاشــوا خاللهــا ومازالوا بصمــود اســطوري وكبرياء وفي 
شــجاعة قل مثيلها  صارخيــن في وجه هذا العــدوان والعالم اجمع 

على هذه االرض ما يستحق الحياة..
وتزامنــًا مــع مرور 300 يوم من العدوان والدمــار على اليمن ارضًا 
وانســانًا رســم خاللها اليمنيون اروع مالحم البطولة والصمود الذي 
اذهــل العالم، كان لصحيفة »الميثاق« هذا االســتطالع مع عدد من 

االكاديميين واالعالميين.. فإلى الحصيلة..

  استطالع / محمد احمد الكامل

مة أطباء 
ّ
قال المنّسق العام لمشاريع منظ

بال حدود في اليمن خوان بريتو: إن قصف 
قوات التحالف بقيادة السعودية لمستشفى 
ش��ه��ارة ف��ي مديرية رازح بصعدة أدى 
لمقتل ستة اشخاص وجرح سبعة آخرين..
وأض��اف بريتو: "نقلنا خمسة من أصل 
ثمانية ج��رح��ى أص��ي��ب��وا ف��ي ال��ح��ادث��ة إلى 
مة أطباء بال حدود 

ّ
مستشفى تدعمه منظ

في مدينة صعدة ألنهم كانوا في وضع 
ح���رج، كما نقل أح��د ه���ؤالء الخمسة إلى 
ي عالج تخّصصي. لسوء الحظ 

ّ
صنعاء لتلق

توفي أحد الجرحى في صعدة، لكننا نأمل 
أن يتعافى الباقون قريبًا.

وأك��د "نسعى حاليًا إل��ى تكوين ص��ورة 
أفضل حول ما جرى.. نعلم أن قذيفة أصابت 
مدخل المستشفى الذي كان قد دّمر أساسًا 
في هجوم سابق تعّرض له. وقد نجم عن 
االنفجار تطاير الشظايا التي قتلت وأصابت 

من كانوا في المكان".
وأكد أن هناك ما ال يقل عن 130 مرفقًا 
صحيًا تضّرر ج��ّراء النزاع، س��واًء بقذائف 
أرضية أو غارات جوية، واليوم نرى العواقب 
لت الخدمات وعّمت 

ّ
في رازح حيث تعط

الفوضى المستشفيات وأجبرت على إغالق 

أبوابها غير قادرة على تلبية احتياجات 
الناس.

واس��ت��ط��رد: "ف��ال��م��راف��ق الطبية التي 
يفترض بها أن تكون مكانًا لعالج السكان 
لم تعد آمنة على ما يبدو للمرضى والطواقم 
الطبية العاملة فيها حتى ولو أنه يفترض 
أن يحظى عملهم ومقّر عملهم بالحماية. 
وكما قلت، فإنه ليس من السهل على الفرق 
الطبية أن تعود إلى عملها حينما تشعر 

بالتهديد، وهذا كارثي".
وقال: إنه ال بد من األخذ بعين االعتبار 
أن طاقمنا الطبي يعمل منذ سبعة أشهر 
تحت القصف المستمّر في صعدة.. وفي 
مديرية رازح الواقعة على جبهة القتال، 
فقد كان القصف مستمّرًا منذ شهر مارس. 
ورغم علمنا بالمخاطر إال أننا قمنا بالموازنة 
بين االحتياجات الطارئة وتأمين الخدمات 
األساسية.. اليوم وبعد ما ح��دث لمركز 
ب 

ّ
شهارة فقد اختلف شعورنا، وسيتطل

منا األم��ر وقتًا كي نستعيد الثقة ونبّدد 
من أذهاننا فكرة أننا في خطر ألننا نقوم 

بواجبنا".
وف���ي م��ع��رض رّده ع��ل��ى س����ؤال ح��ول 
االحتياجات الرئيسية للسكان في المنطقة، 

أجاب بريتو: "أواًل وقبل كل شيء الحماية.. 
الناس يعيشون في كهوف ويعودون إلى 
بيوتهم لالطمئنان عليها إن كانت ال تزال 
صامدة. إنهم يعيشون في خطر دائم من 
التعّرض للقتل ألنهم يعيشون في ظل 
نزاع. نتحدث عن تضاريس جبلية يقطنها 
نحو 120 ألف نسمة لم يغادر أي منهم 
المنطقة التي تعد غنية بمواردها وهذا أمر 
يجعل من االحتياجات األساسية متوافرة 
بشكل أو بآخر بخالف باقي مناطق البالد 
حيث يصارع السكان لتأمين الطعام والماء 
وال يجدون ما يطعمونه ألطفالهم. الخطر 
ل في 

ّ
هنا ليس وقوع مجاعة بقدر ما يتمث

الحرب بحد ذاتها".
��ق ب��ال��خ��ط��ط ب��ال��ن��س��ب��ة 

ّ
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل

مة 
ّ
للمستشفى قال منّسق مشاريع منظ

أط��ب��اء ب��ال ح���دود ف��ي ال��ي��م��ن: "أن يعود 
المستشفى إل��ى عمله بصورة طبيعية، 
ز الفريق ونحّسن من جودة 

ّ
كما نود أن نعز

الخدمات ونزيد من قدرات اإلشراف الطبي 
ونضمن قربنا من المرضى والناس في هذه 
المنطقة. نسعى أيضًا إل��ى تبّين ظروف 
ب 

ّ
الهجوم كي نعرف من المسئول لو تطل

األمر ونضمن سالمة طواقمنا".

»أطباء بال حدود«: 130 مرفقًا صحيًا تضّرر جّراء الحرب
استشهد مصور قناة »المسيرة« الفضائية 
الزميل هاشم محمد الحمران بعد إصابته 
ب��ج��روح خ��ط��رة عصر الخميس ف��ي غ��ارة 
لطيران ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي، استهدفته 
ومسعفين بمدينة ضحيان محافظة صعدة.
وأكدت قناة »المسيرة« -في بيان النعي- 
استمرارها في نقل الكلمة الصادقة وأداء 
دوره���ا ف��ي نقل مظلومية الشعب اليمني 
وص���م���وده ف���ي م��خ��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن ال��ش��رف 
وال��ك��رام��ة، وب��ال��ت��وازي كشف وحشية قوى 

العدوان السعودي على اليمن..
ودعت الى أوسع تضامن مع شهداء اإلعالم 
المناهض للمشروع األمريكي وأدوات��ه في 

المنطقة.
ال��ى ذل��ك ع��ب��رت منظمة )م��راس��ل��ون بال 
ح��دود( عن ادانتها بأشد العبارات مقتل 
الصحفي اليمني المقداد مجلي ال��ذي فارق 
ال��ح��ي��اة ي���وم 17 ي��ن��اي��ر ف��ي غ���ارة جوية 
شنتها قوات التحالف العربي )الذي تقوده 
السعودية( على منطقة جارف، الواقة جنوب 

العاصمة صنعاء.
وقالت في بالغ صحافي :)بينما كان المقداد 
مجلي )34 عامًا( يغطي التفجيرات األخيرة 
ال��ت��ي شنتها ق���وات االئ��ت��الف ال��ع��رب��ي على 
منطقة ج��ارف في ضواحي صنعاء الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين، أصيب الصحفي 
اليمني المستقل بشظايا إح��دى القذائف 
ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه قبل وصوله 

إلى المستشفى(.
وقالت ألكسندرا ال��خ��ازن، مديرة مكتب 
ال��ش��رق األوس���ط ف��ي منظمة مراسلون بال 
ح��دود: "إننا ننقل تعازينا ألس��رة المقداد 
��ي ش��ج��اع��ة ه��ذا  مجلي وأق���ارب���ه. ك��م��ا ن��ح��يِّ
الصحفي وزم��الئ��ه ع��ل��ى اس��ت��م��راره��م في 
تغطية ه��ذه ال��ح��رب م��ن قلب ال��ح��دث"، 
ر جميع أطراف 

ِّ
ذك

ُ
مضيفة: أن "المنظمة ت

النزاع المسلح في اليمن بواجبها المتمثل في 

احترام الصحفيين وعملهم - وذلك بموجب 
القرار )2222( الُمعتَمد ع��ام 2015م 

وطبقًا ألحكام اتفاقيات جنيف".
ففي أعقاب الغارات التي أسفرت عن مقتل 
15 شخصًا في مدينة جارف، كان المراسل 
اليمني يبحث عن شهود على تلك الهجمات 

الجوية إلعداد تقرير إلذاعة صوت أمريكا.
ُيذكر أن اليمن يقبع في المرتبة 168 
)من أصل 180 بلدًا( على التصنيف العالمي 
لحرية الصحافة ال��ذي نشرته مراسلون بال 

حدود مطلع العام الماضي.

 إستشهاد االعالميين حمران ومجلي بقصف العدوان السعودي


