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الصائُث 
ِجرُّ الفعز 
وِجرُّ الظخر
طتمث سئثالسقم

مما أنعـم اللُه به علينا بشـكل 
بشـكل  ـة  واألمَّ واليمـن  خـاص 
عام وجـوُد قائد عظيم كالسـيد/ 
الحوثـي  الديـن  بـدر  عبدامللـك 
-يحفُظـه اللـه- والذي لـواله بعد 
اللـِه ملا واجهنا تحدياٍت يسـتحيُل 
فضالً  واحداً  الوقوُف أمامها شهراً 

عن سبع سنوات. 
ُل يف: أمريـكا  - تَحـدِّ دويلٌّ يتمثـَّ
وإقليمـي:  وفرنسـا،  وبريطانيـا 
وإرسائيل،  واإلمـارات  السـعوديّة 
أقـوى  مـن  األرشار  تحالـف  أي 
العالـم  دول  وأغنـى  العالـم  دول 
وأخبـث دول العالـم ولفيـف مـن 
دول االرتزاق مثل مرص والسودان 
واألردن وجمع غفـري من مرتِزقة 
العالـم دوالً وجماعـاٍت وكيانـاٍت 
وَمـن لـم يكـن معهـم فهـو عىل 
أقـل تقديـر صامـٌت أَو يخدمهـم 
كاالعرتاف برشعيـة املرتِزقة وغري 

ذلك. 
وحـرٌب  عسـكرية  حـرٌب   -
إعالمية وحـرٌب أمنية ومخابراتية 
وحرٌب اقتصادية شاملة، وأنشطة 
مكثّـفة الخرتاق الجبهة الداخلية، 

الاامئ ص 12


عملية كسر احلصار على الشعب اليمين حترق أرامكو جدة بالكامل وأسعار النفط ترتفع عامليًاعملية كسر احلصار على الشعب اليمين حترق أرامكو جدة بالكامل وأسعار النفط ترتفع عامليًا

القوات املسلحة تؤكد تصاعد العمليات وتتوعد:

أعداؤنا حاربوا الشعب اقتصاديًا وحاصروه من كل اجلهاتأعداؤنا حاربوا الشعب اقتصاديًا وحاصروه من كل اجلهات
مــــــــــــــــــارســــــــــــــــــوا كــــــــــــــــل اجلــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــم الــــــــوحــــــــشــــــــيــــــــة مــــــــــــــــــارســــــــــــــــــوا كــــــــــــــــل اجلــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــم الــــــــوحــــــــشــــــــيــــــــة 
واســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــدفـــــــــــــوا كــــــــــــــــل مـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــر احلـــــــــــيـــــــــــاةواســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــدفـــــــــــــوا كــــــــــــــــل مـــــــــــظـــــــــــاهـــــــــــر احلـــــــــــيـــــــــــاة

حـــــــــرمـــــــــوا شـــــعـــــبـــــنـــــا مـــــــــن أبــــــــســــــــط احلــــــقــــــوق 
واحـــــــتـــــــلـــــــوا مــــــنــــــاطــــــق الـــــــــــثـــــــــــروات وـــــبـــــوهـــــا 
الـــــــصـــــــرب  مــــــــــــالحــــــــــــم  أروع  ــــــــــــر  ســــــــــــطّ الـــــــصـــــــرب شـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا  مــــــــــــالحــــــــــــم  أروع  ــــــــــــر  ســــــــــــطّ شـــــــعـــــــبـــــــنـــــــا 
والــــــتــــــضــــــحــــــيــــــة رغـــــــــــــم فـــــــظـــــــاعـــــــة االســــــــتــــــــهــــــــدافوالــــــتــــــضــــــحــــــيــــــة رغـــــــــــــم فـــــــظـــــــاعـــــــة االســــــــتــــــــهــــــــداف
املــدين بالتصنيع  الـــذايت  لالكتفاء  املــدينمتجهون  بالتصنيع  الـــذايت  لالكتفاء  متجهون 
قـــــــــــادمـــــــــــون إلغـــــــــــــــــــراق الــــــــــعــــــــــدو كـــــــمـــــــا فـــــــرعـــــــون

للصمود» الــوطــين  «الــيــوم  يف  الــواســع  لالحتشاد  الشعب  دعــا 
السيد عبدامللك احلوثي يف الذكرى الـ7 لـ اليوم الوطين للصمود 


واثــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــاملــــــــــــســــــــــــتــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــل والـــــــــــــعـــــــــــــاقـــــــــــــبـــــــــــــة
لـــلـــمـــتـــقـــني وعــــــــــــــده  خيــــــلــــــف  ال  واهللا 
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الحسإ غثرج الغعم شغ طسغرات واجسئ شغ خظساء وضض المتاشزات إلتغاء الغعم العذظغ لطخمعد 

مئ لطفسالغات تتّثُد الساتات و «الظّعاب» غثسع  الطةاُن املظزِّ
لطمحارضئ بخعرة غري طسئعصئ

 : خظساء 
أّكـدت هيئُة رئاسـة مجلس النـواب أهميَّة إحياء 
اليـوم الوطنـي للصمـود يف وجـه تحالـف العـدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي الذي شـن عدوانه عىل 

الشعب اليمني يف ٢٦ من مارس ٢٠١٥م. 
ودعت هيئُة رئاسـة مجلس النواب يف بيان صادر 
عنها، أمس الجمعة، إىل املزيد من الصمود والتحشيد 
واالسـتنفار ملواصلـة رفـد الجبهات باملـال والرجال 
والعتـاد؛ دفاعاً عن األرض والِعرض والسـيادة حتى 
تحقيـق النـرص ودحـر الغـزاة واملحتّلني عـن كامل 

الرتاب اليمني. 
وشـّددت الهيئة يف بيانها بمناسـبة اليوم الوطني 
للصمود، عىل أهميّـة َرصِّ الصفوف وتوحيد الجهود 
الرسـمية والشـعبيّة والوقـوف إىل جانـب القيـادة 
الثورية واملجلس السـيايس األعىل واملشاركة الفاعلة 
املخّططـات  كافـة  وإحبـاط  للوطـن  االنتصـار  يف 

واملؤامرات التي تُحاك ضد اليمن أرضاً وإنساناً. 
وأشـادت بحكمـِة قائـد الثورة السـيد عبـد امللك 
بـدر الدين الحوثي واملجلس السـيايس األعىل يف إدارة 

املعركـة ضد الُغـزاة واملحتّلني وتحقيـق االنتصارات 
املتالحقة، ُوُصـوالً إىل توازن الردع. 

وعـّربت الهيئـُة عن الفخـر واالعتـزاز بتضحيات 
أبناء الشعب اليمني واستبسال أبطال الجيش واألمن 
واللجان الشعبيّة وأبناء القبائل األحرار الصامدين يف 

مواقع العزة والكرامة. 
وأَشاَرت هيئة رئاسة مجلس النواب، إىل أن صموَد 
َج بكرس غطرسـة العـدّو، َحيُث  الشـعب اليمني تُـوِّ
توالت انتصـاراُت الجيش واللجـان وباتت بطوالتهم 
أُسـطورية، لهزيمتهم للعدو رغم ترسـانته الحربية 

واإلعالمية. 
وأّكــدت أنه وحتماً سيسـقُط العـدواُن وينكُرس 
الحصاُر برضبات رجال اليمن وأعاصريه وصواريخه 
، الفتاً إىل أن إراَدَة أبناء  املجنحة وسـالح الجو املسـريَّ
اليمن سـتتجُه إىل سياسـِة التحوُّل نحو إعـادة بناء 
االقتصاد لتحقيق االكتفاء الذاتي يف مختلف الجوانب. 
كمـا أّكــدت الهيئـة أن أيَة مبـادرات وحوارات ال 
تضـُع يف أولوياتهـا إيقاَف العـدوان ورفـَع الحصار 
وفتـح املوانئ واملطارات، ال تعرب عن الشـعب اليمني 
وتضحياتهـم عىل مدى سـبع سـنوات مـن العدوان 

والحصار والتدمري والقصف املمنهج ملنازل املواطنني 
واألعيـان املدنيـة فضـالً عن تدمـري البنيـة التحتية 

للتنمية. 
واعتـربت هيئُة رئاسـة مجلـس النـواب، تحقيَق 
تـوازن الردع ثمرًة للسياسـة الحكيمـة التي خطتها 
القيـادة الثوريـة، بمـا مكـن مـن االنتصـار لعدالة 
القضيـة واملظلوميـة اليمنية والوقوف عـىل أرضية 

صلبة ومتينة. 
ويف السـياق، حّددت اللجـان املنظمة للفعاليات يف 
العاصمـة صنعـاء واملحافظات السـاحات وامليادين 
التي تحتضن اليوم فعاليـات اليوم الوطني للصمود، 
داعية الشـعب اليمني إىل التفاعل الكبري واالحتشـاد 

الفاعل.
وحـّددت اللجنـة املنظمـة للفعاليـات يف صنعـاء 
سـاحة بـاب اليمـن مكانًـا ملسـرية اليـوم الوطني 
للصمود، يف حني حّددت سـاحة غـرب حديقة الثورة 

مكانًا للمسرية النسائية، عرص اليوم. 
وحـّددت اللجنُة يف الحديدة سـاحَة شـارع امليناء 
سـاحًة الحتضـان الفعالية، داعية الحتشـاد تهامي 

غري مسبوق. 

 : طتمث الئاحا:
صـدَر امليديـا والصحافة  مشـاهُد تمـألُ 
العاملية –بكل أنواعها- تُظِهُر انتشـاَر ألسنة 
ـَعها  النريان بشـكل كبري يُسـدُّ األفق، وتوسُّ
يف رشكة أرامكـو بخزانات تكريـر النفط يف 

مدينة جدة. 
حتـى اإلعالُم املحسـوُب عـىل دوٍل غربيٍة 
ْج من  تعاِضـُد العدواَن عـىل اليمن لـم تتحرَّ
النِرش الحـي ألعمدة اللهـب يف أرامكو جدة، 
فقد نـرشت وكالة فرانس بـرس (أ. ف. ب) 
صـوراً مـن مدينـة جـدة السـعوديّة عقب 
اسـتهداف خزانـات تكريـر النفـط برشكة 

أرامكو بصواريخ باليسـتية أطلقها القواُت 
املسلحُة، أمس الجمعة، يف العملية العسكرية 

الثالثة ضمن مسار «كرس الحصار». 
صوُر وكالة فرانس برس تظهر سـحابًة 
ضخمًة من الدخان تغّطي سماء مدينة  جدة 
السعوديّة، مؤّكـدًة –عما قال إنها مصادرها 
السـعودّي  املدنـي  الدفـاع  عجـز  املحليـة- 
عن السـيطرة عـىل الحريـق حتـى اللحظة 
(منتصـف ليـل أمـس) نتيجـًة لضخامتـه 

وتوسعه بشكل رسيع. 
أيضاً، وكالة رويرتز واكبت الحدَث الناري 
الـذي أضـاَء املدينـَة السـعوديّة السـاحلية 
بأكملهـا َونـرشت صـوراً للحريـق الضخم، 

يف  الكبـري  الخسـائر  فداحـة  عـن  كاشـفة 
الرشكة النفطية السعوديّة. 

يف حني قالـت وكالُة األناضـول: إن أعمدة 
الدخان الكثيف تتصاعد من املنطقة التي تقع 
فيها منشـآت رشكة أرامكو النفطية بمدينة 
جدة السعوديّة الساحلية عىل البحر األحمر. 

كما قفزت أسعاُر النفط الخام يف األسواق 
العامليـة، مسـاَء أمس، عشـية إعـالن قوات 
صنعـاء تنفيـذ هجوم واسـع عىل منشـآت 
لرشكة أرامكو النفطية وأماكن حساسـة يف 

مدن سعوديّة عدة. 
دوالر   ١١٩٫٩٢ إىل  برنـت  خـام  وارتفـع 
للربميل، يف حني سـجل تكسـاس الوسـيط 

١١٣٫٣٤ دوالر، متأثـرة بالعمليـة الهجومية 
الواسـعة التـي اسـتهدفت منشـآت تخزين 
رشكة «ارامكـو» يف جدة وجيـزان ونجران، 

ومصفاتي رأس التنورة ورابغ. 
وكان القـواُت املسـلحُة اليمنيـة، أمـس 
الجمعـة، نّفـذت العملية العسـكرية الثالثة 
شـملت  الحصـار»،  مسـار «كـرس  ضمـن 
استهداف منشآت «أرامكو» يف جدة ومنشآت 
الريـاض  السـعوديّة  العاصمـة  يف  حيويـة 
بدفعة مـن الصواريخ املجنحة، واسـتهداف 
مصفاتي رأس التنـورة ورابغ و»أرامكو» يف 
جيـزان ونجران بأعداد كبـرية من الطائرات 
املسرية، واستهداف منشـآت حيوية وهامة 

يف مناطـق جيـزان وظهـران الجنـوب وأبها 
وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية. 

القواُت املسـلحُة جّددت التحذير من أنها 
«سـتنّفذ املزيد من الرضبـاِت النوعيِة ضمَن 
بنك أهداف كـِرس الحصار»، وأنها «لن ترتّدد 
يف توسـيِع عملياتهـا العسـكرية حتى وقف 

العدوان ورفع الحصار». 
وكان السيُد عبدامللك الحوثي قّدم مَحَض 
قـوى العـدوان النصـح؛ كي تتحـاىش هكذا 
بالقـول:  اقتصادهـا،  عصـب  يف  رضبـات 
نقبل السـالم وال نقبل االستسـالم ولتحقيق 
ذلـك عليهـم أن يوقفـوا عدوانهـم ويرفعوا 

حصارهم وينهوا احتاللهم.

وضاقت ساملغئ تظحر خعرًا لطترائص العائطئ يف 
ا  أراطضع جثة وأجسار الظفط ترتفع ساملغًّ

إذاسئ جام: أضبُر طظ 70 ططغعن رغال تخغطُئ 
املرتطئ الـ 16 طظ تمطئ اإلظفاق الحسئّغئ

 : طاابسات 
أعلنـت إذاعـُة سـام إف إم، أمـس، 
حملـة  مـن   ١٦ الــ  املرحلـة  حصيلـة 
اإلنفاق الشـعبيّة «حيَّ عىل خري اليمن» 
التـي اسـتمرت ٦٤ يومـاً، وبلغـت ٧٠ 

مليوناً و٧٩٥ ألف ريال. 
وحسـب إذاعـة سـام إف إم َفــإنَّ 
إجمايل إنفاق جمهـور اإلذاعة يف جميع 
اإلنفـاق  حملـة  مـن   ١٦ الــ  املراحـل 
الشعبيّة «حّي عىل خري اليمن» قد قارب 
سـقَف املليـار ريـال بفضل اللـه تعاىل، 
مشـرية إىل أنهـا سـّخرت ُكــلَّ مرحلٍة 
من مراحل الحملـة لدعم أكثر من جهٍة 

وجبهٍة من جهاِت التصنيع العسـكري 
اليمني وجبهات مواجهة العدوان. 

وأوضحـت اإلذاعُة يف بيان لها أن هذا 
اإلعالَن يأتي بالتزامن مع فعاليات اليوم 
الوطنـي للصمـود، َحيُث كانـت اإلذاعة 
وجمهورها قد دّشـنوا هذه املرحلة من 
مراحـل حملة اإلنفـاق الشـعبيّة «حيَّ 
عـىل خـري اليمـن» يف ٢٠ ينايـر املايض 
عمليـات  يف  «مشـاركًة  شـعار  تحـت 
إعصـار اليمـن دعمـاً للجهـات األربع: 
القوة الصاروخية اليمنية، وسالح الجو 
املسـريَّ اليمني، وقوات البحرية والدفاع 
الحربـي  واإلعـالم  اليمنيـة،  السـاحيل 

اليمني». 

 : تسج 
الثوريـة  القيـادة  لتوجيهـات  تنفيـذاً 
والسياسية بمراعاة ظروفهم، أفرجت النيابُة 
العامـة بمحافظة تعَز عن ٩٩ سـجيناً ممن 

تنطبق عليهم رشوط اإلفراج. 
د النائب العام القايض  جاء ذلك عقـَب تفقُّ
الدكتور محمـد الديلمي ومحافظ تعز صالح 
بجـاش ورئيس محكمة االسـتئناف القايض 
عبدالعزيـز الصـويف ورئيـس النيابـة العامة 
القايض عبدالرقيب املجيدي، أوضاع السجناء 
يف اإلصالحيـة املركزية والسـجن االحتياطي 

باملحافظة. 

مـن  واملحافـظ  العـام  النائـب  واسـتمع 
السـجناء إىل قضاياهم وشكاواهم، والحاالت 
التـي تسـتحقُّ اإلفراج بعد مـيض ثالثة أرباع 
مـدة العقوبـة املحكـوم بهـا عليهـم، وكـذا 
عىل ذمة قضايا جنائية  املسجونني احتياطياً 

غري جسمية. 
وأوضـح النائُب العـام أن النـزوَل امليدانيَّ 
لتوجيهات قائد الثورة  للسـجون جاء تنفيذاً 
السـيد عبدامللـك الحوثـي ورئيـس املجلـس 
السيايس األعىل، لالطالع عىل أوضاع السجناء 
والعمـل عـىل مسـاعدتهم قبل حلول شـهر 

رمضان، ال سيما املعرسين منهم. 
ووّجه الديلمـي إدارة السـجن بمضاعفة 
جهوِدها لتحسـني مستوى الخدمات املقدمة 

مراعـاة  رضورة  عـىل  مشـّدًدا  للسـجناء، 
الكفيلـة  القانونيـة  واإلجـراءات  الضوابـط 

بالحفاظ عىل كافة حقوق السجناء. 
 فيمـا أّكـد املحافظ صـالح بجاش حرَص 
السـلطة  مسـاندة  عـىل  املحليـة  السـلطة 
القضائيـة بما يكفُل تحقيَق العدالة واإلرساع 

يف إجراءات التقايض. 
من جانبه، أشـار رئيس النيابـة العامة 
إىل أن النيابـَة العامـة أفرجـت منـذ بدايـة 
شـهر شـعبان، عن ١٥٣ سـجيناً وموقوفاً 
بالضمان، مثّمناً دوَر النائب العام ومحافظ 
تعـز يف متابعـة قضايـا املعرسيـن وتكفل 
فاعـيل الخري بدفع ما عليهم مـن التزامات 

مالية للغري. 

تظفغثًا لاعجغعات الصغادة البعرغئ والسغاجغئ بمراساة ظرشعط

الظغابئ الساطئ بمتاشزئ تسج تفرُج سظ 99 جةغظًا



3
السبت

العدد

23 شعبان 1443هـ..
26 مارس 2022م

(1370)
 

 : خاص
أعلنـت القواُت املسـلحُة، أمـس الجمعة، 
تنفيـذَ العمليـة العسـكرية الثالثـة ضمـن 
مسـار «كـرس الحصـار»، مسـتهِدفًة عدداً 
من املنشـآت النفطيـة والحيويـة يف الُعمق 
السعودّي بدفعات من الصواريخ والطائرات 
املسرية، وتوعدت بتوسـيع نطاق رضباتها؛ 

ا عىل استمرار تعنت تحالف العدوان.  ردُّ
وأوضح املتحدث باسـم القوات املسلحة، 
مـن  دفعـاٍت  أن  رسيـع،  يحيـى  العميـد 
الصواريخ املجنحة استهدفت منشآت رشكة 
«أرامكو» يف جدة ومنشآت حيوية يف عاصمة 
العـدّو السـعودّي الرياض، فيما اسـتهدفت 
ة مصفاتَي  أعداداً كبرية من الطائرات املسـريَّ
رأس التنـورة ورابـغ النفطيتني، ومنشـآت 

أُخرى ألرامكو يف جيزان ونجران. 
َوأََضــاَف رسيـع أن أعـداداً كبـرية مـن 
أهدافاً  الصواريخ الباليسـتية رضبت أَيْـضاً 
حيويـة وهامـة يف مناطق جيـزان وظهران 

الجنوب وأبها وخميس مشيط. 
وتداولـت وسـائُل إعالم أجنبيـة ومحلية 
ونشطاء سـعوديّون مقاطع مصورة تظهر 
حرائق ضخمة يف عدة منشآت تابعة لرشكة 

أرامكو نتيجَة الرضبات اليمنية. 
وارتفعت أدخنٌة سـوداُء عىل نطاق واسع 
انفجـار  نتيجـَة  مدينـة «جـدة»  سـماء  يف 

خزانات نفطية تم استهداُفها هناك. 
واعرتف اإلعالُم السـعودّي بترضر محطة 
«سـامطة» الكهربائية، وخزانات يف ظهران 

الجنوب. 
وتأتـي العمليـة بعد أقل من أسـبوع من 

عمليـة «كرس الحصـار الثانيـة» التي دكت 
عدداً َكبرياً من املنشآت الحيوية والنفطية يف 

العمق السعودّي. 
وتميض عمليات «كرس الحصار» يف مساٍر 
تصاعدي، مـن َحيُث عدد ونوعية األسـلحة 
واملواقع املستهَدفة وكذلك نطاق االستهداف، 
َحيُث شملت دائرة النريان هذه املرة منطقتي 
رأس تنـورة ورابـغ اللتني تضمـان عدداً من 

املنشآت النفطية والصناعية الهامة. 
وكانت أسعاُر النفط ارتفعت بعد العملية 
السـابقة، فيما اعرتفت السـعوديُّة بعجزها 
عن ِحمايِة املنشـآت النفطية وطالبت العالم 
بالتدخـل للحفـاظ عـىل مصالحـه املتعلقة 

بإمَدادات الطاقة. 
السـعودّي  النظـام  بـنَي  ُر  التوتـُّ وزاد 
والواليـات املتحـدة األمريكية بشـكل كبري؛ 
نتيجـة رضبات كرس الحصـار، َحيُث تواجه 

الريـاض مخاطـَر ُكربى عـىل اقتصادها، يف 
ظل فشـل فاضٍح لـكل وسـائل ومنظومات 
الحمايـة األمريكيـة التي تشـرتيها اململكُة 

بمليارات الدوالرات. 
وكانت دول الغرب طالبت السـعوديّة 
برفـع إنتـاج النفـط ملعالجـة تداعيات 
األسـواق  عـىل  أوكرانيـا  يف  الـرصاع 
العاملية، لكن الريـاض أعلنت انخفاض 
إنتاج بعض املنشـآت النفطيـة؛ نتيجة 
الرضبـات، وهو ما يضع املجتمع الدويل 
ورفـع  العـدوان  وقـف  رضورة  أمـام 

الحصار عىل اليمن. 
وأعلنـت القـواُت املسـلحُة أنها «سـتنّفذ 
املزيـد مـن الرضبـاِت النوعيـِة ضمـَن بنك 
أهـداف كـِرس الحصـار»، وأنها «لن تـرتّدَد 
يف توسـيِع عملياتهـا العسـكرية حتى وقف 

العدوان ورفع الحصار». 

تقارير

الصعات املسطتئ تظفث سمطغئ «ضسر التخار 
ُع دائرَة الظريان  البالبئ» وتعجِّ

 أسثاد ضئغرة طظ الخعارغت المةظَّتئ والئالساغئ و «المسغرات» تثك 
أراطضع وسثَة طظحآت تغعغئ شغ حرق وغرب وجظعب الممطضئ

 «جتإ دخاظغئ» تمف افجعاَء السسعدّغئ ظاغةَئ ترائص خجاظات الظفط 

 : ضرار الطغإ
«أسـابيُع قليلة» كانت السـقَف الزمني الذي وضَعه تحالُُف 
العدوان األمريكي السـعودّي لحسم حربه عىل اليمن، بعد وضِع 
كافِة الحسابات الدقيقة يف واشنطن. كان ذلك قبل سبع سنوات 
مـن اآلن، وال يعني مروُر هـذه املدة أن «التحالـف» الذي يمتلُك 
اإلْمَكاناِت املتطورَة والدعَم الغربي الالمحدود أسـاء فقط تقديَر 
الوقت الالزم، بل إنه أخطأ وبشـكل فاضح يف حساب وفهم ُكـّل 
يشء، بمـا يف ذلك التأريخ والجغرافيـا واملجتمع واملنطق وحتى 

حسابات القوة نفسها. 
يجـب أال ننـىس أَيْـضـاً أن تلـك «األسـابيَع القليلة» (عىل 
امتـداد ٤٠ يوماً بالتحديد) قد مرت بـدون أن يكون هناك أيُّ 
رد يمنـي عىل الهجمة الرشسـة التي شـنها تحالُـُف العدوان 
والتـي اّدعى أنه دّمـر يف أيامها األوىل ُكــلَّ إْمَكانات املقاومة 
لـدى اليمنيني، وهو ما يعني أن املسـألَة كانت أكثر خزيًا من 
ُمَجــرَِّد خطـأ يف التقديرات، لقـد كان التحالُُف يسـيطُر عىل 
األجواء بشـكل كامل ويشن أعداداً مهولة من الغارات الجوية 
ويحُشـُد املرتِزقُة من ُكـّل مكان وكل ذلـك بدون أي رد، لكنه 

لم يحّقْق أي يشء. 
بحسـِب «بروس ريـدل» من معهـد بروكينغز، فقد تسـاءل 
مدير وكالة املخابرات املركزية األمريكية السابق، جون برينان، 

يف مذكراته عن «ما الذي كان يدخنه محمد بن سلمان؟».
عندمـا ظن بأنه سيحسـم الحرب يف غضون أسـابيع قليلة، 
وهـذا ليـس ُمَجــّرد تعليق سـاخر خارج السـياق، فالسـياق 
نفسـه كان غري منطقـي، والتعليق يخربنا بوضـوح عىل األقل 
أن السـعوديّة دخلت هذه الحرب بأوهـام لم تكن حتى الواليات 
املتحـدة مقتنعـة بهـا، وهو مـا يعنـي أن الحسـابات الوحيدة 

التـي كانت دقيقة لهـذا العدوان هي حسـابات توريط الرياض 
وإغراقها يف اليمن.. هذا ما يقوله الواقع عىل أية حال. 

كانت تلـك «األسـابيع القليلة»، وقتًـا كافيًـا إلدراِك حتميِة 
هزيمـِة تحالف العدوان، فقد كانت املواجهُة بني إْمَكانات هائلة 
ودعـم غربي غـري محدود مـن جهة، وجيـش مفـكَّك وقدرات 
تسليحية عند مستوى الصفر من جهة أُخرى، ومع ذلك لم تكن 
الرياض تحّقق «انتصاًرا»، األمر الذي يعني أن معادلَة االستقواء 
لـم تكن تعمـل، وبالنظـر إىل أن القوة هي ُكـلُّ مـا يراهن عليه 

تحالف العدوان َفـإنَّ املسألة كانت محسومًة ضده بوضوح. 
عىل الجهـة املقابلة، ويف اليوم األول مـن العدوان، ألقى قائد 
َن قراءًة  الثورة السـيد عبد امللك بدر الديـن الحوثي خطابًا، تضمَّ
دقيقًة لهشاشـة وخطأ جميع حسابات تحالف العدوان، بما يف 

ذلك حساُب «األسابيع القليلة». 
وصـف القائُد النظاَم السـعوديَّ بأنه «أحمـُق» ملراهنته عىل 
الواليـات املتحـدة و»بعض األنظمة التي اشـرتى منها مواقَفها 
بيشء من املال»، وتسـاءل أَيْـضاً عما إذَا كانت أوهاُم السـيطرة 
عـىل اليمـن ناتجة عـن «الزهايمر أم الهسـترييا أم أنـه التجربُّ 

والطغيان واالحتقار للشعب اليمني؛ ألَنَّه فقري»! 
لقـد اتضحت مالمـُح املعركـة ومعادالتُها بالنسـبة للقيادة 
اليمنيـة منـذ اليـوم األول، قبل أن يتسـاءل أحد مـا يف الواليات 
املتحـدة عمـا يتعاطـاه ويل العهـد السـعودّي، وقبـل أن تمتـدَّ 
األسـابيُع القليلـة إىل سـبع سـنوات ويمتد معها فشـُل وعجز 
تحالـف العدوان، وهـذه املقارنة بني انطالقة العـدوان والتَحّرك 
املناهض له، من َحيُث تماسك ووضوح الرؤية وواقعيتها تؤّكـد 
أن كفـَة املعركة كانت ومنـذ الغارة األوىل تميـل لصالح صنعاء 

والجيش واللجان الشعبيّة. 
كانـت املسـألة مسـألَة وقـت فقـط. السـعوديّة قّدرتها بـ 
«أسـابيع قليلة» وأخفقت إىل األبد، لكـن القيادة اليمنية قدرتها 

بـ»نَفس طويل» ولم يفاجئها أي يشء بعد ذلك. 
مع انهياِر سـقف اآلمال السـعوديّة تم االنتقاُل إىل ما بدا أنه 
«الخطـة ب» (يبدو اآلن أن تسـميُة «إعـادة األمل» كان غرضها 
مواسـاة الريـاض ورفـع معنوياتها أكثـر مـن أي يشء آخر)، 
غـري أن ذلـك لم يفلـح يف تصحيح البدايـة العدوانيـة الحمقاء، 
فاليمنيـون كانـوا قد اسـتعدوا بالفعل ملشـواِر مقاومة طويل، 
ولم يكن تبديل الخطط العدوانية أَو رفع سـقفها الزمني يكفي 

إلحداث التأثري املطلوب. 
لم تكن «أسـابيُع قليلٌة» هي سـقف التَحـّرك الذي حّدد قائد 
الثـورة يف خطاب اليوم األول من العـدوان مالمحه وقواعده، بل 
سـنوات طويلة، فقد وزع املهام ضمن جبهتـني: جبهة داخلية 
لها خمسـة مسـارات، وعسـكرية طويلة النَفـس، وتحدث عن 

«خيارات عملية» و»ملفات يمكن أن تفتح». 
خارطـُة العمـل تلـك ما زالـت حتى اليـوم سـاريَة املفعول 
وُمسـتمّرَة التطور، لم تفشـل ولم يتم استبدالُها بخطط أُخرى، 
بـل تراكمت فيها اإلنجازاُت عىل قاعدة صلبـة وثابتة منذ اليوم 
األول، وعىل الرغم من أن تلك اإلنجازات كانت «إعجازيًة» بالنظر 
إىل الظروف املستحيلة التي فرضها العدوان والحصار، وتلك التي 
خلفتها األنظمة السابقة، إال أن ذلك االنكسار/ الفشل التاريخي 
املبكـر الـذي منيت بـه ُكـّل حسـابات ومعادالت «االسـتقواء» 
التقليديـة لتحالف العدوان، كان يؤّكـد أن ما يحدث هو نشـوء 
معادالت وحسـابات عسكرية وسياسـية وأمنية واسرتاتيجية 

جديدة كليٍّا قد تكون «املعجزات» جزًءا طبيعيٍّا منها. 
وبالفعل، لم تكن املعركُة العسكرية ملقاومة العدوان معركًة 
تقليديـة أَو محكومًة بحسـابات ونظريـات «مألوفة»، وهو ما 
يشـهد به أرشـيف اإلعالم الحربي، وإحصائيات خسائر تحالف 
العـدوان خالل سـبع سـنوات، وتحـوالت ميدانية كـربى باتت 
تأثرياتها تتجاوز جغرافيا الرصاع وتؤسس لتغيري شكل املنطقة 

بكلها، كما يشريُ مسؤوٌل سعودّي تحدث مؤّخراً لصحيفة «وول 
سرتيت جورنال» عن تداعيات الهزيمة السعوديّة يف مأرَب فقط، 
وُكلُّ ذلـك حدث يف ظل وجود فارق هائـل يف اإلْمَكانات القتالية، 
ما يعني أن النظرياِت العسـكريَة التقليدية ليس بوسعها تقديَم 

الكثري من التفسريات. 
ولـم تكـن املواجهـات يف املجـاالت األُخرى أقـلَّ إدهاًشـا أَو 
ملحميـًة، فالفـرُق الهائُل يف اإلْمَكانات املاديـة يف ميدان القتال، 
إزاءه أَيْـضـاً فروٌق كبرية للغاية يف حجم االصطفاف السـيايس 
واملساندة الدولية واألممية واإلْمَكانات اإلعالمية.. ثم هناك املال 

أَيْـضاً. 
الطـرُف اآلخـُر عىل طـاوالت التفـاوض واملناقشـة لم يكن 
السـعوديّة أَو اإلمارات، بل النفوذُ األمريكي الربيطاني وهيمنته 
عـىل القرار السـيايس واالقتصادي الدويل، حتى أن «الوسـاطة» 
األمميـة نفسـها كانت ومـا زالـت أَداًة واضحًة تُسـتخدم ضد 
صنعـاء، أمـا يف اإلعـالم فال توجد مقارنـة أصًال مـع إْمَكانيات 

وانتشار وأدوات امرباطورية التضليل املساندة للعدوان. 
قـد تكـوُن كيفيُة تفوق صنعـاء يف هذا النـزال وقدرتها عىل 
االسـتمرار فيه لسبع سـنوات «معجزة»، لكنها لم تحدث هكذا 
بـدون منطـق، فخطـاُب القائـد يف أول يـوم من العـدوان حّدد 
بوضوِح مسـاَر املواجهة عـىل ُكـّل الجبهات، غـري أنها لم تكن 
مسـارات محدودة زمنيٍّا بل طويلة املدى وتصاعدية، وهو األمر 
الذي يشـكل اليـوم جوهَر هزيمـة تحالف العـدوان، من زاوية 
نظريـة.. لم تكن مسـألة خطـأ يف تقدير الوقـت، أَو اإلْمَكانات، 
لقد كانت مسـألة جهل تام بفاعلية التغيري الذي حدث يف اليمن 
وبعـدم إْمَكانيـة إيقافه أَو التخلـص منه، وبالتـايل ال يهم ماذا 
يمتلُك تحالُف العدوان ورعاتُه من أوراق وإْمَكانات؛ ألَنَّ الحديث 
عـن األوراق واإلْمَكانـات يف مواجهـة هذا التغيري يبـدو كتغريٍد 

خارج الرسب. 
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استطالع

افتجاب واملضعظات السغاجغئ والسطماء وأترار الحسإ غتغعن الغعم العذظغ 
لطخمعد بفسالغات واجسئ وغآضثون طعاخطَئ البئات تاى الظخر

والمسادسفغظ الثغظ  ُظخرة  ظتع  اإلغَمان  طع  السقح  سطى  التخعل  شغ  الظاس  أول  ظضعَن  أن  سطغظا  الثغار:  طفاغ   
ــئ والــخــعــغــعظــغــئ ــغ ــض ــرغ ــرات افط ــآاط ــم ــط ــعة لــطــاــخــثي ل ــص ــةــٌه ب ــحــســإ طــا  الــصــتــعم: ال

ردع  ــظ  ط ــث  ب وق  افطــرغــضــغــئ  الــمــخــالــح  لــخــالــح  الـــبـــروات  لظعإ  غسسى  ـــســـثواُن  ال ــري:  ــغ ــجب ال  
الصادطئ الــمــراتــض  ــّض  ـــ ُض شــغ  وتططساته  الحسإ  طــع  الــعصــعَف  ــةــّثد  ظ السغاجغئ:  افتــــجاب   

 : خاص
يتسـابُق اليمنيون عىل املسـتوى الشـعبي والرسمي 
والحزبـي للدخـوِل يف العـام الثامن مـن الصمود يف وجه 
العـدوان بقوة وثبات عىل غرار السـبعة األعوام املاضية، 
يف حـني نظموا فعالياٍت واسـعًة يف صنعـاء واملحافظات 
إحياء لليوم الوطني للصمود، مؤّكـدين أهميّة مضاعفة 
الجهود وحشـد الطاقات وشـحذ الهمـم لتحقيق النرص 

وتلبية تطلعات اليمنيني. 
ويف فعاليـة كـربى للتكتـالت واألحـزاب السياسـية 
ومنظمـات املجتمـع املدنـي بمناسـبة اليـوم الوطنـي 
للصمـود ومـرور ٧ سـنوات عـىل العـدوان والحصـار 
األمريكي السعودّي عىل اليمن، أّكـدت كلمات الحارضين 
مـن السياسـيني واملسـؤولني واملفكريـن واملهتمـني أن 
الشـعب اليمنـي رضب أروع األمثلـة يف الصمـود، وأنـه 
مسـتعد ملواجهة العدوان جيالً بعـد جيل، ولن يخضع أَو 

يستسلم مهما كانت التحديات. 
وقـال رئيس تكتل األحزاب اليمنية املناهضة للعدوان، 
املهنـدس لطـف الجرمـوزي: إن اليوم الوطنـي للصمود 
عرب فيه الشـعب اليمني والقوى الحية عن هذا التضامن 
وتعزيـز الصمود الذي أفشـل ُكـّل املخّططـات ورهانات 

دول العدوان. 
من جانبه، قـال عضو املكتب السـيايس ألنصار الله، 
عـيل القحوم: إنه وبعد مرور سـبع سـنوات من العدوان 
تجتمع القوى السياسـية واألحزاب السياسـية بصنعاء 
وتتحدث بشـكل واضح بأنها يف املوقف الوطني واالتّجاه 
الصحيح ضد املؤامرات التي تسـتهدف اليمن يف التقسيم 
واالحتالل وغريها، مؤّكـداً أن القوى السياسـية موقفها 
مع الوطـن ومع الشـعب اليمني وتتَحـّرك يف الدفاع عن 
الحريـة والكرامة واالسـتقالل، وهي توصل رسـالة بأن 
األحـزاب السياسـية يف صنعاء تعمل ليل نهـار؛ ِمن أجِل 

الوطن ُكـّل الوطن. 
وأّكـد أن الشـعب اليمني وعىل مدى ٧ سـنوات يدافع 
عن السـيادة والكرامـة، ومواجهـة املؤامـرة األمريكية 
والصهيونية والسـعوديّة لالسـتمرارية يف هـذه الحرب، 
الفتـاً إىل أن العـدوان انطلـق من واشـنطن، وأن املؤامرة 
كبـرية ليس عىل مسـتوى اليمن فقط، بـل عىل املنطقة، 
مبينًا أن لديهم خيارات كثرية وعىل رأسـها الصمود، وأن 

العام الثامن سيكون عام االنتصار. 
بـدوره، أوضـح وكيـل محافظـة صنعـاء، حميد 
عاصـم، أن دول العـدوان تـرص عـىل االسـتمرار يف 
الحـرب؛ ألَنَّها تريد تدمري اليمن أرضاً وإنسـاناً، وهي 
تريـد أن تقتـل الشـعب اليمنـي، ُمشـرياً إىل أن اليمن 
لديه مقومات عىل كافة املسـتويات مـن بينها القوة 
، وأن خيار اليمنيني هو  الصاروخية والطريان املسـريَّ

السالم مع وجود القوة. 
وأَشـاَر إىل أن أبرز مكاسـب صنعاء هو الصمود خالل 
السبع السـنوات املاضية، فهو يجوع ويفقر، ويحارص، 
ومع ذلك يصمد، وقد لفت انتباه العالم بما يملك من قوة، 

فيما خرس العدّو سمعته وأمواله عىل ال يشء. 
ويف السـياق، قـال املتحـدث باسـم األحـزاب اليمنية 
املناهضـة للعـدوان، عـارف العامـري: إن دول العدوان 
تـرص عـىل خنق الشـعب اليمني عىل الرغم مـن مرور ٧ 
سـنوات من العدوان، وتريد الخروج بانتصار لحفظ ماء 
الوجه، يف املقابـل َفـإنَّ الخيارات لـدى اليمن وقيادته ال 
تـزال متاحـة، وهي ال تـزال تقاوم وتناضـل وتطور من 

اسرتاتيجيتها يف جانب التصنيع الحربي وغريه. 
 

دسعاٌت لتحث واجع وردع طداسش
ويف السياق ذاته، شهدت العاصمُة صنعاُء يف املحافظة 
واألمانة، أمـس، وقفاٍت عقب صالة الجمعة، بمناسـبة 

مرور سـبعة أعوام من الصمود يف وجه العدوان وتدشيناً 
للعام الثامن. 

وأّكــد املشـاركون يف الوقفـات، أن تمـادَي تحالـف 
العـدوان يف الجرائـم والحصـار واالنتهـاكات عىل مرأى 
ومسـمع العالم، لن تخضَع الشعب اليمني، أَو تثنيَه عن 
اسـتمرار الصمود والثبـات والتضحيات باملـال والرجال 

والعتاد حتى طرد قوى الغزو واالستعمار. 
وأشـاروا إىل أن غطرسـَة العدوان يف ارتـكاب الجرائم 
بحـق املدنيني واسـتمرار التصعيـد والخروقـات، يؤّكـد 
إفـالس قـوى العـدوان وهزيمتهـا أمام صمود الشـعب 

اليمني والجيش واللجان الشعبيّة. 
واللجـان  الجيـش  بانتصـارات  الوقفـات  وأشـادت 
الشعبيّة وعمليات الردع يف العمقني السعودّي واإلماراتي، 
مؤّكـدة أن دمـاَء اليمنيني لن تذهَب هـدراً مهما كابرت 
قوى العـدوان وأمعنـت يف القتل واملجازر وتدمـري البُنَى 

التحتية. 
ولفتـت إىل أن صمـوَد الشـعب اليمنـي والتفافـه إىل 
جانب القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل والجيش 
واللجان الشـعبيّة، أفشل رهانات العدوان عىل مدى سبع 
سـنوات.. مؤّكـدة رفَض أبناء الشـعب اليمني أية حلول 
جزئية سـوى وقف العدوان ورفـع الحصار ورحيل قوى 

االحتالل. 
َد أبناُء محافظـة صنعاء -يف بيانات صادرة عن  وَجـدَّ
الوقفـات- التأكيَد عىل تعزيز التماسـك والتالحم لرفض 
مشاريع الوصاية والتبعية والعمل عىل مواصلة التحشيد 
لرفـد الجبهـات وإسـناد املرابطني حتـى تحقيق النرص 

املؤزر. 
 

دوُر السطماء واملرحثغظ يف تسجغج 
سعاطض الخمعد

ويف تعز العز، نّظمت وحدُة العلماء واملتعلمني ومكتب 
اإلرشـاد وشـؤون الحج والعمرة، أمس الجمعة، بجامِع 
الجند، لقاًء موسـعاً للعلماء والخطباء واملرشدين، تحت 
شـعار «سـبعة أعوام من الصمـود األُسـطوري يف وجه 

العدوان». 
يأتـي اللقـاء اسـتمراراً للتعبئـة العامـة والتصـدي 

للعـدوان، وتأييداً ومباركة للخيارات االسـرتاتيجية التي 
يوِجه بها قائد الثورة، السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي. 
ويف اللقاء، ألقى مفتي الديار اليمنية، العالمة شـمس 
ـــة تمر  الديـن رشف الديـن، كلمـة أّكــد فيهـا أن األُمَّ
بمرحلـة غربلة ملعرفة الصادق من الكاذب، وقال: «هناك 
شبهة جعلت البعض يسري يف ركب ما يسمى باملحايدين، 
وهـذا السـلوك يف ظل الظـروف الراهنة ليس عـذراً، ولن 
ة وهم  ينفعهـم أمـام الله تعـاىل، وعامـة النـاس، َخاصَّ

يدركون الحق من الباطل». 
وأضـاف: «إن اليمنيـني جميعـاً عىل قلـب رجل واحد 
يف مواجهـة العـدوان، وال توجـد أية نعـرات مناطقية أَو 

طائفية؛ ألَنَّها لن تنفعنا عند الله سبحانه وتعاىل». 
وأَشـاَر العالمـة رشف الديـن إىل أن ذكـر اللـه تعـاىل 
ليس مقترصاً عىل التسـبيح والتحميد والتكبري والتهليل 
وغريها، لكن بتطبيق فريضـة الجهاد وذكر الله.. وقال: 
«إن الرسـول الكريم محمد -صىل الله عليه وآله وسـلم- 
ُقـدوٌة للزيدية والشـافعية والصوفية، ولعامة املسـلمني 
بـكل أطيافهم ومذاهبهم، والوالية للـه يف الحب فيه، أما 
أن تصمـت عـن الحق فليس من الديـن يف يشء، إنما ذلك 

خيانٌة لله والدين والوطن». 
وحث العلماَء عىل تبيني الحالل من الحرام، والحق من 
الباطل، وتوضيح الفجور والفسوق، الذي يُماَرُس يف بالد 

الحرمني واإلمارات. 
ودعـا مفتي الديـار اليمنية، الجميـع إىل عدم الرتكيز 
عىل املسـائل الخالفية؛ باعتبَارها مـن األمور التي تفّرق 
ـــة وتمـّزق شـملها وكلمتها، يف مواجهـة أعدائها،  األُمَّ
وهو ما يريده األعداء، وأضاف: «أن فريضة الجهاد قائمة 
حتـى قيام السـاعة وقوة العتاد والسـالح مـن اإليَمان، 
وعلينـا أن نكون أول الناس يف الحصول عىل السـالح مع 

اإليَمان اليقني بالله تعاىل». 
وأّكـد بيان صادر عن اللقاء أن دماء الشهداء، ونرصة 
املسـتضعفني، ليسـت محاور نقاش، وال مساومة فيها، 

والتقصري يف ذلك خيانة لله ورسوله والوطن. 
وأَشـاَر البيـان إىل أن من أعظم مهـام العلماء الحض 
عىل الجهاد والتوعية املجتمعية والتعبئة والتحشيد لرفد 
الجبهـات باملـال والرجال، دفاعـاً عـن األرض والعرض 

والسيادة. 

 رجالُئ خمعد طظ طأرب
ويف مـأرب، نّظـم أبنـاُء مديريـة حريـب القراميـش 
وقفـة قبليـة حاشـدة أشـاد خاللهـا رئيـس محكمـة 
حريـب القراميـش االبتدائيـة، القايض محمـد العنيس، 
بمواقـف أبناء مديرية حريـب القراميش وتضحياتهم يف 
مواجهة العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي، ُمشـرياً 
إىل أن صمود الشـعب أثمـر نرصاً وعزة وكرامة وأفشـل 

مخّططات العدوان التخريبية. 
وتطـرق إىل جهود السـلطة القضائيـة يف ظل العدوان 
َومـا تبذلـه مـن أدوار يف حمايـة املجتمـع، والدفاع عن 

الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون. 
كمـا ألقيـت كلمٌة من مديـر مكتب الرتبيـة باملديرية 
نـارص ذياب، نّوهت بصمود أبنـاء القراميش ومواقفهم 
الوطنيـة يف رفـد الجبهات وتجسـيد نمـوذج حقيقي يف 

التالحم والتحشيد ودعم الصمود يف مواجهة العدوان. 
وأعلـن املشـاركون يف الوقفـة، النفـري العام للحشـد 
والتعبئـة والوقـوف إىل جانـب أبطـال الجيـش واللجان 
الشـعبيّة يف مواجهة العدوان ومخّططاته التي تستهدُف 

اليمَن أرضاً وإنساناً. 
وأّكــدوا، أن العام الثامن من الصمود يف وجه العدوان 
سـيكون عاماً للنرص والتنكيل بقوى العـدوان، معربين 
واللجـان  الجيـش  بانتصـارات  والفخـر  االعتـزاز  عـن 
الشـعبيّة يف مختلف الجبهـات والعمليـات النوعية التي 
تنفذها القوة الصاروخية وسالح الجو املسريَّ يف العمقني 

السعودّي واإلماراتي. 
َد البيان الصادر عن الوقفة دعم أبناء القراميش  وَجـدَّ
لخيارات النرص والصمود وامليض عىل ُخَطا أحرار الوطن 
لتفعيل التحشـيد ورفـد ميادين الـرشف والكرامة باملال 
والعتـاد والرجـال لطرد الغـزاة املحتّلني مـن كامل تراب 

املحافظة والوطن. 
 

الحسُإ غثسع لطثخعل يف السام الباطظ 
بضض سظفعان

وإىل ريمة، نُّظمت يف منطقة املنصح بمركز املحافظة 
عقب صـالة الجمعـة، وقفـٌة للتنديد بتصعيـد وحصار 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتـي ودعـم حملـة 

إعصار اليمن. 
وأّكــد املشـاركون يف الوقفـة النفري العـام للجبهات 
ودعـم حملة إعصـار اليمـن لتعزيز انتصـارات الجيش 

واللجان الشعبيّة يف ميادين العزة والرشف. 
وحيّـا بيـان صـادر عـن الوقفـة انتصـارات الجيش 
واللجان الشعبيّة يف مختلف الجبهات وما تحّققه القوات 
املسلحة من نجاحات واستهداف عمق الكيان السعودّي. 
وأّكــد البيـان أهميّـة اسـتمرار الصمـود والثبات يف 
مواجهة العدوان وإفشـال مخّططاته واالستعداد إلحياء 
مناسـبة ذكرى مرور سـبعة أعوام مـن الصمود يف وجه 

العدوان. 
ودعا البيان إىل مواصلة عملية التحشـيد ودعم عوامل 
الصمـود بتقديم املزيد مـن التضحيات وقوافـل العطاء 

حتى تحقيق النرص املؤزر. 
يف حـني نّظم أبناء ووجهاء محافظـات ذمار وعمران 
وصعـدة وإب يف مختلـف املديريـات والعـزل واملناطـق 
وقفات أّكـد املشاركون فيها أن الشعب اليمني سيواصل 
صموده الذي يدخل العام الثامن بعزيمة وثبات وتماسك 
منقطع النظري، منطلقاً يف ذلك من توكله عىل الله ووعيه 

بمخاطر العدوان الذي استهدف األرض واإلنسان. 
ودعـت البيانـات إىل وحـدة الصـف وجمـع الكلمة يف 
مواجهة العدوان الذي لم يسـتثِن خالل سـبع سنوات أي 
أحد.  وطالبت البيانات أبناء املحافظة إىل الخروج املرشف 
يف مسـرية يـوم الصمـود الوطني عـرص اليوم السـبت، 

ومرور سبع سنوات من الصمود يف وجه العدوان. 
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 : طظخعر الئضالغ
نظمت شبكُة املسرية، األربعاء املايض ٢٣ مارس 
٢٠٢٢م، فعالية مميـزة بالعاصمة صنعاء احتفاء 
بمرور ١٠ سـنوات عىل انطالقتهـا، وذلك بحضور 
رئيس وزراء حكومـة اإلنقاذ الوطني، الدكتور عبد 
العزيز بـن حبتور وعدد من الوزراء والشـخصيات 
واالجتماعيـة،  والثقافيـة  واإلعالميـة  السياسـية 

وعسكريون وأمنيون وقيادات نسوية. 
وخـالل املهرجـان الـذي أقيـم يف املركـز الثقايف 
بالعاصمة اليمنية صنعاء، بمشاركة َسَفر الصويف 
-مديـر مكتب قائـد الثـورة- أّكـد رئيـس مجلس 
شـبكة املسـرية رئيـس الوفـد املفـاوض، محمـد 
عبدالسـالم، يف كلمة متلفزة عرب الفيديو، أن القناة 
ــة،  للتعبـري عن حقوق املسـتضعفني يف هـذه األُمَّ
وكانـت حلمـاً انبثق مـن صميـم املعاناة، ُمشـرياً 
إىل أن العرشيـة األوىل لقنـاة املسـرية كانت حافلة 
باملحطـات واألحـداث املهمـة، عـىل الصعيد املحيل 

واإلقليمي والدويل. 
والصعوبات  التحديات  عبدالسـالم  واسـتعرض 
التي واجهـت القناة منذ انطالقتها وما تعرضت له 
مـن تعنت وحصار وقصف واسـتهداف ومحاوالت 
إسـكات وإيقـاف وحجـب وهجمـات إلكرتونيـة 
واسـتيالء من قبل اإلدارة األمريكية ودول العدوان، 
مشـّدًدا عىل امليض يف مواجهة األكاذيب والسـري يف 

ميادين الجهاد. 
وثّمن عبدالسالم دوَر قائد الثورة، السيد عبدامللك 
بـدر الدين الحوثـي، الذي كان وما يـزال يف متابعة 
القنـاة ويوجـه دائمـاً التوصيـات ويصـوب اآلراء 

واألداء. 
وتوّجــه عبدالسـالم بالشـكر لـكل العاملني يف 
شـبكة املسـرية كقناة وصحيفة وموقع ولكل من 
وقفوا إىل جانبهـا، مؤّكـداً أن ما وصلت إليه القناة 
مـن تطور، خـالل املرحلـة الراهنة، مـا كان له أن 
يتحّقق لوال توفيق الله تعاىل، وتحّمل املسؤولية من 

قبل العاملني. 
بدوره، أّكـد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن 
حبتور، أن اإلعالم الوطني املقاوم، ويف مقدمته قناة 
املسـرية، قاد بفاعليـة معركة الكلمـة يف مواجهة 
اإلمرباطوريات اإلعالمية الواسعة التي صنعها املال 
الخليجـي واألمريكـي، لرتويض ومغالطـة الناس 
بأخبـار زائفة ليس لها وجود يف الواقع، وأن اإلعالم 
الذي قاوم العدوان ووسائل إعالمه املعادية بالحرف 
والكلمة والفكرة، يسـاوي الكثري يف معركة الرشف 

التي يخوضها الشعب اليمني منذ سبع سنوات. 
وقـال بن حبتور: «هنـاك إراَدة متجذرة من قبل 
شـباب قناة املسـرية، َوأَيْـضاً من قبل روحها التي 
مثلهـا الشـهيد القائد حسـني بدر الديـن الحوثي، 

وذلك منذ لحظة انطالقهـا، فمرشوع املقاومة هو 
املرشوع الذي ينبغي أن نقَف إىل جانبه، واملرتّددون 
الذيـن ما يزالون متذبذبـني يف مواقفهم عليهم بعد 
هذه السـنوات، إعالن وقوفهم مع الشـعب اليمني 
الـذي قـّدم ُكــّل التضحيـات وصمد هـذا الصمود 

بقيادة قائد الثورة». 
وأَشـاَر رئيس الوزراء إىل أن الكلمة ليست سهلة 
عـىل اإلطـالق، وقولهـا يف لحظـات مفصلية أشـد 
وقعاً من ألف رصاصة إلسـكات الـرأي اآلخر الذي 
يريد تغيري رأي املقاومة، الفتاً إىل أن اإلنسـان الحر 
والسـوي حتما يُقّدر الكلمة الحـرة واملقاومة التي 
كادت أن تضيع يف أوسـاط تلك املؤامرات اإلعالمية 
القـذرة، التي تنفذهـا تلك الوسـائل اإلعالمية التي 
تنترش مـن املحيـط إىل الخليـج السـاعية لتدجني 

الفكر العروبي املقاوم. 
ومىض: «ونحـن نحتفل بصوت إعالمي شـجاع 
ومقاوم مثل قناة املسـرية، نُّحيي -يف الوقت ذاته- 
جميع قنوات املقاومة املمتدة من العراق إىل سوريا 
ولبنـان ومرص واملغرب العربي التـي حاول النظام 
العربـي إسـكاتها، وتحويلهـا إىل جزء مـن الفريق 
الـذي يطبّـع مـع املـرشوع الصهيونـي، فرفـض 
أحرارها االنصيـاع وحملوا رايـة املقاومة وفكرها 

وشجاعتها». 
وذكـر أن هناك قادًة يف املنطقـة العربية، ومنهم 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي، تُوزن 
أقوالهم بامليزان الحساس، وحينما يتحدثون َفـإنَّ 
اإلعالم الغربي الرأسـمايل يحسب لهم ألف حساب، 

ويُخضع كلماتهم للتحليل. 
وحيا رئيس الوزراء قناة املسرية باسم الحكومة 
واألجهزة الرسـمية، وكّل التضحيـات التي قدمتها 
القناة التي تستحق من الجميع الوقوف إىل جانبها 
كصـوت ينبغي أن يكـون حارضاً وحيـاً ومواجهاً 
وصلبـاً، موضًحـا أنه بـدون الفكر الحر الشـجاع 
القـوي ال يمكن للحريـة أَو أية ثـورة أن تنترص يف 

نهاية املطاف. 
من جانبه، تقدم وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، 
يف كلمته بالتهنئة لقائد الثورة رائد املسرية القرآنية 
ورائد شـبكة املسـرية وإىل ُكـّل طواقم العمل فيها، 
مؤّكـداً أن قناة املسـرية نموذجـاً يُحتذى به يف نقل 

الحقيقة والواقع والتفاصيل بكل مصداقية. 
وقـال: «عندما انطلقت قناة املسـرية قبل عرشة 
أعـوام كانـت عيون اليمنيني شـاخصة للشاشـة، 
والجميـع ينتظـر انطالقـة البث، وال أنـىس دموع 
الفـرح عندمـا بـات لدينـا صـوٌت مسـموع يصل 
األوىل  املراحـل  مسـتعرضاً  للعالـم»  بمظلوميتنـا 
للعاملـني يف املجـال اإلعالمي والتوثيـق ملحارضات 
الشـهيد القائـد حسـني بدر الديـن الحوثـي، رغم 
الصعوبات وشحة اإلْمَكانات، ومثمناً جهود طواقم 

القنـاة العاملني يف امليادين لنقل مظلومية الشـعب 
اليمني وانتصاراته. 

 

صظاة ُضـّض افترار
َونقلت صحيفة «املسـرية» آراء بعض الحارضين 
ومـدى  الفضائيـة  املسـرية  قنـاة  ألداء  وتقييمهـم 
رضاهم، ومنهم مستشـار املجلس السـيايس األعىل 
ـــة، العالمة محمـد مفتاح،  أمـني عـام حـزب األُمَّ
الذي أّكـد بأن شـبكة املسـرية تطوي العرشية األوىل 
مـن انطالقتها بمالحم بطولية أُسـطورية عجيبة يف 
رسالة الكلمة ورسالة الحق ورسالة الصورة ورسالة 
املبـدأ ورسـالة التنويـر، وها هـي تنطلـق يف العقد 
الثانـي لتقدم الكثري بإذِْن اللـِه بعد أن قضت مرحلة 

التأسيس والتأهيل والتدريب يف ميدان العطاء. 
وقال مفتاح: إن الشعب اليمني واملستضعفني يف 
ــة ينتظرون من قناة املسـرية املزيد من  هـذه األُمَّ
العطـاء، وأن تكون قنـاة أحرار ُكــّل العالم لتنقل 
صوتهم وتعرب عن آمالهم وآالمهم وتساهم يف َحـّل 
قضاياهـم السياسـية والعسـكرية واالقتصاديـة 
ــة ُهــِويَّتها وعزتها،  والثقافية، وتضمن لهذه األُمَّ
وتقوي ُعَرى تماسكها ووحدتها، وتقودها ملواجهة 
عدوهـا املشـرتك، وكيفيـة التغلب عليه، وكشـفه 

وفضحه أمام العالم». 
 

خعت اُفطَّــئ يف املاضغ والتاضر 
واملساصئض

وبهـذه العبارة يلخـص العالمة عبدالله هاشـم 
السياني، عضو املكتب السيايس ألنصار الله وصفه 
لقنـاة املسـرية الفضائية، ُمضيفـاً أن ُكـّل األحرار 
واملجاهديـن واملناضلني كانوا يتمنـون صوتاً يعرب 
ــة وشعوبها  عن مظلوميتهم ومظلومية هذه األُمَّ
فجـاءت قنـاة املسـرية الرائـدة لتوصـل صوتهـم 
وتنقـل معاناتهـم ونضاالتهـم وتضحياتهم وتعرب 
عنها، وبعد عرش سـنوات اكتملت املسرية القرآنية 

باملسرية اإلعالمية». 
ويضيف السـياني: «قناة املسـرية هـي الصوت 
والشـاهد الحـي الـذي عـرب عـن املرحلـة املاضية 
ورصـد ووثق ُكـّل مجازر األعداء وبطوالت شـعبنا 
اليمنـي يف مواجهتها والتصدي لها، مؤّكـداً أن قناة 
ــة وأحرار العالم يف املايض  املسرية تمثل صوت األُمَّ

والحارض واملستقبل». 
مـن ناحيتـه، يقـول العالمـة صالـح الخوالني 
وكيل وزارة اإلرشـاد لقطاع تحفيظ القرآن الكريم: 
«هذه الذكرى مظهر مـن مظاهر الصمود والثبات 
يف مواجهـة قوى الضالل واالسـتكبار وترسـانتها 
اإلعالميـة املضللة واملزيفـة للحق، ونتمنـى لقناة 
املسـرية وكّل العاملـني فيهـا املزيـد مـن التثبيـت 

والتسـديد، وأن يحفظ قيادتنا التي أرست مداميك 
املـرشوع القرآنـي ومـا يحتـاج إليـه يف الجانـب 

اإلعالمي». 
إعالميـاً، يقـول اإلعالمي ورئيس مجلـس إدارة 
قنـاة اللحظة الفضائيـة، عابد املهـذري: «إن قناة 
املسرية وشـبكتها املدرسـة والنموذج الذي يحتذى 
بـه، وهـي التي أسسـت يف اليمن مدرسـة إعالمية 
حصيفـة مكتملـة األركان يف الوقـت الـذي كانـت 
السـاحة اليمنية تشـهد اعوجاجاً كبـرياً يف توّجـه 
الـرأي العام، فجـاءت قناة املسـرية لتضـع اللبنة 
األوىل صوب االتّجاه الصحيح، وهي األََسـاس املتني 
لإلعالم الصادق واملنحاز للمواطن الكادح ولإلنسان 

والشعب والقضية العادلة واملظلومية اليمنية». 
 

ضطمئ اهللا عغ السطغا
من ناحيته، يقول هاشم أحمد رشف الدين، عن 
العرشيـة األوىل لقناة املسـرية الفضائيـة: «عندما 
تكـون الرحلـة ممتعـة ال تشـعر بانقضـاء وقتها 
ويفاجئـك الوقـت وقـد مىض منـه الكثـري وكذلك 
القضايا والقصـة، وال أكاد أصدق أننا اليوم نعيش 
بداية السـنة الحادية عرشة النطالقتهـا، ونحتفل 

بمرور عرش سنوات». 
ويتابع رشف الدين أن هذا الشـعب اليمني الحر 
وقائده الشـجاع السـيد عبدامللك بدرالدين الحوثي، 
حـريٌّ به أن يكون له قناة بمثل هذه القناة، معتربًا 
أنها قناة الثورة، وقناة الشعب، وقناة املستضعفني، 
ــة، مؤّكــداً أنها  وتطلعـات الشـعب وأحـرار األُمَّ
القناة التي أبرزت صمود وعنفوان وجسارة الشعب 
اليمنـي، وعرت جرائم العدوان ووحشـيته، وفنّدت 
مؤامراتـه اإلعالمية وتضليله اإلعالمي، وسـيكون 
لهـا قـدُم السـبق عـىل ُكــّل املسـتويات املحليـة 
واإلقليميـة والدولية، بل وسـيكون لها القدرة عىل 
إدارة زمـام املبادرة وتوجيه الـرأي العام يف ميادين 

مواجهة قوى الهيمنة واالستكبار العاملي». 
ويقـول رشف الديـن: «إذَا كانـت وكاالت األنباء 
تعتـرب مصدر االخبـار واألم َفـإنَّ قناة املسـرية قد 
فاقتهـا وأصبحت هـي الوكالة التي تسـتقي بقية 
الوكاالت منها األخبـار الصحيحة والصادقة، وهي 
مـن تمد وسـائل اإلعـالم األُخـرى، وسـيكون لها 
كلمتهـا العليا بمنطقهـا القرآني وكلمـة الله هي 

العليا». 
وكرمـت قنـاة املسـرية الفضائيـة يف فعاليتهـا 
االحتفاليـة بالذكـرى العرشيـة األوىل، التي تخللها 
قصيدة للشـاعر معـاذ الجنيد، وأوبريت إنشـادي 
لفرقة أنصـار الله، أرس شـهداء العاملني يف القناة 
الذيـن استشـهدوا يف مواقع عملهم وهـم ينقلون 
صورة وصـوت وصمود شـعبنا اليمني يف مواجهة 

العدوان األمريكي السعودّي عىل بالدنا.
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يَْطان الرَِّجيِْم أُُعْوذُ ِباللِه ِمْن الشَّ
ِبْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيِْم

الَحْمُد للـه َربِّ العاملني، وأَشـَهـُد 
أْن َال إلَه إالَّ اللـُه امَلـِلُك الَحـقُّ امُلِبنْي، 
ــًدا َعبْـُده  َدنا ُمَحمَّ وأشَهُد أن َسـيـِّ

وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. 
ــٍد وعىل آِل  الّلهـم َصلِّ عـىل ُمَحمَّ
ــٍد وعىل  ــٍد وباِرْك عـىل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ـــٍد، كمـا َصلَّيْـَت وباَرْكَت  آِل ُمَحمَّ
عىل إِبْـَراِهيَْم وََعـَىل آِل إِبْـَراِهيَْم إنََّك 

َحِميٌْد َمِجيٌْد.
وارَض اللَُّهم بِرَضاَك عن أَْصَحاِبِه 
األَْخيَاِر امُلنْتََجبني، وَعْن َساِئِر ِعبَاِدك 

الِحني.  الصَّ
أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخواُت: 

اللـِه  َوَرْحَمـُة  َعَليُْكـْم  ـَالُم  السَّ
َوبََرَكاتُُه.

نحن يف ختام األعوام السـبعة من 
التصدي للعدوان، وعىل أعتاب العام 
الثامن، يف مناسبتنا السنوية املهمة: 
اليوم الوطني للصمود، الذي يأتي يف 
الغد، وهي مناسـبٌة أهميتها كبرية، 
كمحطـٍة تعبويـٍة لهـا أهميتها من 
جوانب متعددة، بدءاً: بالتذكري كيف 
بدأ هـذا العـدوان، ومن هـي الجهة 
التـي تمارُس هـذا العـدوان بكل ما 
فيـه من وحشـيٍة وإجـرام، َوأَيْـضاً 
التذكري بمسـؤولياتنا وواجباتنا وما 

يتصل بذلك. 
عندمـا بـدأ هـذا العـدوان كانـت 
بدايته مفاجئًة ألغلب الناس يف بلدنا 
ويف خـارج البلـد، َحيـُث بدأ بشـكٍل 
وبشـكٍل  مقدمـات،  بـدون  غـادٍر، 
مفاجٍئ ألغلب الناس، بدايته الغادرة 
واملفاجئـة تقدِّم -كما نكـّرر يف ُكـّل 
الواضح،  الدليـل  املناسـبات-  هـذه 
تؤّكـد الدليـل الواضح والقاطع عىل 
طبيعة هذا العـدوان، وعىل أنه ليس 

له أي مربّر مرشوٍع أبداً. 
هذا العدوان عندما بدأ عىل شعبنا 
بتلك الطريقـة، يتجىل لنا من بدايته 
ومجرياته وممارسـاته بكل وضوح 
من هـو املعتدي؟ ومن هـو املعتدى 
عليـه؟ مـن الظالم؟ ومـن املظلوم؟ 
مـن هـو يف موقف الحـق؟ ومن هو 

عىل الباطل؟
عندمـا بـدأت الغـارات الجوية يف 
السـادس والعرشيـن مـن مـارس، 
بدأت مسـاًء يف الليـل، والناس نيام، 
وتفاجأ الناس بها، وبدأت بوحشـيٍة 
كبرية، وبدأ النـاس البحث عمن هو 
املنفـذ، وما الـذي يجـري بالتحديد، 
فإذا باإلعالن عن هـذا العدوان يأتي 
من واشـنطن، من أمريـكا، وباللغة 
اإلنجليزيـة، وليس باللغـة العربية، 
ليتحّدد بذلك من هو املعتدي يف موقع 
اإلرشاف ويف موقع التنفيذ، وليتجىل 
من مجريات هـذه الحرب وما قبلها 
ويف بدايتهـا مـن هو املهنـدس لهذا 

العـدوان، وما هي أهدافـه من وراء 
عدوانه عىل شعبنا اليمني العزيز. 

السـعودّي عادل الجبـري أعلن من 
واشـنطن باللغـة اإلنجليزية وليس 
العربيـة بدايـة هذا العـدوان، وحّدد 
ذة له، وبنيَّ مدى ارتباط  الجهـة املنفِّ
هذا العدوان بالجهـة املرشفة عليه، 
واملهندسـة لـه، فـإذا بهـذا العدوان 
يأتي تحت عنـوان تحالف، املهندس 
األمريكـي  هـو  وضـوح  بـكل  لـه 
والربيطانـي واإلرسائيـيل، املـرشف 
الرئيـيس عليـه هو األمريكـي، الذي 
يتوىل عمليـة التنفيذ هو السـعودّي 
ومعه اإلماراتي، البقيـة الباقية من 
امللتحقـني بصفـوف العـدوان، مـن 
املنضمني تحت راية الجهات املنفذة، 
هم إنمـا هـم ُمَجـّرد مسـتأجرين، 
اسـتأجرهم تحالف العـدوان للقتال 
معـه يف مقابـل األمـوال واملكاسـب 
املاديـة، فهـذه هـي حقيقيـة هـذا 
السـعودّي  طبعاً  الواضحة،  العدوان 
يف  القيـادة  صفـة  لنفسـه  يقـدِّم 
عمليـات العـدوان، ويف تنفيـذ هـذا 
العدوان عىل شـعبنا، صفًة رسمية، 
وهو يف موقع التنفيذ- بال شـك- هو 
قيادة يف موقع التنفيذ لهذا العدوان، 
ا  ولكنـه تحـت إرشاف أمريكـي، أمَّ
فالـدور  العـدوان،  لهـذا  الهندسـة 
واضـح،  والربيطانـي  اإلرسائيـيل 
والبصمات واضحة، ما قبل العدوان 
كان هناك تحريـٌض كبري من جانب 
تحريضاً  فقط  وليـس  اإلرسائيليني، 
عـىل املسـتوى اإلعالمي، بل سـعياً 
ا مـن وراء الكواليـس للدفـع  عمليّـٍ
بالجهات املنفـذة املتورطة يف تنفيذ 
هـذا العـدوان إىل أن تتـورط يف هـذا 
الـدور الربيطاني  العـدوان، َوأَيْـضاً 
واإلسـهام الربيطاني واضـٌح وبارٌز 
يف ُكــّل املراحل املاضيـة وإىل اليوم، 
ا اإلرشاف األمريكي فمسـألة من  أمَّ
أوضح الواضحات، ومسـألة معرتٌف 
بها حتى لدى األمريكيني أنفسـهم، 
ويف حديثهم عىل املسـتوى اإلعالمي، 
وعىل املسـتوى الرسـمي، حتى عىل 
مسألة  وهذه  الكونجرس،  مسـتوى 

واضحة. 
ذه السعودّي  هذا العدوان الذي ينفِّ
واإلماراتي بدون أية سـابقٍة ملشاكل 
معهـم، يعنـي: لم يكـن هناك حرب 
مـع الجانـب السـعودّي، وال حـرب 
مـع الجانـب اإلماراتـي، ولـم يكن 
هنـاك أَيْـضاً أي ترصٍف يربّر الحرب 
عـىل شـعبنا مـن جانبهـم، ولهـذا 
كان مفاجئـاً إىل َحـــّد كبري للكثري 
من النـاس، إنما هو حالـٌة عدوانيٌة 

واضحٌة ومكشوفة وبيِّنة. 
عندما أتـى هذا العـدوان من أول 
غاراته الجوية، كانت بصمته بصمًة 
اإلجرامي  السـلوك  وكان  إجراميـة، 
هو السمة البارزة والصفة الواضحة 
لهـذا العدوان يف ُكـّل املراحل املاضية 
وإىل اليوم، يف تلك الليلة، ويف الغارات 

األوىل سـقط فيها- يف الغـارات عىل 
األحياء السـكنية يف صنعـاء يف بني 
حوات- سـقط فيها اثنـان وثالثون 
شـهداء، بينهـم أربعة عرش  مدنيـاً 
طفالً، وثمـان نسـاء، وأُصيب فيها 
مئٌة وثالثون مدنياً، بينهم اثنا عرش 
طفـالً، وعرشون امـرأة، ُكـّل هؤالء 
منازلهم  داخل  وأُصيبوا  استشـهدوا 
التي دّمـرت عىل رؤوسـهم بالقنابل 
والصواريـخ بـكل وحشـية، وبدون 
سـابق إنـذار، هـذه هـي البداية يف 
الغارات األوىل، هـذا العدد الكبري من 
عدٌد  وبينهـم  والجرحـى،  الشـهداء 
كبري مـن األطفـال والنسـاء، الذين 
استشـهدوا وأُصيبـوا يف تلـك الليلة 
يف تلـك الغـارات، مـع أنهـا غـارات 
ووحشـية،  وإجراميـة،  مفاجئـة، 
وبدون أية سـابقة لرصاع ومشاكل 
وحـرب، أَو حتـى توتـر مبـارش ما 
بني الشـعب اليمني وبـني تلك الدول 
املعتدية، إالَّ أنَّ املوقف السائد يف الجو 
الرسـمية  للجهات  بالنسـبة  العـام 
واألنظمة الرسمية يف العالم العربي، 
والعالم اإلسـالمي، ويف بقية البلدان، 
اإلجرامية،  االعتـداءات  هـذه  تجـاه 
وتجاه هذا العدد الكبري من الشهداء 
والجرحـى من املدنيـني يف منازلهم، 
الكثـري  لـدى  السـائد  املوقـف  كان 
مـن الجهـات واألنظمـة الرسـمية 
هو التجاهـل ملا يجـري، إن لم يكن 
التأييد ملا حدث، التأييد لتلك الجرائم، 
الكثري منهم صمتوا تجاه ذلك، وكان 
املوقف اإلنسـاني، املوقف األخالقي، 
املوقف الحق املبدئي لفئاٍت محدودة 
ممـن هـم يف إطار محـور املقاومة، 

ــة.  وأحرار األُمَّ
بينمـا نجد أنـه أحيانـاً إذَا حصل 
قصـف يف الحالـة الدفاعيـة، ولو لم 
يصب أي شخص، أَو لم يتسبب بأي 
أرضار، أَو كانـت أرضاره محـدودة 
مادية يف سياق عمليات دفاعية، كم 
تصدر من اإلدانات واالستنكار حتى 
مـن جهـات عربيـة تقدم نفسـها؛ 
باعتبَارها جهـات دينية، كاألزهر يف 
مـرص، األزهر يف مرص لم نعرف عنه 
وال مرة واحدة إصدار بيان استنكار 
تحالـف  جرائـم  مـن  جريمـة  ألي 
العدوان يف اليمن، مهما كانت، مهما 
كان مستواها، مهما كانت نتائجها، 
ومـا نتج عنها من ضحايا وشـهداء 
وجرحى، من أطفال ونساء وأبرياء، 
الكل يعرف أنهم أبريـاء، وأن قتلهم 
يعتـرب إجرامـاً وظلماً بغـري حق، ال 
يصـدر يف العـادة أي بيان اسـتنكار 

لذلك. 
ولـم يكـن هناك أي موقـف -كما 
محـدودة،  جهات  باسـتثناء  قلنـا- 
بهـذه  اإلجرامـي  السـلوك  اسـتمر 
الطريقـة: القتـل الجماعـي، القتل 
الجرائـم  ومعظـم  كبـرية،  ألعـداد 
تلـك تأتي بحـق املدنيـني يف األحياء 
السـكنية، يف املدن، يف القرى، ومهما 

بلغت جرائم تحالـف العدوان، مهما 
كانـت وحشـيتها، مهمـا كان عدد 
ضحاياها من الشهداء والجرحى، ال 
صوت، البعض يصدر الرتحيب بذلك، 
والتأييد لذلك، والتشجيع لذلك، نذكر 

هنا نماذج منها محدودة كعناوين:
• فمثالً: يف يوم الخميس، املوافق: 
26 مـارس 2015م، قامت الطائرات 
الحربية لتحالف العدوان السـعودّي 
بشـن غارات جويـة، يف بني حوات، 
بمديرية بنـي الحارث، كما قلنا هي 
البداية، تسـببت يف استشـهاد اثنني 
وثالثـون مدنياً، بينهـم أربعة عرش 
طفالً، وبينهم ثالث نسـاء، وإصابة 
ِمئـة وثالثة مدنيـاً، بينهم اثنا عرش 

طفالً، وعرشون امرأة. 
• يف يوم االثنني، املوافق: 20 أبريل 
2015م، قصـف يف أمانـة العاصمة، 
يف  وتسـبب  السـبعني،  مديريـة  يف 
مدنيـاً،  وعرشيـن  ِمئـة  استشـهاد 
هـؤالء دفعة واحـدة يف قصف يف تلك 
الحادثـة، بينهـم خمسـة وعرشين 
طفل، وسـت نساء، وإصابة ستِمئة 
وسـبعة وأربعني مدنياً، بينهم ستة 

وخمسني طفل، وثالثون امرأة. 
الحظـوا، قتـل جماعـي، بأعـداد 
كبرية، لم يكن هنـاك لهذه الجريمة 
أي تأثـري يذكـر يف تحريـك ضمائـر 
ووجدان الكثري من األنظمة يف عاملنا 
العربي واإلسـالمي، ويف بلدان العالم 

املختلفة. 
• مثـالً: يف يوم األربعاء، املوافق: 6 
مايـو 2015م، يف محافظـة صعدة، 
قصف يتسـبب باستشـهاد سـبعة 
وثالثني مدنياً، بينهم أربعة وعرشين 
طفالً، وست نسـاء، وإصابة تسعة 
مدنيني، بينهم طفالن وأربعة نساء. 
الحظوا، أعداد كبرية، دفعة كبرية 
من الشـهداء، بينهم أربعة وعرشين 

طفالً استشهدوا دفعة واحدة. 
• مثالً: يف مديرية أزال، يف صنعاء، 
يف 2015م أَيْـضاً، قصف من تحالف 
العـدوان يتسـبب باستشـهاد واحد 
وتسـعني مدنياً، هؤالء دفعة واحدة، 
بينهـم خمسـة عرش طفـالً، وثالثة 
عرش امرأة، وإصابة أربعِمئة وواحد 
وأربعني مدنياً، بينهم سـتة وثالثني 

طفالً، وستة عرش امرأة. 
الحظوا أعداد كبرية، وأرقام كبرية، 
وجرائـم رهيبة، دون أن يكون هناك 

أي موقف إيجابي لدى البعض. 
• مثـالً: يف الرابـع والعرشيـن من 
ديسمرب 2019م جريمة يف محافظة 
صعدة، قصف تحالف العدوان منازل 
املواطنـني، ونتـج عن هـذا القصف 
وعرشين  أربعـة  استشـهاد  أَيْـضـاً 
مدنياً، بينهم خمسـة أطفال وسـت 
نساء، وإصابة عرشين مدنياً، بينهم 

أربعة أطفال وثالث نساء. 
محافظـة  يف  اسـتهداف  أيضـاً   •
الجـوف عـرب الطـريان، نتـج عنـه 
استشهاد خمسة وثالثني مدنياً، هذا 

يف فربايـر 2020م، خمسـة وثالثني 
مدنيـاً دفعـًة واحدة، بينهم سـبعة 
وعرشين طفالً وست نساء، وإصابة 
ثالثة وعرشيـن مدنياً، بينهم ثمانية 
عـرش طفالً وامـرأة، الحظـوا دفعة 

واحدة، دفعة واحدة. 
هذيك فقط نماذج بسيطة وأمثلة 
الكثـري  أَيْـضـاً  وهنـاك  وعناويـن، 
والكثري مـن الجرائم التـي حصلت، 
ووثقـت، وأتى الحديـث عنها، منها 

ومن أبرزها:
زبيـد،  يف  2015م  يف  جريمـة   •
عنهـا  نتـج  الحديـدة،  بمحافظـة 
استشـهاد ِمئة وسـتة عرش مدنياً، 
جريمـة  يف  واحـدة،  دفعـة  هـؤالء 
واحـدة يف قصـف يف غـارات واحدة، 
ِمئة وستة وعرش مدنياً، بينهم ستة 
أطفال وسبع نسـاء، وإصابة أربعة 
وتسـعني مدنياً، بينهـم أربعة عرش 

طفالً وتسع نساء. 
وهكـذا يف بقية املحافظات جرائم 

ا.  رهيبة ِجـدٍّ
• مثـالً: جريمـة يف تعـز، يف بـاب 
املندب، واسـتهدفت مدنيـني، كانت 
نتيجتهـا استشـهاد أربعـني مدنياً، 
وعرشين  بينهـم أربعة عرش طفـالً 
امرأة، وإصابة أربعة مدنيني، بينهم 

ثالثة أطفال. 
• مثالً: أَيْـضـاً يف محافظة ذمار، 
يف سـنبان، اسـتهداف عـرس، نتج 
وأربعـني  تسـعة  استشـهاد  عنـه: 
مدنياً، بينهم اثنـان وعرشون طفالً 
وثالثة عرش امرأة، وإصابة سـبعني 
مدنيـاً، بينهـم سـبعة عـرش طفالً 

وثمان نساء. 
• هكـذا مثالً: يف عدوان اسـتهدف 
القاعة الكربى يف عزاء آل الرويشـان 
عنـه:  نتـج  2016م،  يف  صنعـاء  يف 
وتسـعني  وثالثـة  ِمئـة  استشـهاد 
مدنيـاً، بينهم ثالثة وثالثـني طفالً، 
وإصابـة ثمانِمئـة وتسـعني مدنياً، 

بينهم أربعني طفالً. 
ضحاياها  لجرائـم  كبرية  عناوين 
الكثـري  والجرحـى  الشـهداء  مـن 

والكثري. 
إجمايل الشهداء والجرحى ُعُمـوًما 
خالل السبع السـنوات بلغ بعرشات 
اآلالف من الشهداء، وعرشات اآلالف 

من الجرحى:
يف األسـواق: بلغ  • شـهداء مثـالً 
عددهـم ألـف وتسـعِمئة وخمسـة 
وثالثـني شـهيداً، وألفـني وأربعِمئة 
وسـبعة وتسـعني جريحاً، هؤالء يف 
األسـواق ممـن استشـهدوا نتيجـة 
القصـف لألسـواق، قصـف تحالف 

العدوان. 
• يف سـيارات النقل عىل الطرقات، 
يف حركـة املجتمـع يف الطرقات: بلغ 
عدد الشهداء ألفان وأربعِمئة وواحد 
وثمانـون شـهيداً، والجرحـى ألـف 

وتسعِمئة وأربعة وتسعني جريحاً. 
ا، الحديث  العناويـن كثـرية ِجــدٍّ

السغث سئثالمطك التعبغ شغ خطابه بالثضرى الـ7 لـ الغعم العذظغ لطخمعد وطرور 7 أسعام سطى السثوان:

صادطعن شغ السام الباطظ بإظااجظا التربغ وأجطتاظا الئترغئ الاغ تشرق افسثاء 
وبالاخظغع المثظغ لظآجج ظعدئ تدارغئ تثثم وضع حسئظا اقصاخادي

خطاب السيد
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عن هذا جرى خـالل األيّام املاضية، 
إحصائيـات  متعـددة،  فعاليـات  يف 
وأرقـام، هـذا عـىل مسـتوى جرائم 
عناوين  بالقتـل  واالعتـداءات  القتل 
اسـتهدف  العـدوان  ألَنَّ  بسـيطة؛ 
الشـعب اليمنـي يف ُكــّل مـكان، يف 
املنـازل، يف األحيـاء، يف املسـاجد، يف 
ُكـّل املناسـبات، مناسـبات األفراح، 
الطرقـات،  يف  األحـزان،  مناسـبات 
يف  املسـاجد،  يف  األسـواق،  ويف 
املستشفيات، وكانت النتيجة الكثري 
الكثري من الضحايا شهداء وجرحى. 
ثم عىل مسـتوى التدمري الشامل، 
اسـتهداف  جماعـي،  قتـل  يعنـي: 
جماعي ألبناء شعبنا اليمني، وكذلك 
سعي لتدمري شـامل، يستهدف ُكـّل 
البنية التحتيـة، وكل مظاهر الحياة 
يف بلدنـا، وكل املصالح العامة، وهذا 
أَيْـضـاً نذكـر عنه نمـاذج ملخصة، 
باالستفادة من اإلحصائيات التي تم 

اإلعالن عنها عىل نحٍو تفصييل:
• فاملنازل املستهدفة هي باآلالف. 
• املنشـآت الجامعية: ِمئة واثنان 

وثمانون. 
وخمسـِمئة  ألـف  املسـاجد:   •
واثنان وتسـعون، الحظوا عدد كبري 
ومساجد  اسـتهدفت،  املسـاجد  من 
أكثرها ليسـت يف مناطق االشـتباك 
واملواجهـات، أكثرهـا يف داخل املدن 
والقـرى، والبعـض منهـا مسـاجد 

أثرية. 
• املرافق الصحية واملستشـفيات: 
ا  أربعِمئـة وتسـعة، عدد كبـري ِجـدٍّ

بالنسبة ملا هو موجود. 
• القطـاع التعليمـي يف املـدارس 
واملراكـز التعليميـة: ألـف ومائتـان 

وثالثة. 
• املنشآت الرياضية: ِمئة وثمانية 

وثالثون. 
املسـتهدفة  األثريـة  املواقـف   •
بالقصـف بدون أي مـربّر، بل كونها 
مواقع أثريـة جعل منها- بالنسـبة 
لتحالـف العـدوان- أهدافـاً مهمـة: 

مائتان وثالثٌة وخمسون. 
• الحقـول الزراعيـة: أكثـر مـن 
تسـعة آالف، الحقول الزراعية التي 
استهدفها تحالف العدوان، وأحرقها 

بقنابله وصواريخه. 
• املطارات: خمسة عرش مطاراً. 

• املوانئ: ستة عرش. 
• محطـات ومولـدات الكهربـاء: 

باملئات. 
• الطرق والجسور: باملئات. 

• شـبكات ومحطـات االتصاالت: 
باملئات. 

• شـبكات املياه وخزانـات املياه: 
أكثر من ألفني خزان وشبكة مياه. 

• املنشآت الحكومية: باآلالف. 
• املصانع: أكثر من أربع ِمئة. 

• ناقـالت الوقـود: أكثـر من ثالث 
ِمئة. 

• مـزارع الدجاج واملـوايش: أكثر 

من أربع ِمئة. 
• املنشآت التجارية باآلالف: أكثر 

من إحدى عرش ألفاً. 
• وسائل النقل: باآلالف. 

تسـعِمئة  الغـذاء:  شـاحنات   •
وواحد وخمسني. 

وأربعـة  سـتِمئة  األسـواق:   •
وتسعون سوقاً. 

أربعِمئـة  الصيـد:  قـوارب   •
وثمانون. 

مـن  أكثـر  األغذيـة:  مخـازن   •
تسعِمئة، قرابة األلف. 

• محطات الوقـود: أكثر من أربع 
ِمئة. 

بمعنـى: تدمـري يسـتهدف ُكــّل 
املنشـآت وكل البنية التحتية؛ بَهدِف 
اإلرضار بهذا الشعب، فأن يهدف إىل 
القتـل من جهـة، إىل تعطيـل حركة 
الحياة من جهة، إىل تحويل الشـعب 
اليمني بشكٍل عام إىل شعٍب منكوب، 
يتحول أبنـاؤه إىل الجئني، وهاربني، 
ومرشديـن، ويتعطـل عندهـم ُكـّل 
الحيـاة،  يف  وحركتهـم  نشـاطهم 
عدوان شـامل بكل ما تعنيه الكلمة، 
الحصار  التدمـري،  القتـل،  يمـارس 
يف  اإلعالميـة  الحمـالت  الشـديد، 
الحرب النفسية عىل الشعب، الحرب 
الشـعب  بهـا  يسـتهدف  النفسـية 

بشكٍل عام. 
كل أشـكال وكل وسـائل اإلرضار 
بهـذا الشـعب اسـتخدمها تحالـف 
العدوان، واسـتهدف بهـا ُكـّل أبناء 
شعبنا، ليست عىل فئة محدودة، عىل 
مكـون معني، ُكـّل شـعبنا مترضر، 
عندما تأتي إىل إحصائيات الشـهداء 
والجرحـى، تجدهـم مـن مختلـف 
أبنـاء هـذا الشـعب، عىل مسـتوى 
املحافظـات، عىل مسـتوى املناطق، 
السـيايس:  الفـرز  إىل  جئنـا  ولـو 
عـىل مختلـف التيـارات واألحـزاب 
واملكونـات، إذَا جئنـا عىل املسـتوى 
القبـيل: ُكــّل قبائل اليمـن البارزة، 
إذَا جئنـا عىل املسـتوى االجتماعي: 
من ُكــّل أطياف هذا البلـد، وهكذا. 
اسـتهداف شـامل، اسـتهداف عام، 
ذريـع  قتـل  إجرامـي،  واسـتهداف 
وجماعي، واسـتباحة لحياة الناس، 

ملنشـآتهم،  ملصالحهم،  واسـتهداف 
وكل ما فيه قوام حياتهم، استهداف 

شامل. 
عىل املسـتوى االقتصـادي: كانت 
ا،  الحـرب االقتصاديـة رشسـة ِجـدٍّ
كما هو القتل، كما هو أَيْـضاً التدمري 

املمنهج والشامل لكل املنشآت. 
أول  االقتصـادي  املسـتوى  عـىل 
عنوان للحرب االقتصادية: هو نهب 
الثـروة الوطنيـة: تحالـف العـدوان 
حرص منذ اليوم األول إىل أن يسيطر 
عىل املنشـآت النفطية، وعىل املوانئ 
واملداخـل إىل البلد التـي تأتي عربها 
الحركة التجارية، وأن يسـيطر عىل 
الثروة الوطنية بشـكٍل كامل، سعى 
لهـذا الهـدف منـذ البدايـة، وعندما 
سـيطر عـىل املنشـآت النفطية هو 
يمـارس بيعها، وهـو ينهب ويرسق 
عائداتها، وهو أَيْـضاً يحرم الشـعب 
اليمني، الذي هو يف، أمس الحاجة إىل 
ثروتـه العامة وثروتـه الوطنية، هو 

يحرمه من االستفادة منها. 
ولهـذا يف هـذا املجـال يتجـىل لنا 
من خـالل األرقام مسـتوى العدوان 
االقتصادي والحرب االقتصادية عىل 

شعبنا:
بلغـت العائـدات املاليـة املنهوبة، 
املرسوقـة مـن تحالف العـدوان من 
ثـروات شـعبنا، من عائـدات النفط 
الخام املنتج خـالل الفرتة من أبريل 
2015م، إىل مـارس 2020م، الكمية 
املنتجـة: (ِمئـة وتسـعة وعرشيـن 
تقديرية:  بقيمـة  برميـل)،  مليـون 
(سـبعة مليـارات دوالر)، اإلجمـايل 
بحسـب األرقـام بالعملـة اليمنيـة: 
(أكثر من أربعة ترليونات)، أكثر من 

أربعة ترليونات. 
لـو كانت اتجهـت إىل مصالح هذا 
الشعب، إىل املرتبات، لكانت استمرت 
املرتبات، ملا انقطعت املرتبات أصالً، 
لـو كانـت اتجهت هـذه األمـوال إىل 
تشـغيل  إىل  املستشـفيات،  تشـغيل 
الخدمـات العامـة لهذا الشـعب، إىل 
مصالح هذا الشعب؛ ألَنَّ هذه األموال 
هي حقٌّ لهذا الشعب، ليس فيها حقٌّ 
للسعودّي، وال لإلماراتي، وال للخونة 
بصـف  التحقـوا  الذيـن  املنافقـني، 

العدوان من أبناء هذا البلد، ليس لهم 
الحق يف أن يرسقوهـا وأن ينهبوها، 
وأن يحرموا أبناء شـعبنا منها وهي 
ثروتـه، هو مـال لهذا الشـعب، هو 

حق هذا الشعب. 
أيضـاً الـذي نهـب من اإليـرادات 
املوانـئ  يف  والرضيبيـة  الجمركيـة 
التـي  والربيـة،  والجويـة  البحريـة 
العـدوان  تحالـف  عليهـا  يسـيطر 
خالل هـذه املرحلة املاضيـة: (أكثر 
من ثالثـة ترليونـات)، يعني: أموال 
ا، ليس فقـط باملليارات،  هائلة ِجـدٍّ

بالرتليون تحسب. 
أيضـاً مـا نهب مـن قيمـة الغاز 
املنزيل املنتج يف مأرب، والذي يرسقه 
املاضيـة:  الفـرتة  خـالل  الخونـة 
(ثالثِمئـة وواحـد وخمسـني مليار 

ريال). 
أمـا ما تـم نهبـه بشـكٍل مباٍرش 
املاضيـة  املرحلـة  خـالل  وإجمـايل 
بشكٍل مبارش فبلغ: (ثمانية ترليون 
وسـتِمئة وخمسـون مليـاراً)، هذا 
إجمـايل ما تـم نهبه بشـكل مبارش 
الحظـوا  املاضيـة،  املرحلـة  خـالل 
ا (أكثر من  هذه املبالغ الكبـرية ِجـدٍّ
ثمانيـة ترليون)، هـذه كانت كافية 
يف أن تسـتمر املرتبات، يف أن تستمر 
الخدمـات، يف أن تتطـور كثـريٌ مـن 
واالقتصادية  الخدميـة  القطاعـات 
لهذا الشـعب خالل املرحلة املاضية، 
ا رسقت ونهبت  مبالـغ رهيبة ِجــدٍّ

بشكٍل مبارش. 
ـا العوائـد التقديريـة التي كان  أمَّ
يمكن أن يحصل عليها شعبنا فقط 
من بلحاف، مـن خالل تصدير الغاز 
املسـال خـالل ُكــّل هذا السـنوات 
املاضيـة، فتقـدر بـ: (تسـعة عرش 
ترليـون ريـال)، يعني: مبلـغ كبري 

ا.  ِجـدٍّ
يصـل إجمـايل املبالـغ التـي كان 
عليهـا  الحصـول  شـعبنا  بإْمـَكان 
لـوال رسق ونهـب قطَّـاع الطـرق، 
ولصوص البـرش (تحالف العدوان): 
(سـبعة وعرشون ترليون وثمانِمئة 
سـبعة  ريـال)!  مليـار  وخمسـون 
ا  وعرشين ترليون! مبلـغ هائل ِجـدٍّ
لـو أنه وصل إىل شـعبنا خـالل هذه 

الفـرتة، هـذا عـىل مسـتوى نهـب 
شـعبنا  وحرمان  الوطنيـة،  الثـروة 
منها، وترك شـعبنا للمعاناة الكبرية 
ا، ونهـب أموالـه التـي يحتاج  ِجــدٍّ
إليها، يف املقابل يرسلون البعض من 
املنظمـات لتقدم شـيئاً زهيداً، وبعد 
متاعب كبرية، وبعد رسقة ملعلومات 
كثرية، وأنشـطة سـلبية يف أوسـاط 
مجتمعنـا، نقـول لهم: اتركـوا هذه 
الثـروة التي هـي حق لهذا الشـعب 
مصالحـه  يف  لتصـب  إليـه،  لتصـل 
العامـة، لتكـون لصالـح املرتبـات، 
املستشـفيات،  تشـغيل  لصالـح 
الخدمـات العامة، املصالح العامة يف 
ُكــّل هذا البلد، نحـن ال نهدف إىل أن 
تكـون فقط يف محافظـات محّددة، 
يف ُكــّل املحافظـات يف هذا البلد، هم 
ال يريدون ذلك، يحرمون الكل منها، 
أم باإلْمـَكان القـول: أنَّ املحافظات 
املحتّلـة اسـتفادت من هـذه املبالغ 
ا، التـي رسقها تحالف  الهائلة ِجــدٍّ
العـدوان، ونهبها مـع الخونة الذين 

انضموا إىل صفه من أبناء وطننا؟!
االقتصاديـة:  الحـرب  يف  أيضـاً 
الـذي  الشـديد  الحصـار  الحصـار، 
يعاني منه الشعب ُكـّل الشعب أشد 
املعاناة، وكذلك يف ظـل هذا الحصار 
مينـاء  عـرب  االسـترياد  أي  يمنـع 
الحديدة، الـذي يمكن أن تتوزع منه 
احتياجات أبناء هذا البلد إىل مختلف 
هـو  وسـهولة،  بيـٍرس  املحافظـات 
املينـاء الذي يتيرس منه ذلك أكثر من 
أي ميناء آخر، تتوزع منه البضائع، 
تنقل منه احتياجات البلد إىل مختلف 
املحافظات بيٍرس وسهولة، أكثر من 
أي مينـاء أَو موقـع آخر، الهدف من 
تحالـف العـدوان من هـذا الحصار، 
هـو: تعذيب شـعبنا، هـو الوصول 
بشعبنا إىل حالة االنهيار واالستسالم 

والعجز. 
ممـا فعله تحالـف العدوان  أيضاً 
يف حربـه االقتصادية عىل بلدنا: نقل 
عمليات البنك املركـزي من صنعاء، 
وتجميـد أي نشـاط لـه مبـارش يف 
خـارج البلـد، ال يتمّكن مـن صنعاء 
أن يواصل نشـاطه، ال عىل مسـتوى 
الوضع الخارجي، وال عىل مسـتوى 
الحركـة  يف  األََساسـية  العمليـات 
التجاريـة للتجـار، وهـذه العمليـة 
رصف  تعطيـل  إىل  منهـا  هدفـوا 
املرتبـات، وإىل رفـع األسـعار، وإىل 
وإىل  التجـاري،  بالنشـاط  التحكـم 
اإلرضار بالعملـة؛ ألَنَّ مـن األهداف 
الرئيسية التي يحرصون عليها، هو: 
رضب قيمة العملة الوطنية؛ ألَنَّ هذا 
يعتـرب من أكرب ما يمكـن أن يرضوا 
به الشـعب اليمني يف اقتصاده، وهم 
يريـدون هـذا، هـم يعملـون كيـف 
يرضون هذا الشعب، كيف يظلمون 
هذا الشعب، كيف يؤثرون عىل واقعه 
املعييش، هدف رئييس بالنسـبة لهم، 
وقامـوا أَيْـضاً بطبـع كميات كبرية 

خطاب السيد
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مـن العملـة، واشـتغلوا مـن خالل 
ذلـك يف هذه السياسـة التـي تهدف 
الوطنيـة؛  العملـة  قيمـة  رضب  إىل 
ا، افقاد  وبالتايل ارتفاع األسعار ِجـدٍّ
املواطنني القـدرة عىل الرشاء، ورفع 
لهم،  والتعذيب  وظلمهم،  معاناتهم، 

والتجويع لهم. 
مما قاموا به: منع الحركة الجوية 
مـن صنعـاء واملحافظـات الحـرة، 
ومنعـوا ذلك بشـكٍل تـام، إالَّ اليشء 

النادر يف إطار حركة األمم املتحدة. 
ممـا قاموا بـه أَيْـضاً رفع سـعر 
الـدوالر الجمركـي، وهذا يف سـياق 
عملهـم عىل رفـع أسـعار البضائع؛ 
ألَنَّهـم يسـعون ألن تكون األسـعار 
ا، وقيمة العملة هابطة  مرتفعة ِجـدٍّ
ا، والقـدرة الرشائيـة للمواطن  ِجــدٍّ
تكون يف حافة الهاوية، يكون عاجزاً 
واحتياجاتـه  متطلباتـه  رشاء  عـن 

الرضورية... وهكذا. 
أيضـاً رفـع أسـعار الغـاز املنزيل، 
املنتج يف مأرب، اآلن قارب سـعره إىل 
أن يصل بمسـتوى املنتج الخارجي، 
يعني: الغاز الـذي يورَّد من الخارج، 
املحافظـات  إىل  وصولـه  وإعاقـة 
الحرة، وتقليص كمياته، مما يجعل 
ُكــّل األرس تعانـي يف الحصول عىل 
الغـاز املنزيل، وهـذه طريقـة حرب 
عىل هـذا الشـعب، وعىل ُكــّل أبناء 
هذا البلـد، هذه حرب تصـل إىل ُكـّل 
منزل، عدوان يصـل إىل ُكـّل مطبخ، 
إرضار بـكل أرسة، وهـم يتعمـدون 
ذلك، هـم يريـدون أن تتـرضر ُكـّل 
أرسة، أن يعانـي ُكــّل مواطـن، أالَّ 
تحصـل أي أرسة عـىل احتياجاتهـا 
الرضورية إالَّ بعناء شـديد، وبكلفة 
وجهد كبري، وأن تكون هذه مشـكلة 
كبرية، هـم يسـعون إىل معاناة هذا 
الشـعب، حتـى الخونـة املنافقـني، 
العـدوان،  بصـف  التحقـوا  الذيـن 
ويقدمـون أنفسـهم تحـت عناوين 
ومسؤولني،  دولة،  ورجال  رسـمية، 
ال يفكرون وال يعملون وال يتَحّركون 
إالَّ وفق ما يرون فيه وبما يرون فيه 
بأبناء هذا  أَو يعتقدون فيـه إرضاراً 
الشـعب، هو عندهم األداء الرسمي، 
هي الجهات التي تتَحّرك باسـم أنها 
ومسميات  ووزارات  رسمية،  جهات 
حكومية، تتَحّرك عىل هذا النحو، ما 

يمثل رضراً عىل أبناء هذا الشعب. 
أيضاً ممـا عملوه: قطـع الطرق، 
وإعاقـة وصول املشـتقات النفطية 
والبضائـع بـراً، هم منعـوا دخولها 
ا يف الرب فهم  عـرب ميناء الحديـدة، أمَّ
ويحركون  وصولهـا،  ملنـع  اتجهـوا 
الكثري مـن أصحابهم وأعوانهم، من 
جالوزتهـم، الذيـن هـم مجرمـون، 
وقطَّاع طرق، ولصـوص، ونهابون، 
الطرقـات،  لقطـع  يرسـلونهم 
النفطية  املشـتقات  وصـول  ومنـع 
إىل البلـد، والتقطـع لهـا، واإلعاقـة 
واضح  املمارسـات  هـذه  لوصولها، 

أنها ممارسـات عدوانيـة، إجرامية، 
وحشـية، وأنهم ُمَجــّرد حفنة من 
املجرمني، وقطاع الطرق، واملفسدين 
يف األرض، الذيـن يحاربـون املجتمع 
مصالحـه،  ويحاربـون  اليمنـي، 
صون  وينغِّ معيشـته،  يف  ويحاربونه 
عليـه حياتـه، يسـعون إىل تعذيـب 
هـذا الشـعب، يعملون عـىل معاناة 
هـذا الشـعب، أناس مجرمـون بكل 
مـا تعنيـه الكلمة، سـلوك إجرامي، 
ممارسات إجرامية، أعمال إجرامية 
مـن  ذرة  فيهـا  ليـس  ووحشـية، 
اإلنسـانية أبداً، وهذا يشتغلون عليه 
هذه األيّام بشـكل واضـح، وأحياناً 
مواقعهـم،  مـن  بالقـرب  تكـون 
معسـكراتهم، وهـم يترصفون بهذا 

الشكل. 
أيضاً مما يعملون عليه: استهداف 
االتصـاالت، سـواًء بالقصـف، بمـا 
يف ذلـك وزارة االتصـاالت، محطـات 
عـىل  باملؤامـرات  أَو  االتصـاالت، 
نشـاطها وحركتهـا يف البلـد، وهذا 
نشاط واسع يركِّزون عليه، يعملون 
من خالله إىل الحـاق املعاناة الكبرية 
هـذا  بـه،  اإلرضار  وإىل  بشـعبنا، 
االقتصادية  الحـرب  مسـتوى  عـىل 

كعناوين مخترصة. 
كل هـذه الوحشـية واإلجرام التي 
يمارسـونها بحـق شـعبنا قتالً عىل 
النحـو الجماعـي، وتسـببوا بقتـل 
عرشات اآلالف من أبناء هذا الشعب، 
وكذلـك  اآلالف،  عـرشات  وجـرح 
الـذي  الشـامل،  املمنهـج  التدمـري 
يستهدف ُكـّل مظاهر الحياة يف هذا 
البلد، وكذلك هذه الحرب االقتصادية 
التـي يعذِّبـون بهـا شـعبنا اليمني، 
ويلحقـون بـه املعانـاة الكبـرية يف 
حياته املعيشية، يهدفون من خاللها 
االنهيـار  إىل  بشـعبنا  يصلـوا  أن  إىل 
التام، وإىل االستسالم التام، االنهيار 
عىل املسـتوى االقتصـادي، االنهيار 
عـىل مسـتوى مؤّسسـات الدولة... 
االنهيار يف ُكــّل يشء؛ حتى يتمّكنوا 
من السـيطرة التامة عىل هـذا البلد 
واحتالله، فهم يحاولون أن يكرسوا 
إراَدة هذا الشـعب، وأن يصلوا به إىل 
االنهيـار، الـذي يمثل حالًة نفسـية 

قبل أن يكون انهياراً يف الواقع. 
يف مقابـل ُكــّل ذلـك ومنـذ اليوم 
وكان  شـعبنا،  موقـف  كان  األول، 
خيـاره، وكان قراره، هـو: الصمود، 
الصمـود يف مواجهة تلك الوحشـية 
واإلجـرام، الصمـود يف مواجهة ذلك 
الحصار والتجويع، الصمود يف وجه 
ُكـّل تلك املؤامرات املتنوعة، الصمود 
يف وجه عدواٍن شـامل، واسـتهداف 
هـو  الصمـود  هـذا  وكان  شـامل، 
العنوان الحـارض يف ُكـّل ميدان، ويف 
ُكـّل مجال، فعىل مسـتوى التماسك 
الشـعبي، كان الصمود هـو العنوان 
الـذي يجسـده واقع هذا الشـعب يف 

مواقفه، يف أعماله، يف ترصفاته. 

من مظاهـر هذا الصمـود املهمة 
جـداً: محدوديـة النـزوح، كان مـن 
العدوان  لتحالف  الرئيسـية  األهداف 
هـذا  ينكبـوا  أن  األول:  اليـوم  منـذ 
الشـعب، فيتحـول أكثـر أبنـاء هذا 
كانـوا  وهـم  نازحـني،  إىل  الشـعب 
يحثـون عـىل ذلـك، وينـادون بذلك، 
ويسعون لذلك، وكانت هذه سياسة 
واضحة بالنسـبة لهم، فـكان هناك 
نزوح محـدود مثالً من املناطق التي 
معارك  مبارشة،  اشـتباكات  تشـهد 
مبـارشة، أَو يف بعـض املناطق التي 
تشـهد اسـتهدافاً مبـارشاً يف بعض 
مناطق الحدود، يف بعض املحافظات، 
النـزوح،  يف  محدوديـة  هنـاك  كان 
والذيـن نزحوا، أكثرهم لـم يتحولوا 
إىل ُمَجـّرد الجئـني يف مخيمات، إنما 
اسـتقروا، ونشـطوا ضمـن حركـة 
هـذا الشـعب، وواصلـوا مسـريتهم 
يف الحيـاة بشـكٍل عميل، وهـذا ما ال 
يريـده تحالف العدوان، والحظوا مع 
حجم هـذا العـدوان ومسـتوى هذا 
الحصار، يعترب هذا التماسـك وعدم 
النزوح بالشـكل الـذي أراده تحالف 
العدوان وخطط له مظهراً مهماً من 
مظاهـر الصمود والثبات، ومما يدل 
عـىل قـوة العـزم، واإلراَدة، والتوكل 
عىل الله، والثقة بالله، وقوة املوقف، 

والثبات عىل املوقف. 
يتحدثون اليـوم يف أوكرانيا خالل 
أقل من شـهر عن نزوح مـا يقارب 
ثمانية ماليني! هذه األرقام سـمعنا 
عنها، أعـداد كبرية يف فـرتة وجيزة: 
أقـل من شـهر، فما نلحظـه هنا يف 

بلدنا حالة مختلفة. 
أيضاً من مظاهر الصمود يف الواقع 
النشـاط  اسـتمرار  العام:  الشـعبي 
االسـتهداف  من  بالرغـم  الزراعـي، 
املبارش للحقـول الزراعية بالقصف، 
يسـتهدفونها بالقنابـل والصواريخ 
إلحراقهـا وتدمري منشـآتها، أَيْـضاً 
الحصار الشـديد الذي عانى؛ بَسبِبه 
املزارعون أشـد املعانـاة يف الحصول 
عىل املشتقات النفطية، عىل الديزل، 
يف إْمَكانية الحركة والنقل للمنتجات 
لألسـواق،  االسـتهداف  الزراعيـة، 
بما فيهـا األسـواق الزراعيـة، التي 
تستقبل املنتجات الزراعية... وهكذا 
ُكـّل الوسـائل التي عمل بها العدوان 
عىل تدمري الجانـب الزراعي، وإنهاء 
النشـاط الزراعي يف البلد، فقد فشل 
تحالـف العـدوان يف ذلـك، ويسـتمر 
اليـوم النشـاط الزراعي، وإن شـاء 
الله إىل األفضل، إىل األفضل بإذن الله 
تعـاىل، عىل مسـتوى إنتـاج مختلف 
املحاصيـل الزراعيـة، ويف مقدمتها: 
القمح، والحبوب، َوأَيْـضاً املحاصيل 
الزراعية من الخـرضوات والفواكه، 
النشاط الزراعي ُمسـتمّر مع حجم 

ما يعانيه املزارعون. 
التجـاري،  النشـاط  اسـتمرار 
نشـطة  وهي  التجاريـة،  والحركـة 

بشـكل مكثّـف، بالرغم من املعاناة 
اسـتهداف  نتيجـة  ا،  ِجــدٍّ الكبـرية 
العـدوان لألسـواق، لوسـائل النقل، 
استهدافه أَيْـضاً بالحصار، وإعاقته 
للحركة التجارية يف املنافذ الرئيسية، 
وبني املحافظات، ما بني املحافظات 
املحتّلة واملحافظات الحرة، مع ُكـّل 
أنَّ  إالَّ  العـدوان  تحالـف  مؤامـرات 

الحركة التجارية نشطة وقوية. 
وأيضاً استمرار النشاط العمراني، 
بالرغـم من أنَّ تحالف العدوان دّمـر 
اآلالف مـن املنازل، دّمــر املئات من 
املنشـآت املتنوعة، واملصالح العامة، 
إالَّ أنَّ هناك نشاطاً عمرانياً ُمستمّراً، 
هذا الشـعب يبني، العـدوان يدّمـر، 
وهذا الشـعب يبني، وهـذا ملموس 
وواضـح يف املـدن والقـرى، وما بني 
كثـرية  مناطـق  املناطـق،  مختلـف 
رت من جديد، والنشاط العمراني  عمِّ

ُمستمّر عىل رغم أنف العدوان. 
الصمـود  مظاهـر  مـن  أيضـاً 
التكافـل  الشـعبي:  والتماسـك 
االجتماعـي مـا بـني أبناء الشـعب 
اليمنـي، مـع املعاناة الشـديدة، مع 
مـا يعانيـه الفقـراء من أبنـاء هذا 
البلد، هناك نشـاط ممتاز يف مسألة 
التكافـل االجتماعـي، وتممـت هذا 
بجهودهـا  الـزكاة  هيئـة  النشـاط 
الواسـعة،  وأنشـطتها  املباركـة، 
واملبادرات االجتماعية، هناك نشاط 
يف املبادرات االجتماعية نشاط جيد، 
ويتنامى- إن شاء الله- نحو األفضل 

بإذن الله. 
هناك أَيْـضـاً من مظاهر الصمود 
والتماسـك الشعبي، ما يدل عىل قوة 
اإلراَدة، والثبـات عـىل املوقف، وعىل 
الوعي، من خالل االستجابة العملية 
نلحـظ  فلذلـك  والثبـات،  والصـرب 
الجبهـات،  إىل  التحشـيد  اسـتمرار 
مع كثرة هذه الجبهـات، وامتدادها 
الواسع، الذي سنتحدث عنه، عملية 
التحشـيد ُمسـتمّرة خالل ُكـّل هذه 
السـبعة األعـوام، لم تتوقـف، هناك 
تحشـيد ُمسـتمّر إىل الجبهـات، ويف 
الحاالت االسـتثنائية والطارئة يأتي 
التحشيد بشكل واسع، عندما يكون 
جبهـة  يف  للعـدوان  تكثيـف  هنـاك 
معينـة، أَو سـعي للعـدوان القتحام 
محافظـة، أَو فتـح عمليـة جديـدة 
لتحالـف العـدوان يف جهـة معينـة، 
يكـون هنـاك نفـري واسـع، وهبات 
يمانية واسـعة وشـجاعة، تتجه إىل 
الجبهـات، وتعـرب عن عنفـوان هذا 
الشـعب، عن إيَمانـه، عن ثباته، عن 
رجولته، عن بطولته، عن شجاعته، 
عن إبائه، عن قوة عزمه، عن صربه. 
العطاء)،  القوافـل (قوافل  وأيضاً 
التـي ينفـق فيها هذا الشـعب حتى 
مـن الواقـع الصعـب، نسـبة كبرية 
مـن املنفقني هم مـن الفقراء، ومن 
ذوي الدخـل املحـدود، ومن النسـاء 
نسـبة واسـعة، البعض منهن تنفق 

من ذهبها، والبعض منهن تربي من 
أغنامهـا، أَو من أبقارهـا ما تقدمه 
لصالح الجبهات، واملجهود الحربي، 
وقوافـل العطـاء لدعـم الجبهات لم 
تتوقـف خـالل ُكــّل هـذه املراحل، 
خالل ُكـّل هـذه األعوام، بالرغم من 
املعاناة  ومسـتوى  الحصـار  حجـم 

الكبرية. 
أيضـاً مـن مظاهر هـذا الصمود، 
هذا التماسك الشعبي، هذا العنفوان، 
العاليـة،  اإليَمانيـة  الروحيـة  هـذه 
هـذا  نشـاط  الصابـرة:  املجاهـدة، 
ا يف املظاهرات،  الشـعب البارز ِجــدٍّ
واملناسبات،  والوقفات،  واملسـريات، 
شـعٌب حي، لم تكـرس إرادته مئات 
وال  الجويـة،  الغـارات  مـن  اآلالف 
يسـعى  الـذي  الشـديد،  الحصـار 
تحالـف العـدوان إىل أن يجوِّعـه من 
خالله، وال حجم الهجمات اإلعالمية 
التضليليـة الهائلة، ُكـّل ذلك لم يؤثر 
فاعليتـه،  نشـاطه،  مسـتوى  عـىل 
، بعزم  ، أبيٌّ ، حيٌّ حيويته، شـعٌب حرٌّ
، بعـزٍم ال يلـني، ولهـذا هناك  مـىضَّ
ا يف املظاهـرات  أرقـام هائلـة ِجــدٍّ
واملناسبات الدينية التي يحرض فيها 
شـعبنا ويحييها شـعبنا يف مختلف 
املحافظـات الحـرة، بلغـت حسـب 
اإلحصائيات املظاهرات واملناسـبات 
الدينيـة التـي أحياها شـعبنا خالل 
هـذه األعـوام أكثر من مئـة وأربعة 
مسـريات،  هـذه  ألفـاً،  وسـبعني 
أكثر  دينيـة،  مناسـبات  مظاهرات، 
مـن مئة وأربعة وسـبعني ألفـاً، أما 
الوقفات: الوقفات يف القبل، الوقفات 
يف األحيـاء السـكنية ويف املدن وهي 
ا بلغـت أكثر من  أعـداد هائلة ِجــدٍّ
سـتِمئة ألف وقفة من أبناء شـعبنا 
هذا يعرب عن عنفـوان عن حياة عن 
قوة عن إراَدة عـن عزم حيوية عمل 

نشاط تَحّرك ضمريٌ حي. 
أيضـاً من مظاهـر هـذا الصمود 
الشعبي: ردة الفعل الواعية، كلما زاد 
تحالف العدوان يف جرائمه، واشتد يف 
حصاره؛ كلمـا كانـت ردة فعل هذا 
الشعب واعية، يتجهون إىل الجبهات، 
يخرجون يف املظاهرات، يزيدون من 
نشاطهم وجهودهم يف التصدي لهذا 
العـدوان، والتصـدي لهـذا الحصار؛ 
ألَنَّهم يعرفون مـن هو املعتدي؛ ألَنَّه 
واضح، هو ال يعمـل يف جنح الظالم 
عىل خفاٍء من الناس، ال يعرفه أحد، 
وال ينتبه إليه أحد، ُهـِويَّته واضحة، 
الشـعب  ومكشـوفة،  ومعروفـة، 
يعرف مـن هو العـدّو الـذي يقتله، 
ويحـارصه، ويعتدي عليه، ُكـّل هذه 
السـنوات يعرف من هو، ولذلك ردة 
فعلـه واعيـة، كلمـا حـورص أكثر، 
كلمـا اشـتدت الهجمـات اإلجرامية 
الوحشـية التـي تسـتهدفه بالقتل؛ 
يتجـه بـردة فعلـه يف التصـدي لهذا 

العدوان بمكوناته املعروفة. 
الـذي  العـدوان  فتحالـف  ولذلـك 
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يرفق دائمـاً، ويتزامن مـع حصاره 
والوحشـية،  اإلجراميـة  وحمالتـه 
وجرائمـه الكبرية، حمـالت إعالمية 
تضليلية، هـو يرى أنه فاشـل؛ ألَنَّه 
دائماً كان يتمنى أن تكون ردة الفعل 
باتّجاه َمْن؟ باتّجاه أحرار هذا البلد، 
أن تكـون ردة الفعل غـري واعية، أن 
تكون ردة الفعل انهزامية، أن تكون 
ردة الفعـل بتوّجــه الغضـب نحـو 
من؟ نحو الجهة التـي تتصدى لهذا 
العـدوان، نحو الحكومـة يف صنعاء، 
نحو الجيش واللجان الشعبيّة، نحو 
أحرار هذا البلد، أن يتوّجـه السخط 
نحوهـم، أن يتوّجـه اللـوم لهم، أن 
لوا  يتوّجـه املوقف ضدهـم، أن يُحمَّ
هم املسـؤولية بمـا يفعلـه تحالف 
العـدوان، أن يتحملوا هم مسـؤولية 
جرائم تحالف العـدوان، أن يتحملوا 
هـم الالئمـة تجـاه الحصـار الـذي 
يمارسـه تحالـف العـدوان، ولكـن 
شـعبنا بالرغم من حجم املعاناة من 
جهة، وحجـم الحمـالت التضليلية، 
التـي لها أبواقهـا يف الداخل، البعض 
منهـم حتى يف مقايل القات، البعض 
منهم حتى يف التجمعات االجتماعية، 
واملناسـبات االجتماعية، يبدأ يتكلم 
وينسـب مـا نعانيـه جميعـاً يف هذا 
الشـعب يف هذا البلد من حصار، من 
استهداف من جانب تحالف العدوان، 
ينسـب السـبب فيه، والالئمـة فيه، 
والتوبيخ عىل ما يحصل نتيجًة له إىل 
مـن؟ إىل الجيش، إىل أحرار هذا البلد، 
إىل املجاهدين بشـكٍل عام، إىل أنصار 
اللـه يف املقدمة... وهكـذا، لكن ردة 
فعل شـعبنا واعية، هو شـعٌب واٍع، 
ال يمكـن أن يخدع، لو خـدع فاتجه 
لخدمـة أعدائـه ضـد أبنائـه، ضـد 
املدافعني عنه؛ لكانـت هذه حماقة، 
وخدمة  وانتحـار،  وغبـاء،  وجهـل، 
مجانيـة لألعداء، لكن شـعبنا أوعى 

من ذلك، أكثر وعياً من ذلك. 
من مظاهر هذا الصمود لشـعبنا، 
هو: الصمـود العسـكري يف امليدان، 
ا، وعندما  يف ظل ظروٍف صعبـٍة ِجـدٍّ
جبهـات  يف  يجـري  فيمـا  نتأمـل 
القتال، نتذكر فيما يعربِّ عن حقيقة 
اللـه  قـول  الجبهـات،  يف  الصمـود 
سـبحانه وتعـاىل: {َفَمـا َوَهنُـوا ِلَما 
أََصابَُهـْم ِيف َسـِبيِل اللَِّه َوَمـا َضُعُفوا 
اِبِريَن} َوَما اْستََكانُوا َواللَُّه يُِحبُّ الصَّ

[آل عمـران: من اآليـة146]، صمود 
املرابطـني من أبناء هـذا البلد، الذين 
اتجهـوا إىل جبهـات القتـال ليمنعوا 
أعـداء هذا البلـد مـن اقتحامه، من 
السـيطرة عليـه، من احتاللـه، من 
السـيطرة عـىل شـعبه، ليمنعوهـم 
من الوصـول إىل أهدافهـم ومآربهم 
اإلجرامية،  العدوانيـة،  الشـيطانية، 
التـي ال مرشوعيـة لهـا، صمودهم 
وثباتهم بالرغم من صعوبة الظروف 

يف ُكـّل يشء. 
الجبهـات  يف  يرابطـون  الذيـن 

يعيشون يف ظل ظروف صعبة، ليست 
فقـط املعانـاة يف نقـص التغذية، يف 
الحصول عىل االحتياجات الرضورية 
يف القرى ويف املـدن لدى املواطنني يف 
منازلهـم، املعاناة هـي يف الجبهات، 
هـذه  ُكــّل  يرابطـون  املرابطـون 
هناك نقص  األعوام السبعة، ودائماً 
عندهـم يف التغذية، نقص عندهم يف 
هم  الرضورية،  االحتياجـات  توفـر 
يَُشاَهُدون حتى يف عملياتهم املوثقة 
بالفيديـو، التي تبثها القنوات، كيف 
يتَحّرك البعض منهـم ولم يتوفر له 
حتـى األحذية، نقـص يف ُكـّل يشء، 
يف ُكـّل املسـتلزمات الرضورية التي 
يحتاج إليها املقاتل يف امليدان، نقص 
يف الغذاء، نقص يف التسـليح، نقص 
التجهيـزات...  يف  نقـص  املـؤن،  يف 
نقص يف ُكــّل االحتياجات، مع ذلك 
يصربون، ويصمدون، ويستبسلون، 
اتضحـت  فـوالذٍي،  إيَمانـٍي  بعـزٍم 
البطوليـة  املواقـف  يف  تجلياتـه 

العظيمة. 
أيضاً يف ظل ظروف املناخ الصعبة، 
يف حـرارة الصيف، وجبهـات كثرية 
منهـا إمـا يف السـاحل، يف املناطـق 
ا، أَو يف الصحـاري، يف  الحـارة ِجــدٍّ
صحاري الجوف، يف صحاري البقع، 
صحـاري  يف  مـأرب،  صحـاري  يف 
كثـرية  صحـاري  أُخـرى،  مناطـق 
ا، يرابط فيها هذا املجاهد  حارة ِجـدٍّ
املقاتل من أبناء بلدنا، وهو يتصدى 
جيوشـه  لـكل  العـدوان،  لتحالـف 
الذيـن أتى بهم من مختلف األقطار، 
مـن الخونـة، املرتِزقـة، املنافقـني، 
املسـتأجرين، أعداد كبرية يأتي بهم 
الحتـالل هـذا البلـد، يتصـدى لهـم 
املرابطون، ويستمرون يف مرابطتهم 
ا،  يف ظـل تلك الظـروف الصعبة ِجـدٍّ
نحن عىل مقربة من شـهر رمضان 
كان  املاضيـة  األعـوام  يف  املبـارك، 
البعض من املرابطني يصل به الجهد 
وهـو يصرب ويرابـط يف الصحراء، يف 
أشـد الحـرارة، وصائـم يف النهار يف 
شهر رمضان، يصل الحال بالبعض 
منهـم إىل أن يغمـى عليه من شـدة 
العطش والظمأ، مع ذلك يأتي رفاقه 
لريشـقوه باملاء، يستيقظ من جديد 

ليواصل مرابطته وصمود وصربه. 
أيضاً يف الشتاء، سواًء يف الصحراء، 

بالـذات يف املناطـق الرشقيـة، أَو يف 
الجبـال، جبهـات كثـرية يف الجبال، 
ا، يصرب فيها  ويف مناطق بـاردة ِجـدٍّ
املرابطـون عىل أشـد الـربد، وهناك 
عـادًة نقص كبـري يف توفـر املالبس 
الشـتوية، واالحتياجات التي يحتاج 
املعاناة  لتخفيـف  املرابطـون  إليهـا 
من شدة الربد، يصربون عىل ظروف 

املناخ. 
الظروف العسـكرية: رصد نشـط 
لتحالـف العـدوان فـوق الكثـري من 
الجبهات، وأحياناً يف بعض الجبهات 
ونهاراً،  يسـتمر الرصد الجوي ليـالً 
حديثة،  وإْمَكانات  حديثة،  بطائرات 
الرصـد  ومـع  حديثـة،  وتقنيـات 
واالسـتهداف  امُلسـتمّر،  القصـف 
يصمـدون  ذلـك  مـع  امُلسـتمّر، 
ويسـتمرون، مـع قوافـل الشـهداء 
اليومية، الشـهداء ُكــّل، يوم قوافل 
مـن الشـهداء ُكــّل، يـوم والبقيـة 
الجرحـى  مـن  قوافـل  يرابطـون، 
أَيْـضاً، أعداد كبرية من الجرحى، مع 
ذلك ما تعانيه أرسهـم من الظروف 
الصعبـة، مـا تعانيـه أرسهـم مـن 
الظـروف، وأكثر من معانـاة الكثري 
من أبناء هذا الشعب، من أشد الناس 
معانـاًة هم أرس املرابطـني، مع ذلك 
يواصلـون مرابطتهم، البعض منهم 
يجـرح عـدة مـرات، يعـود بعضهم 
إىل الجبهـات حتـى قبـل أن يتكامل 
شـفاؤه من جراحه، عزمه، ضمريه 
الحـي، إيَمانه لم يرتكـه أن يجلس، 
أن يقعد، أن يستسيغ القعود، فيعود 
إىل الجبهة وهو لم يتماثل إىل الشفاء 
بعد، البعض منهم قد فقد بعضاً من 
أطرافه، رجله مثالً، يعود إىل الجبهة 
عىل عكازه، عزم إيَماني عظيم، {ِمْن 
بَْعِد َما أََصابَُهـُم اْلَقْرُح}[آل عمران: 
من اآلية172]، هـذا النموذج الراقي 
ا، البعض فقد شيئاً من حواسه.  ِجـدٍّ
ينتـرشون يف خطـوط تماس عىل 
طـول مـا يقـارب ألـف وأربعِمئـة 
وثالثـة وثالثـني كيلو مـرت، يف قرابة 
مئة جبهة، جبهات كثرية وواسـعة، 
البعض منها جبهـات يف الصحاري، 
البعض منها جبهات يف املدن، جبهات 
يف وديـان، جبهـات يف السـاحل، يف 
الصحراء، البعض يرابطون يف البحر 
يف الجـزر، يف حركـة بحريـة دؤوبة، 

... وهكذا.  ورصد بحري ُمستمرٍّ
ظـل  يف  الجبهـات  يف  وجودهـم 
مواجهات ُمستمّرة، بعض الجبهات 
بشـكل  املواجهـات  فيهـا  تسـتمر 
ووضـع  يومـي،  بشـكل  يومـي، 
سـاخن وحسـاس، والبعـض منها 
أَيْـضـاً تشـهد مواجهـات سـاخنة 
ا، ولذلـك بلـغ عـدد العمليات  ِجــدٍّ
التي نفذهـا املرابطـون املجاهدون 
الجيش واللجان الشعبيّة: ستة آالف 
وسـتِمئة وواحـد وثمانـني عملية، 
يعنـي: خـالل هـذا الفـرتة املاضية 
ليسـوا فقط متواجدين يف الجبهات 
ليجلسـوا ويقعدوا، بل هناك نشاط 
ا، تنفيذ لعمليات متنوعة:  كبري ِجـدٍّ
عمليات كربى، عمليات متوسـطة، 
عمليات إغـارات، عمليـات متنوعة 
باآلالف، كما أنهـم قاموا بالتصدي: 
وسـبعة  وخمسـمئة  آالف  لسـتة 
وعرشيـن عملية من جهـة األعداء، 
يعني: هم يف عمل دؤوب، مواجهات 
ولكنهـم  ومحتدمـة،  سـاخنة 
يصمدون بروٍح إيَمانية، ومعنوياٍت 
وجميـل،  عظيـٍم  وصـٍرب  عاليـة، 
ونماذج عاملية، بـرزت منهم نماذج 
تصبح نمـاذج عاملية، يقل أن يكون 
لها مثيـل يف العالم بكلـه، واملواقف 
هنا مواقف سجلها اإلعالم، ونرشها 
اإلعـالم، مواقـف بطوليـة عظيمـة 
ا، تقدِّم أروع األمثلة يف التفاني،  ِجـدٍّ
والعـزم،  والوفـاء،  واالستبسـال، 
والتضحية، هذا عىل مستوى امليدان. 
الصمـود  مظاهـر  مـن  أيضـاً 
العسـكري  األداء  يف  وتجلياتـه 
يتعلـق  مـا  للعـدوان:  والتصـدي 
مـن  وهـو  الحربـي،  بالتصنيـع 
التصـدي  يف  األََساسـية  املتطلبـات 
للعدوان، كان مـن أول ما ركَّز عليه 
تحالف العدوان ومن خلفه، هو أوالً 
حظـر توريد السـالح إىل هـذا البلد، 
منـع وصـول إىل أبناء بلدنـا للدفاع 
عن أنفسـهم، َوأَيْـضاً استهداف أي 
سـالح موجـود، ولذلك مـن أول ما 
ركَّـزوا عليه يف االسـتهداف الجوي: 
ومخازن  للمعسـكرات،  االستهداف 
لـكل  واالسـتهداف  فيهـا،  السـالح 
التـي  املعروفـة  األسـلحة  مخـازن 
كانـت تتبع الجيـش اليمني، وحتى 
أي مخـازن أسـلحة تابعـة للتجار، 

إذَا عرفـوا بـيشٍء منهـا اسـتهدفوه 
اتجـه  بالقصـف،  مبـارش  بشـكل 
اإلخوة األعزاء يف التصنيع الحربي إىل 
العمل يف مختلف املجاالت واملتطلبات 
األََساسـية، ويف مقدمتهـا: أسـلحة 
الردع (الصواريخ)، فبدأوا بنشاطهم 
يف تصنيـع الصواريخ، مـن صاروخ 
الرصخة، عىل مـدى أكثر من أربعني 
كيلو مرت تقريبًا، ُوُصـوالً إىل صاروخ 
وبـركان2،  وقـدس2،  الفقـار،  ذو 
إىل  تصـل  املـدى،  بعيـدة  صواريـخ 
مديات بعيدة، وبقوة تدمريية جيدة، 
ال يـزال العمل ُمسـتمّراً فيما يتعلق 

بالتصنيع الصاروخي. 
أحياناً يعـرتف تحالف العدوان أنَّ 
هناك نشـاط تصنيعي للصواريخ يف 
بلدنا، ويتحدث عن بعض عملياته يف 
القصف الجوي الذي ينفذه، والغارات 
التي يسـتهدف بها أهدافـاً يف بلدنا، 
أنهـا تسـتهدف مصانـع للصواريخ 
مثالً، تكـّرر هذا، وهو يعـرف جيًِّدا، 
تحالـف العدوان هو يعـرف جيًِّدا أنَّ 
لدينـا يف هـذا البلد نشـاطاً تصنيعياً 
محليـاً للصواريـخ، هـو يعرف هذه 
الحقيقة، ونحن ندرك أنه يعرف هذه 
بشـكٍل تام، مـع ذلك يتحـدث دائماً 
عن أنها صواريـخ إيرانية، صواريخ 
إيرانية، هـو يريد أن ينكر أنها إنتاج 
محيل، يصعـب عليه ذلـك، هو يريد 
لهذا البلد أن يكـون مدّمـراً، عاجزاً، 
مستسلماً، ال ينتج شـيئاً، محتّالً... 
إىل آخـره، فـأن تتحـول املعادلـة إىل 
وضـٍع مختلـف كليٍّا، يتحـول إىل بلد 
صامـد، ثابـت، منتـج، مصنِّع حتى 
لعتاده الحربي، ويتجه الحقاً- بإذن 
اللـه تعـاىل- إىل التصنيـع لألغراض 
هذا  املدنيـة،  واالحتياجـات  املدنيـة 

يغيظه، يكرب عليه، صعب عليه. 
بالتصنيـع  يتعلـق  فيمـا  أيضـاً 
وعمـل  محـيل،  جهـد  الصاروخـي، 
تنتجـه،  محليـة  وورش  محـيل، 
وإسـهام محـيل، تعـاون حتـى من 
الفقراء، تعاون حتى من ذوي الدخل 
املحدود، عندما تتوّجـه الصاروخية 
إلطالق صـاروخ ذو الفقـار، فبقدر 
ما هنـاك فيه من إسـهام من الذين 
يشتغلون يف التصنيع يف الورش إلنتاج 
هذا الصاروخ، فيه إسـهام حتى من 
املـرأة اليمنيـة، التي باعـت قرطها، 
وخرصهـا، وخاتمها، يف أن تسـاهم 
يف دعـم الصاروخيـة، والتـي باعت 
شـيئاً من غنمها، أَو باعت شيئاً من 
بقرها، أَو باعت شيئاً من أغراضها؛ 
لكي تسـهم بقيمته يف الصاروخية، 
ولكل اإلسـهام الشعبي املتنوع الذي 
يقدَّم دعماً للصاروخية، صاروخ ذو 
الفقار عندمـا يتم إطالقه، هو جهٌد 
مشرتك، وهو إسـهام من إسهامات 
هـذا الشـعب الصابـر، واملضحـي، 
وهكذا  والصابر،  والثابت،  واملعطاء، 

صاروخ قدس2... وما شابه. 
ات،  املسـريَّ وصناعـة  ات،  املسـريَّ

خطاب السيد

سمطظا سطى أن ظططص الخعارغت والمسغرات طظ أي طضان ظرغث اإلذقق 
طظه وإلى أي عثف ظرغثه تاى شغ الئتر
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وتطويرهـا، وتنويعهـا، أنـواع مـن 
ة، ألغراض متنوعة،  الطائرات املسريَّ
منها مـا يعمل يف الجبهـات، ومنها 
املديـات  إىل  لالسـتهداف  هـو  مـا 
البعيـدة، ومنهـا ما هو لالسـتطالع 
والتصويـر، ومنها ما هـو انتحاري 
بشـكٍل مبارش، ومنها ما هو إللقاء 
يف  ُمسـتمّرة  والعمليـة  قذائـف، 
التطوير، ويف رفع مسـتوى اإلنتاج، 
ال يربك األعداء،  ات سالح فعَّ واملسريَّ
ويقلق األعداء، ويؤرِّق األعداء، ومثَّل 
معضلًة لهم، كما هو الحال بالنسبة 
للصاروخيـة، يعربِّ عـن صمود هذا 
الشـعب، عـن إبداعـه، عـن ثمرتـه 

توكله عىل الله سبحانه وتعاىل. 
عىل مسـتوى الدفاع الجوي، الذي 
تمّكـن بالرغم من الظروف الصعبة، 
والعمـل من نقطة الصفـر، كما هو 
ات، وكما هو الحال  الحال يف املسـريَّ
يف الصاروخيـة، العمـل من  أَيْـضـاً 
نقطـة الصفـر، يف ظـروف صعبـة 
االقتصـادي،  املسـتوى  عـىل  ا  ِجــدٍّ
وحصـار شـديد، واسـتهداف جوي 
مكثّـف، هناك نتيجة جيدة، إسقاط 
لعـدد كبري مـن الطائـرات الحربية، 
وتطوير  االسـتطالعية،  والطائـرات 
ُمسـتمّر للدفاع الجـوي، وأملنا -إن 
شـاء اللـه- أن يصل إىل مسـتويات 
متقدِّمة، يف مقابل أنَّ النظام السابق 
كان يتلف ويدّمـر صواريخ الجوي يف 
حفالت مع األمريكيني واألمريكيات. 
بالبحريـة،  يتعلـق  فيمـا  كذلـك 
عمـل مـن نقطـة الصفـر، فاعلية 
عالية، ردع تـام عن مهاجمة مدينة 
الحديدة وما يحاذيها أَيْـضاً يف جهة 
السـاحل، وفاعليـة يف األداء البحري 
للمسـتقبل،  وتطويـر  والعملياتـي، 
ال  ومحـّدد،  واضـح  برنامـج  وفـق 
نحتـاج إىل اإلعالن عنـه، تظهر- إن 
شـاء الله- ثمراته يف املستقبل، وإن 

شاء الله يف املستقبل القريب. 
ا فيمـا يتعلق  حرصنـا ِجـدٍّ طبعاً 
وحتـى  ات،  واملسـريَّ بالصاروخيـة، 
يف البحريـة، أن نمتلـك القـدرة عىل 
مسـتوى املديـات البعيـدة، بحيـث 
نطلق مـن أي مكان نريـد أن نطلق 
منه مـن محافظاتنا الحرة، بمعنى: 
يف  أهدافـاً  نـرضب  أن  يف  نحتـاج  ال 
البحـر، أَو أن نـرضب أهدافاً يف الرب، 
أَو أهدافـاً لتحالف العـدوان حتى يف 
عمقهم، سـواًء يف السـعوديّة، أَو يف 
اإلمـارات... أَو يف غريهما، ال نحتاج 
فقط إىل محافظة محّددة، أَو منطقة 
محـّددة، نحـن عملنا عـىل أن نصل 
إىل مسـتوى أن نطلق مـن أي مكاٍن 
نريـد أن نطلق منـه، حتى إىل البحر، 
ا، أن نرضب  نحرص عـىل ذلك ِجــدٍّ
مـن أي محافظـة إىل أي نقطـة يف 
البحـر، وأن نرضب من أي محافظة 
أي بقعة إىل أي مكان مستهدف لدى 
تحالـف العدوان، هـذا يشء حرصنا 
عليه؛ ألَنَّنا نعرف أهميته، وما يمثله 

من إحباط لدى تحالف العدوان. 
هناك أَيْـضاً فيما يتعلق بالتصنيع 
تصنيـع  يف  كامـل  نجـاح  الحربـي 
املدفعيـة، وبالدرجـة األوىل مدفعية 
كبـري،  بشـكٍل  وقذائفـه  الهـاون 
وبشـكٍل متقدِّم، وبإتقاٍن تام، وهذا 
ا، وأصبحنا وصلنا  إنجـاز كبري ِجــدٍّ
يف هذا الجانب إىل مسـتوى االكتفاء 
الذاتـي يف صناعـة مدفعيـة الهاون 
وقذائفها، وصلنا إىل االكتفاء الذاتي 
بحمد الله سـبحانه وتعاىل، صناعة 
ألعداد كبرية، كميات ضخمة، نغطي 
الجبهـات بالقدر الرضوري، والعمل 
ُمسـتمّر إىل أن نصل إىل مستوى أكرب 
من َحيُث القـدرة عىل اإلنتاج بأعداد 

أكرب إن شاء الله. 
متنوعة،  أُخـرى  ألسـلحة  اإلنتاج 
تـم عرضهـا يف معـارض، وبثـت يف 
التلفـاز، منهـا القنَّاصـات املتنوعة 
واملتطورة والفاعلة والقوية، وكذلك 
كثرية  الهندسـة التي تصنع أنواعـاً 
الـة ومتنوعة،  ا ومتطـورة وفعَّ ِجـدٍّ
منها الكالشـنكوف النـوع املمتاز... 
وهكذا أشـكال كثرية وأنـواع كثرية 
مـن السـالح، والقطـاع الحربـي يف 
التصنيع العسـكري مزدهـر وواعد 
ا يف املسـتقبل، وبلدنا -إن شـاء  ِجـدٍّ
اللـه- سـيكون يف مقدِّمـة البلـدان 
املنتجة للسالح، واملتطلبات الحربية 
يف البلدان العربية بإذن الله سبحانه 
وتعـاىل، طبعـاً إىل اآلن أصبحنا ربما 
منفرديـن يف الـدول العربيـة بأنواع 
من األسـلحة التـي ننتجهـا محلياً، 
لـم تلحـق بنـا الكثـري مـن البلدان؛ 
ألَنَّ سياسـاتهم مختلفة يف مسـألة 

اإلنتاج املحيل. 
عىل مسـتوى الصمـود يف الجبهة 
األمنيـة لألجهزة األمنية يف الداخلية، 
وأجهـزة جهـاز األمـن واملخابـرات 
وهنـاك  السـابقة)،  (األجهـزة 
ا يف هـذه الجبهـة  عمـل كبـري ِجــدٍّ
إلفشـال مخّططات األعـداء، األعداء 
يسـتهدفون شـعبنا عـىل املسـتوى 
األمنـي بشـكٍل مكثّــف، ولكـن ال 
تظهـر هـذه الحالـة نتيجـًة للجهد 
الكبـري الذي حظي بتوفيـٍق من الله 
سـبحانه وتعاىل يف إفشال الكثري من 
املؤامـرات، واملكائـد، واملخّططـات، 
كان هنـاك كثري مـن العمليات التي 
خطط لها العدّو يف تفجري السيارات 
املفخخة واملتفجرات يف األسـواق، يف 
أماكـن التجمعات، يعنـي: لم يكتف 
تحالف العـدوان بأنه يقتل أبناء هذا 
البلد عـرب الغارات الجويـة بالقنابل 
أَيْـضـاً  حـرص  إنمـا  والصواريـخ، 
عـىل أن يكون له نشـاط تخريبي يف 
املجـال األمني، من خالل املفخخات، 
واملتفجـرات،  واالنتحاريـني، 
واالغتيـاالت، فخطـط للكثـري مـن 
العمليـات التـي فشـلت- بحمد الله 
سـبحانه وتعـاىل- عىل يـد اإلخوة يف 
األجهزة األمنية، ووفقهم الله توفيقاً 

َكبـرياً يف ذلـك، طبعاً تـم اإلعالن عن 
الكثري مـن العمليات التي أفشـلت، 
والشـبكات التي ضبطت، والعنارص 
اإلجرامية التـي ألقي القبض عليها، 

وبثت اعرتافاتها يف التلفاز. 
أيضـاً تم إفشـال مسـاعي العدّو 
يف توسـيع دائـرة الجريمـة املنظمة 
والفوىض، العدّو له نشاط يف الجريمة 
املنظمة، نرش الدعارة بشكل منظم، 
الفسـاد األخالقـي، يعمـل بهذا بكل 
يف األرض، وإجراماً،  جهـد؛ إفسـاداً 
واسـتهدافاً قذراً لهذا الشعب العزيز 
املسـلم، َوأَيْـضـاً نشـاط يف الرتويج 
للمخـدرات، يف الحركة باملخدرات، يف 
االتجار باملخدرات، نشـاط منظم يف 
جرائم القتل، يف جرائم اإلقالق لألمن، 
وإقـالق السـكينة العامـة، وإثـارة 
والرصاعات  االجتماعيـة،  املشـاكل 
القبيلة، كم يشـتغل عىل مخّططات 
كثرية وفشـل يف الكثـري منها، كذلك 
الفـوىض، يحاول أن يثـري الفوىض، 
عمليات إجراميـة الهدف منها إثارة 
الفوىض، وإعـدام األمن واالطمئنان 

لدى املواطنني. 
أيضـاً مـن النجاحـات املهمـة يف 
الجبهـة األمنيـة: تثبيـت مسـتوى 
جيـد يف البلد من االسـتقرار األمني، 
غـري  حتـى  الجريمـة  ومكافحـة 
ضبـط،  هنـاك  يعنـي:  املنظمـة، 
هناك اسـتقرار ال بـأس به ملموس 
لـدى أبناء الشـعب، هنـاك مكافحة 
للرسقـة، مكافحـة للجرائم، تصدي 
للجرائـم، ضبط للمجرمني، نشـاط 
لضبـط األمن بشـكل عـام، النظام 
ظـل  يف  ملمـوس،  نشـاط  العـام، 
معاناة كبرية عىل مستوى الظروف، 
وانعـدام  والقـدرات،  واإلْمَكانـات، 
الحفاظ  كثرية،  ومعانـاة  للمرتبات، 
بمسـتوى جيد عـىل النظـام العام، 
وهـذا ملحـوظ لـدى أبنـاء شـعبنا 
وملمـوس، وإيجابيـة كبـرية يف ظل 
ظـروف فيهـا اسـتهداف كبـري من 
جانب األعداء، ونشـاط منظم، ومن 

واقع إْمَكانات كبرية وضخمة. 
الصمـود يف الجبهـة االقتصادية: 
التماسـك  ذلـك  مقدمـة  يف  وكان 
أمام مسـاعي العـدّو لالنهيار العام 
عـىل املسـتوى االقتصـادي، العـدّو 
كان يعتـرب الجانـب االقتصادي هو 
نقطة الضعف الكبرية لشعبنا؛ أوالً: 
للواقع الذي يعيشـه شـعبنا نتيجة 
السياسـات يف املراحـل املاضيـة، لم 
يكن هناك سياسة اقتصادية بناءة، 
تبني بنيًة اقتصاديًة وطنيًة محلية، 
االقتصاديـة  باإلْمَكانـات  ترتقـي 
ويف  املحـيل،  اإلنتـاج  مسـتوى  يف 
مسـتوى االكتفاء الذاتي للمتطلبات 
األََساسية التي يحتاج إليها الشعب، 
وبالبنيـة التحتيـة الالزمـة للقطاع 
االقتصـادي، فاسـتغل العـدّو هـذه 
النقطة وحـاول أن يضيـق بها عىل 

شعبنا أشد التضييق. 

للعملة،  اسـتهدافه  عـن  تحدثنـا 
مع ذلك متماسـكة إىل َحـــّد كبري، 
ويحتاج هذا األمر إىل تعاون ُمستمّر 
يتفهمـوا  وأن  الشـعب،  أبنـاء  مـن 
طبيعة اإلجراءات يف الحرب، الهادفة 
إىل التصدي ملساعي األعداء يف رضب 
العملة، مثالً: يسعى األعداء إىل سحب 
العملة بشـكل كبـري إىل املحافظات 
املحتّلـة، العملة الصعبـة (الدوالر)، 
املبالـغ  حتـى  الصعبـة  العمـالت 
املاليـة التي هي بالعملة السـعوديّة 
وبغريهـا، ملاذا؟ هـم يحاولون بذلك 
رضب العملـة الوطنية، حتى تصبح 
العملـة اليمنيـة ضعيفة، وتسـقط 
أمام الدوالر، وترتفع األسعار بشكٍل 
عام، ويعاني الشـعب بشكٍل عام يف 

النهاية. 
هنـاك جهـود كبـرية مـن البنـك 
اللجنـة  يف  واإلخـوة  صنعـاء  يف 
االقتصاديـة تبذل يف سـياق الحفاظ 
عىل سعر العملة وتماسكها، وجهود 
معهم من األجهـزة األمنية،  أَيْـضـاً 
وهـذا يحتـاج إىل تعـاون ووعي من 

جانب الشعب. 
هناك أَيْـضاً يف الجبهة االقتصادية 
اهتمـام كبـري يف النشـاط الزراعي، 
كذلك سـعي إليجاد بيئة تساعد عىل 
االسـتثمار املحـيل، والـذي ينهـض 
باالقتصـاد هو عندمـا تتجه رؤوس 
اإلنتـاج  يف  االسـتثمار  إىل  األمـوال 
املحـيل، بـدالً مـن رشاء ُكــّل يشء 
مـن الخـارج، وهـذا فيـه صعوبات 

وتعقيدات كثرية. 
هنـاك  الخدمـي:  املجـال  يف 
الخدمـات  تشـغيل  يف  اسـتمرارية 
الرضوريـة ولـو يف حدهـا األدنـى، 
ونشـاط ملموس يعني، مثالً: شغل 
ال بأس به يف الطرق، يف الشـوارع، يف 
طرق يف الريف، مشاريع هنا وهناك، 
ا، لكن هناك  مـن واقٍع صعـٍب ِجــدٍّ
توّجــه، هنـاك إراَدة، هنـاك عـزم، 
ا، تتيرس  ولو أن الظروف صعبة ِجـدٍّ
األمور- إن شـاء الله- يف املسـتقبل، 
قال اللـه تعاىل: {َسـيَْجَعُل اللَّـُه بَْعَد 

ا}[الطالق: من اآلية7].  ُعْرسٍ يُْرسً
عـىل مسـتوى الجبهـة التعليمية 
يف  واسـتمرار  صمـود  والثقافيـة: 
مـن  بالرغـم  التعليميـة،  العمليـة 
ا للمعلمني  الظـروف الصعبـة ِجــدٍّ
املرتبـات،  وانعـدام  والطـالب، 
واستهداف تحالف العدوان للمدارس 
والجامعات، هناك اسـتمرار واضح، 
إرصار عىل استمرار يف عملية التعليم 
بالرغم مـن ُكـلِّ ذلك، مع اسـتمرار 
التهديد املعـادي من جانـب تحالف 
امُلسـتمّر،  واالسـتهداف  العـدوان، 
مع ذلك تسـتمر العمليـة التعليمية، 
وفيها فـرص جيدة، وهناك نشـاط 
بالنسـبة للمسـتقبل- إن شاء الله- 

يرتقي بالعملية التعليمية. 
الصموُد يف الجبهة اإلعالمية: وهي 
جبهة سـاخنة، جبهة مهمة، يف هذا 

الزمـن اإلعالم من أهم الجبهات، ويف 
مقدمـة الجبهـات، وهنـاك نشـاط 
مكثّــف من الجهـات اإلعالمية من 
أبناء هذا البلد، مـن أحرار هذا البلد، 
اإلعالميـون األحرار الرشفاء، يؤدون 
وجهـد  وصـرب  بنشـاط  واجباتهـم 

مكثّـف. 
ا ومميز  هنـاك جهـد كبـري ِجــدٍّ
لإلعـالم الحربي يف مقدمـة الجهات 
َكبرياً،  اإلعالمية التـي قدمت جهـداً 
الحقيقة  إلبـراز  كبـرية؛  وتضحيات 
الجبهـات،  يف  الحقيقـة  وإظهـار 
َوأَيْـضـاً توثيق أهم األحداث، اإلعالم 
الحربـي يقـوم بـدوٍر مميـز وكبري 
وعظيـم، وقدم الكثري من الشـهداء 

يف ذلك. 
عىل مسـتوى القنوات الفضائية، 
ويف املقدمـة قنـاة املسـرية، طبعـاً 
هـي يف مناسـبتها العرشية، نحن يف 
هذا املقام وبتلك املناسـبة، املناسبة 
العرشيـة لقنـاة املسـرية، نتوّجــه 
إليهم بالتحية واملباركة، وال شـك أن 
لقناة املسـرية الدور الرائد يف اإلعالم 
الوطنـي، يف توضيـح مظلومية هذا 
يف  معاناتـه،  توضيـح  يف  الشـعب، 
تفنيـد ادِّعـاءات األعـداء وتضليلهم 
اإلعالمـي، هي صوٌت لهذا الشـعب، 
هـي صوٌت لـكل األحرار، هـي منربٌ 
للحـق، هـي مـربٌ للهدى، هـي منربٌ 
للحقيقـة، هي التي تعرب عن معاناة 
هـذا الشـعب، عـن مظلوميـة هـذا 
الشعب، عن حق هذا الشعب، ولذلك 
مكثّــف،  بشـكٍل  األعـداء  حاربهـا 
عملـوا عىل وقـف بثها، عملـوا عىل 
اسـتهداف منشـآتها يف البلد، عملوا 
عىل اسـتهداف مراسـليها، أنشـطة 
عدائية كثرية موجهة إىل هذه القناة، 
وتقوم  واسـتمرت،  واصلت،  ولكنها 
بواجباتها، ويف املسـتقبل- إن شـاء 
الله- إىل األفضـل واألفضل واألفضل 

بإذن الله. 
يف  البلـد  يف  الرسـمية  القنـوات 
صنعـاء أَيْـضـاً تـؤدي دوراً مهمـاً، 
قنـاة  األُخـرى،  الوطنيـة  القنـوات 
الساحات والقنوات األُخرى الوطنية 

تؤدي دوراً مهماً. 
يف  والصحـف،  اإلذاعـات  أيضـاً 
مواقـع التواصل االجتماعي نشـاط 
ألحرار هـذا البلد، لفرسـان اإلعالم، 
الذين هم يتَحّركون بكل مسـؤولية 

وجد. 
وهكـذا يف ُكــّل طبيعة األنشـطة 
اإلعالمية هنـاك حضور بـارز، وإن 
شـاء اللـه يتحسـن، إن شـاء اللـه 
تتظافـر فيه الجهـود، يرتقـي فيه 
إن شـاء اللـه املزيـد  األداء، أَيْـضـاً 
واملزيـد من اإلبداع يف عمليات اإلنتاج 
ومسـتوى األداء بـإذن اللـه، هذا ما 
ننتظره من الجميـع يف هذه الجبهة 

املهمة. 
وهكـذا الصمود يف ُكــّل املجاالت، 
الصمـود هـو العنوان، هـو العنوان 
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الذي نرى مصداقيته يف األداء العميل 
يف ُكــّل املجاالت ويف ُكــّل الجبهات، 
بالرغـم من الظـروف الراهنـة، بما 
فيهـا من صعوبـات، مـن تحديات، 
لكننا نجد ثمرة هـذا الصمود، عزًة، 
انتصارات  تحّققـت  نـرصاً،  كرامًة، 
عظيمة يف ُكــّل ميدان، هناك الكثري 
من االنتصـارات لشـعبنا، ويقابلها 
ألعدائنـا،  اإلخفاقـات  مـن  الكثـري 
ونحن واثقون بالنسـبة للمستقبل، 
وبالنسبة للعاقبة؛ ألَنَّ الله وعد، وهو 
الـذي ال يخلـف وعده، هـو من قال 
«جلَّ شـأنه»: {َواْلَعاِقبَـُة ِلْلُمتَِّقنَي}، 

{َواْلَعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقنَي}. 
ثمرة هـذا الصمود مـا نحن عليه 
اليوم، يف موقٍع متقدم، أفضل بكثري 
من السنة األوىل للعدوان، أفضل بكثري 
من الظرف الذي بدأ فيه العدوان، من 
َحيُث القدرات العسـكرية، من َحيُث 
امتـالك قـدرات، إْمَكانـات، خربات، 
ترسـيخ قيـم، مبـادئ، تربيـة جيل 
عىل الحريـة يف مفهومها الحقيقي، 
وأنـا أقـول لألعـداء: الويـل لكم من 
هـذا الجيـل الناهض، جيـل تربى يف 
أحضـان الحريـة، تربـى يف أحضان 
الجهـاد، تربـى ونمـى يف الظـروف 
الصعبة، جيالً فوالذياً مؤمناً، واعياً، 
مستبرصاً، حراً، عزيزاً، كريماً، تربى 
يف بيئة كلهـا جهاد، كلهـا تضحية، 
كلها عزة، كلهـا قوة، املواقف قوية، 
التوّجـهات قويـة، القوة حارضة يف 
ُكـّل يشء، عنواٌن بارز، وأداء حاٌرض 

حٌي يف ُكـّل مجال. 
لذلـك نحـن نجـد إيجابيـة هـذا 
الصمود ونتائجه العظيمة واملتميزة 
يف هـذه املرحلة، التي وصلنا فيها إىل 
مستوى متقدم، بالرغم مما نعانيه؛ 
ألَنَّ خيـار الصمـود لـه متطلباتـه، 
يحتاج إىل تضحيـة، يحتاج إىل صرب، 
اِبِريـَن}، {َواللَُّه  لكن {َواللَّـُه َمَع الصَّ
من  عمـران:  اِبِريـَن}[آل  الصَّ يُِحـبُّ 
اِبِريَن} اآلية146]، {إِنَّ اللَّـَه َمَع الصَّ

[البقـرة: من اآليـة153]، فلذلك هذا 
الصرب هو صربٌ له نتيجته، له ثمرته؛ 
أما االستسـالم فهو الخيار الكارثي، 
الـذي عواقبه وخيمـة، وليس له أي 
نتيجـة إيجابيـة، وكلفتـه باهظـة 

ا، وخسارته يف الدنيا واآلخرة.  ِجـدٍّ
يف ظـل الوضـع الراهـن وما نحن 
عليه بعد سبعة أعوام، ال زلنا نواجه 
االقتصـادي،  الوضـع  يف  تحديـات 
العسـكري،  الوضـع  يف  وتحديـات 
لكننـا  مجـال،  ُكــّل  يف  وتحديـات 
تعلمنـا يف ُكــّل األعوام السـبعة أن 
نحـول ُكـّل التحديـات إىل فرص، أن 
ننطلـق يف مواجهـة ُكــّل التحديات 
مهمـا كانت، مـن خالل اسـتعانتنا 
بالله «سـبحانه وتعاىل»، من منطلق 
إيَماننا بـه، ثقتنا بـه، توكلنا عليه، 
رجاءنـا اإليَمانـي العظيـم، والله ال 
يخيب رجاء من رجـاه، نحن توكلنا 

عليـه، وهو القائل يف القرآن الكريم: 
{َوَمْن يَتََوكَّْل َعَىل اللَِّه َفُهَو َحْسـبُُه}

[الطالق: مـن اآلية3]، ورأينا ثمرات 
هـذا التـوكل، ونتائـج هـذا الصرب، 
وقيمة هذا الجهد، يف الواقع العميل، 
رأيناها انتصارات كبـرية جداً- كما 
قلنـا- يف ُكــّل مجـال، ونجاحـات 
ا، وإن تجاهلها البعض،  مهمة ِجــدٍّ
ال  هـذا  البعـض،  عنهـا  تعامـى  أَو 
ينقص من الحقيقة شـيئاً، حقيقة 
ماثلـة، كبـرية، عظيمة، ملموسـة، 
هي واقٌع نعيشه، هي أحداٌث كبريٌة 
تفـرض نفسـها، هي وقائـع مألت 
سـمع الدنيـا وبرصها، وهـذا يشٌء 
ملمـوٌس يف العالـم، يف ُكــّل العالـم 
يعرتفـون أن العـدوان قد فشـل إىل 
اليوم، وأنه متجٌه إىل الفشل النهائي. 
ولذلـك مـا علينـا إال املزيـد مـن 
الصـرب، واملزيـد من الثبـات، واملزيد 
من اإلبـداع والجهد املنظم، والتَحّرك 
يف ظل الطاقات والقدرات الشـعبيّة 
والرسـيمة عىل مبدأ التعـاون، الذي 
هو مبدأٌ عظيم جـداً: {َوتََعاَونُوا َعَىل 
اآلية2]،  من  َوالتَّْقَوى}[املائـدة:  اْلِربِّ 
بالتعاون واالعتمـاد عىل الله نواجه 
ُكـّل التحديات مهما بلغت، ونتجاوز 
ُكـّل الصعوبـات مهما كانت، فلذلك 

فلنستمر. 
عىل مستوى الواقع العاملي: هناك 
أحداث ومتغـريات وظروف معروفة 
مـع الحـرب يف الغرب، الحـرب التي 
عادت إىل أُوُروبا بعد خمسـني عاماً، 
وأمريـكا  األُوُروبيـة  الـدول  كانـت 
املؤامـرات  لحبـك  فيهـا  يتفرغـون 
والدسـائس عـىل عاملنا اإلسـالمي، 
اليـوم الحـرب عندهـم، يف بلدانهم، 
وهـي نتيجة للسياسـات األمريكية 
العدائيـة التخريبية يف ُكــّل العالم، 
سياسات  هي  األمريكية  السياسات 
تنـرش  سـيئة،  سـلبية  تخريبيـة 
الحـروب، وتنرش األزمات يف مختلف 
بلـدان العالم، هذه املتغـريات وهذه 
األحـداث فيهـا الكثري مـن الدروس 

والعرب:
يف  الغـرب  افتضـح  أولهـا:  مـن 
يف  فهـو  لديـه،  املعايـري  ازدواجيـة 

أوكرانيا يسـتنهض ُكــّل يشء وكل 
العناويـن يف الحـرب والنفـري العام، 
لـم يبـق هنـاك كالم عـن السـالم، 
وال جهـود للسـالم، ُكـّل األنشـطة 
ل يف ُكــّل االتّجاهات:  العدائيـة تفعَّ
وعسـكريٍّا،  ا،  واقتصاديّـٍ إعالميـاً، 
وتحـت ُكــّل العناوين، حتـى أنهم 
يطلبـون من العجائـز يف أوكرانيا أن 
يقاتلـن، ويطلبـون مـن األطفال أن 
يقاتلـوا، املهـم أن يهـب الجميع ما 

دامت أمريكا طلبت ذلك. 
هكـذا هـو الغـرب يسـتنفر ُكـّل 
يف  والعدائيـة  الحربيـة  العناويـن 
أيـة معركـٍة يريدهـا، تحـت الراية 
األمريكيـة والقيـادة األمريكية؛ أما 
نحـن كشـعٍب يمنـي فيسـتكثرون 
علينا حقنـا املـرشوع يف الدفاع عن 
أنفسـنا، عن بلدنا، عن حريتنا، عن 
اسـتقاللنا، عـن كرامتنـا، ولكننا ال 
نأبـه لذلـك وال نكـرتث لذلـك، نحن 
عىل بصـريٍة مـن أمرنـا، ويقنٍي من 
عدالة قضيتنا، ووضوٍح يف معركتنا، 
ونحـن ننطلق فيها بالتوكل عىل الله 

«سبحانه وتعاىل». 
الدوليـة  املتغـريات  هـذه  ظـل  يف 
يتضـح لنـا أهميّة العنايـة بالوضع 
الداخـيل لدينـا فيما يتعلـق باإلنتاج 
باالقتصـاد  واالهتمـام  املحـيل، 
الوطنـي، االعتماد الذي كان سـائداً 
يف البلـد كسياسـة للنظام السـابق 
عىل االسـترياد الخارجـي لكل يشء، 
مـن عواقبـه السـيئة أن نتـرضر يف 
وطننـا عنـد أي أزمـات أَو مشـاكل 
دوليـة أَو إقليميـة، ومـع الحصـار 
علينـا، الحصار الشـديد من تحالف 
ه مـع  العـدوان نتـرضر أكثـر؛ ألَنـَّ
الحصار أَيْـضاً تأتي املعاناة الناتجة 
عن هذه املتغـريات واألزمات الدولية 
ا  واإلقليميـة، ولذلـك من املهـم ِجـدٍّ
أن نتجـه يف هذا البلد، وباالسـتعانة 
باللـه، باالعتماد عىل اللـه، بالتوكل 
عىل الله «سبحانه وتعاىل»، أن نتجه 
بكل جديـة إىل اإلنتاج املحيل، اإلنتاج 
الوطني، رجال املال واألعمال عليهم 
أن يتوّجـهوا هذا التوّجـه، يف القطاع 
إنتاج  الزراعـي،  واإلنتـاج  الزراعـي 

وتسـويقها...  وتعليبها،  املحاصيل، 
املواطنـون  َوأَيْـضـاً  ذلـك،  إىل  ومـا 
بشـكل عـام يمكن إنشـاء رشكات 
تعاونيـة،  تسـاهميّة،  ومؤّسسـات 
اإلنتـاج  يف  لتنشـط  اسـتثمارية، 

الداخيل. 
تجـاه  املتغـريات،  هـذه  تجـاه 
ليـس  املعانـاة،  تجـاه  التحديـات، 
مـن الصحيـح أن نبقـى نصيح من 
املعاناة فحسب، أَو أن نبقى يف حالة 
تذمر واسـتياء وعقد داخليـة بعيًدا 
عـن االنطالقـة العملية عـىل النحو 
املثمر،  الصحيح  بالشـكل  الصحيح 
الذي نعتمد فيه عىل الله، نلتجئ فيه 
إىل اللـه، الـذي هو الـرزاق ذو القوة 
املتني، وهو الرب الكريم الرحيم، وذو 
الفضل الواسـع العظيـم، أن نجلس 
نتذمر، نلقـي بالالئمة عـىل بعضنا 
البعـض، ناسـني للحصار، ناسـني 
لهذه األحداث الدوليـة، التي أحدثت 
أزمـات حتـى يف أمريـكا وأُوُروبـا، 
أزمات يف املشتقات النفطية، ارتفاع 
يف األسـعار يف مختلف بلدان العالم، 

فلنتجه بجد إىل اإلنتاج املحيل. 
يف ختام هذه الكلمة، يف هذا املقام، 

يف هذه املناسبة نؤّكـد عىل ما ييل:
• أوالً: مواصلـة الصمـود كخيار 
قيمي،  إنسـاني،  إيَمانـي،  مبدئـي، 
أخالقي، وطني لدى الوطنيني، ودعم 

الجبهات باملال والرجال. 
• مواصلة تطوير ودعم الصناعة 
الحربيـة، َوأَيْـضاً يف هـذا العام يتم 
التوّجــه نحو العنايـة بالتصنيع يف 
الجانب املدني، هذا ما نحرص عليه 

ونسعى له. 
• العنايـة بالتكافـل االجتماعـي 

والزكاة. 
• العمل لالنتقال بالعمل الرسمي 
الحكومـي يف إطار الخطـط املهمة، 
والقطاعـات  املحـّددة،  واألولويـات 
التي صـدرت بها قـرارات؛ ِمن أجِل 
تطويـر العمـل الحكومي وإصالحه 

وتصحيح مساره. 
• أيضاً نؤّكـد فيما يتعلق بالوضع 
موقفنـا  يف  ثباتنـا  عـىل  الخارجـي 
ــة بكلها،  املبدئي تجاه قضايـا األُمَّ

يف التكامـل مـع إخوتنـا يف محـور 
املقاومـة كيٍد واحـدة، َوأَيْـضاً فيما 
يتعلـق بالقضية الفلسـطينية، التي 
ـة، ال نحيد  هي القضية املركزية لألُمَّ
ع املطبعـون،  وال نميـل، مهمـا طبـَّ
وانحرف املتآمرون واملوالون ألمريكا 

وإرسائيل. 
• يف هـذا املقـام أَيْـضـاً نتوّجــه 
بالشكر لكل الذين وقفوا مع شعبنا 
يف محنته ومظلوميته، من إخوتنا يف 

محور املقاومة وأحرار العالم. 
• أيضاً يف هـذا املقام أدعو تحالف 
ورفـع  العـدوان،  لوقـف  العـدوان 
الحصـار، وإنهاء االحتالل، هذا الذي 
مسـاعي  أي  املشـكلة،  بـه  تنتهـي 
لـن  التفافيـة  وعناويـن  التفافيـة 
تجديهم شـيئاً، إذَا أرادوا أن يخرجوا 
أنفسهم من الواقع الذي وصلوا إليه 
نتيجًة لعدوانهم، فاملسـألة واضحة، 
وقـف العـدوان، أوقفـوا عدوانكـم، 
أنهـوا حصاركـم، أنهـوا احتاللكم، 

واملشكلة تنتهي. 
نصل يف ختام هذه الكلمة إىل فقرة 

قادمون:
قادمون يف العـام الثامن بالتوكل 
عىل الله «سـبحانه وتعـاىل»، والثقة 
به، واالسـتعانة بـه، {َوَمْن يَتَـَوكَّْل 
َعـَىل اللَِّه َفُهَو َحْسـبُُه}[الطالق: من 

اآلية3]. 
قادمون بجحافل جيشنا املجاهد، 
املؤمن  املتفاني،  املستبسل،  الصابر، 

بربه «سبحانه وتعاىل». 
قادمـون بصواريخنا البالسـتية، 
وطائراتنا املسـرية، الفاعلة، املنكلة 

باألعداء، البعيدة املدى. 
املتميز،  الحربي  بإنتاجنا  قادمون 

وأنظمة الدفاع الجوي. 
قادمون بأسـلحتنا البحرية، التي 
تغرق األعـداء، وتوصلهم -بإذن الله 
تعـاىل- إىل قعر البحر، كما هو هالك 

فرعون. 
قادمون يف العام القادم بالتصنيع 
َس فيه نهضًة حضاريًة  املدني؛ لنؤسِّ
تخدم وضع شعبنا االقتصادي بإذن 

الله تعاىل. 
وأخـرياً: أدعـو شـعبنا العزيز إىل 
الحضـور يـوم الغـد يف الفعاليات يف 
مختلـف السـاحات، حرصنا عىل أن 
تكـون املناسـبة هذا العـام مفرقة؛ 
نظراً للظروف التي يعانيها شـعبنا؛ 

بَسبِب انعدام املشتقات النفطية. 
نَْسـأَُل اللَه -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- أَْن 
َقنـا وإيِّاكم ملا يُْرِضيـه عنا، وأَْن  يوفِّ
يرَحَم شـهداَءنا األبراَر، َوأَْن يشـفَي 
َج عن أرسانا، َوأَْن  جرحانـا، َوأَْن يفرِّ

َعاِء. نا بنرصه، إِنَُّه َسِميُْع الدُّ ينُرصَ
ــَالُم َعَلـيُْكـْم َوَرْحـَمُة اللِه  َوالسَّ

تََعاَىل َوبََرَكاتُه.
حفظكم الله، وّفقكم الله، رعاكم 

الله.

خطاب السيد

ظخظع الضقحظضعف والصظاخات وأظعاسًا ضبغرة طظ افجطتئ، 
والاخظغع التربغ طجدعر وواسث وبطثظا جغضعن شغ طصثطئ 

الئطثان المظاةئ لطسقح 
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ضطمئ أخغرة

ذلك شدُض اهللا غآتغه 
طظ غحاء

غتغى المتطعري  
 

طمأن جماهريَ الشـعب وبلسـَم 
جراحهم.. وتال عليهم آياِت الصمود 
والصـرب.. فصنَع من ثباتـه ثباتَهم 
الـذي ال تزعزُعه األهـواُل وال توهنُه 
فداحُة الُخُطوِب وعظائُم املصائب. 

املجاهديـن  عزائـَم  وَشـــدَّ 
املقاتلني األبطـال ورفع معنوياِتهم 
يف ُكـّل ميادين القتال.. وعزَّز ثقتَهم 
باللـه نـاًرصا، وبـه قائـًدا ومعلًِّما 
ومرشـًدا.. فازدادوا يقينًا بوعد الله 
الحاسم ونرصه القادم.. ركونًا عىل 

قوته القاهرة وبأسه الشديد. 
باطَلهـم  وأبـان  األعـداَء  أحـرج 
وكشـف زيـَف دعاواهـم وأسـقَط أقنعتهـم.. فأصبـح عداؤهم له 
ولشـعبه عاًرا يالحقهم.. وجرائمهم امُلستمّرة دليًال عىل طاغوتيتهم 
املستكربة.. وضعف كيدهم.. وسوء عاقبتهم.. فهم من الهزيمة عىل 
يقني.. وبينهم وبني النرص بعد املرشقني.. أال ذلك هو الخرسان املبني. 
ــَة  رّسـخ مبادئَ اإلخاء.. ورسم معايريَ العداء والوالء.. وعّلم األُمَّ

قداسَة االنتماء. 
أشـاد بالصادقني دوَن مبالغـٍة يف إطرائهم.. بل إنصاًفا لهم ملا هم 

عليه من صدق املوقف يف نرصة اليمن وأهله. 
َم املواِعَظ البليغة.. والنصائَح الزاجرة.. ورسـم مالمَح املواقف  قدَّ

السياسية داخليٍّا وخارجيٍّا. 
تحدَّث عن املايض.. وفرسَّ الحارض.. واسترشَف ما هو آٍت. 

سـبحاَن اإللِه الذي منحه الحكمَة والرشـاد.. والتوفيَق والسداد.. 
َله عىل كثرٍي من عباده تفضيًال.  وفضَّ

سبحاَن الله وبحمده.. سبحان الله العظيم. 

الصائُث ِجرُّ الفعز وِجرُّ الظخر
اسـتقطاب وإثـارة فتـن، وتحريـُض البيئـة الحاضنـة بإثـارة النزعات 
العنرصيـة واملذهبية والطائفيـة واملناطقيـة، وكلُّ أنواع التفريـق والتمزيق 
والتفتيـت، واسـتغالُل أي تبايـن: ُسـنًَّة وشـيعة، روافض ومجوس، شـماالً 
وجنوبـاً، سـادًة وقبائَل، وحتـى داخل املذهـب الزيدي، زيـدي حوثي وزيدي 
أصـيل وهلم َجرَّا، وما زلنا نسـمع ونرى ُكــلَّ يوم نغمًة ونائـرًة وثائرًة، فتناً 
داخليـة من فتنـة عفاش إىل حجور إىل العدين، اغتيـاالٍت واختطافاٍت وكّل ما 
يمكن توصيُفه أَو تسـميته أَو استخدامه ضمن الرصاع والحرب واالستهداف 
سـواٌء أكان مرشوعاً أَو غريَ مرشوع، حالالً أم حراماً، قانونيٍّا أَو غري قانوني، 
يسـتهدُف مدنيـني أَو ال يسـتهدف، وهكذا فعلوا ُكـلَّ يشء لسـحق الشـعب 
اليمني وإبعاِده عن قائده، ومع ذلك باءوا بالفشل، وظل السيد القائد حارضاً 

يف قلب املعركة يتحمل ما لم تتحمله الجبال. 
- فضًال عن ُكـّل ذلك لم يتوقف األمُر عند الثبات والصمود فقط، بل تجاوز 
ًة  ذلك إىل الرد والتقدم والتصنيع والتطوير، فقبل الحرب ال نمِلُك طائرًة مسـريَّ
وال صاروًخا باليستيًا، واليوم الحمُد لله الفارُق كبريٌ إىل جانب اإلدارة واملتابعة 
والتقييـم واملراقبة والحكومة والضبط واإلرشـاد والهدايـة والتعليم واإلعالم 

وتهذيب السلوك والحفاظ عىل املجتمع من االخرتاق والفساد. 
ُكْم﴾، ﴿َوالَِّذيَن َجاَهُدوا  وا اللََّه يَنُْرصْ - إن مصداَق قول الله تعاىل ﴿إِْن تَنُْرصُ
نْيَا َويَْوَم  ِفينَا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسـبَُلنَا﴾، ﴿إِنَّا َلنَنُْرصُ ُرُسَلنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا ِيف اْلَحيَاِة الدُّ
يَُقوُم اْألَْشـَهاُد﴾ وغريهـا من اآليات القرآنية تتجـّىل وبوضوح يف هذه الحرب 
غـري املتكافئـة والخارجة عن ُكـلِّ املوازيـن إال ميزان أنها حـرُب اإليَمان ُكلِّه 
يف مواجهـة الكفر كله، واملقارنُة بني طرفـني الفارُق بينهما -من َحيُث الدعم 

واإلْمَكانات والخربات- ما بني الذرة واملجرة. 
فالحمُد لله عىل نعمته، ونسـأُل اللَه أن يلهَمنا الشكَر عىل نعِمه وأن نكون 
ُجنداً أوفياًء لهذا القائد العظيم، وأن يعينَنا عىل ما تبقى من حياتنا للثباِت عىل 
طريق الحق مع بصريٍة ويقنٍي وإيَماٍن وتقوى وطاعٍة لله ولرسوله وألوليائه، 

والحمُد لله َربِّ العاملني. 

تامئ طظ الخفتئ افولى

صادطعن طع صائث الحسإ والظخر
عاحط أتمث حرف الثغظ

رسـائُل عـدٌة يمكـُن فهُمها من اسـتباِق كلمـِة قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -يحفُظه الله- بعمليٍة عسـكريٍة واسـعة 
ونوعيـة يف عمق العدّو السـعودّي، وأن يتىل بياُن القوات املسـلحة قبيل 
الكلمـة بدقائَق، لكن ما يهمني يف هذه التناولة هو هذا االقتدار العجيب 
الذي يثبته السـيد القائد يوماً تلو آخر وبشـكل يثري دهشـة العدّو قبل 
الصديق، وإعجاب هذا الشـعب اليمنـي العظيم الذي ال تكاد تخلو كلمة 
ـة يف كلماته  مـن كلمات قائـد الثورة إال ويمتـدح خاللها أحراره، َخاصَّ

بمناسبة اليوم الوطني للصمود. 
الحقيقة إن جانباً َكبرياً من هذا املديح املسـتحق ألحرار الشعب كان 
نتاج قيادته الحكيمة التي حفظت للشعب كرامته وأمنه وعزته، فنحن 
أمام قائد قرآني اسـرتاتيجي هزم -بفضل اللـه- طغاة العالم املعارص، 

ومنعهم من تحقيق أهدافهم الخبيثة يف اليمن. 
إن سـبع سـنوات صمـود وانتصار جعلـت املاليني من أبناء شـعبنا 

مقتنعني أنهم إزاء قائٍد أحسـَن الظَن بالله وصـّدق وعوَده وتوكَل عليه مؤمناً واثقاً بالله 
وواثقاً يف نفسه فنال وينال تأييَده سبحانه وتعاىل. 

سـبع سـنوات كانت كافيًة وزيادة عىل أن تقّدم للعالم أجمَع أنموذجاً للقائد القرآني 
االسرتاتيجي القادر عىل تحويل التحديات إىل فرص، وليس فقط ربط األهداف باألساليب 

املوائمة مع املوارد املتاحة. 
فإذا كانت القيادُة االسرتاتيجية تعمُل عىل توظيف الطاقات اإلبداعية واملميزة يف إنتاج 
األعمـال املختلفة بكل كفـاءة، وبهدف تحقيق األهـداف والغايات، َفــإنَّ قائد الثورة قد 

وفقه الله ليتمّكن من تخليق تلك الطاقات ثم توظيفها. 
لقد شـهدنا أموراً ظهـرت من العدم ومن نقطة الصفر كمنظومة الصواريخ وسـالح 
الطـريان املسـريَّ والبحريـة وغريها، وها هو يعلـن وصولنا إىل مرحلة االكتفـاء الذاتي يف 
بعـض جوانب التصنيـع الحربي مثـل املدفعية وذخائرهـا والقنّاصات والكالشـنكوف، 

ويبّرشنا بأن هذا التصنيع يف ازدهار ُمستمّر. 
نحـن فعـالً إزاَء قائـٍد قرآني اسـرتاتيجي قـوي اإلراَدة، له عزيمة ال تفـرت، تمّكن من 
التكيّـف بثبات مع املتغـريات املعارصة رغم كثرتها وتبايناتها، فمـع ثبات موقفه إال أنه 

كان مرناً يف التنفيذ، إلملامه بطبيعة الدور الذي يضطلع به. 
قائٌد مسـتثمٌر جيٌِّد للموارد البرشية يؤمن بروح الفريق، لم يحتكِر القيادَة، ويشهد له 
جميُع َمن تعامل معه بأنه متميز يف العالقات اإلنسـانية، لدرجة أن يّرصح مبعوثو األمم 

املتحدة الذين يلتقونه بذلك. 
قائـد كلماتُـه ُملهمـة ال يبلغـه يف قوتهـا أحد مـن القـادة املعارصين، تجعلـك تدرك 
أن منبعهـا علـٌم واسـع ومعرفٌة شـاملة بما يجري، تُستَشـف منها قدرتُـه عىل التفكري 
االبتـكاري، والتحليـل املنطقي، وأنـه يمتلك رسعة البديهـة، وذكاء فطرياً، وِسـعَة أفق، 

ونظرًة كليًة لألمور. 
إنه يقوُل ما ال يجرؤ عىل قوله القادُة لتحرُِّره من القيود التي كبّلوا أنفسهم بها؛ ولهذا 
يشعر ُكـّل متابع لكلماته أنه أمام قائٍد يمتلك البصريَة النافذة واإللهام املوّفق القادر عىل 
ـة يف كلمات اليوم الوطني للصمود التي يحرص خاللها عىل أن يؤّكـد  التأثـري فيهم، َخاصَّ
التـزام القيادة بالوجهة القرآنية االسـرتاتيجية يف الدفاع عن الوطن، ويحرص أَيْـضاً عىل 
أن يُعبّئَ الشعَب عىل االلتزام بهذه الوجهة املستمدة من ُهــِويَّته اإليَمانية، واملستقاة من 
القيم الدينية واإلنسـانية، عرب حشـد الشـواهد عىل صوابية هذه الوجهة كخياٍر وجودي 
أمام مطامع املعتديـن الخبيثة وغاياتهم الرشيرة، وعرب تضمني كلمته هذه أكثَر الجرائم 

فظاعًة يف عدٍد من املحافظات وأعداد الضحايا من املدنيني واألطفال والنساء. 
لقد كان الفتاً هذا الحرُص عىل توضيح حجم املظلومية اليمنية عرب تقديم إحصائيات 
نمـاذج مـن األرضار التـي لحقت بالشـعب جـراء العدوان العسـكري 
واالقتصـادي األمريكي الربيطاني السـعودّي اإلماراتـي وحلفائه، لقد 
فهمنـا منه أن ما بعد الكلمة ليس كما قبلها عىل صعيدي البناء والدفع 
للعدوان، وأن العام الثامن سيكون عاماً هجومياً أكثر عبئاً عىل العدّو. 

لقـد اقتـدى أحراُر الشـعب بهذا القائد يف تماسـكه وصـربه وعزمه 
وإرادتـه يف مواجهـة اإلجرام والحصـار والتجويع واملؤامـرات املتنوعة 
واالسـتهداف الشـامل، انعكـس ذلـك يف ما أشـار لـه قائد الثـورة من 
محدودية نزوح أبناء الشـعب، واستمرار األنشـطة الزراعية والتجارية 
والعمرانيـة رغم ُكـّل ما طال هـذه القطاعات الحيوية من تدمري جّراء 

العدوان. 
إن القائـَد القرآني االسـرتاتيجي ينهُض بشـعبه ويرتقـي بهم نحَو 
األفضـل يف كافة الجوانب، وقد ملسـنا منها تنامـَي التكافل االجتماعي 
يف أوسـاط املجتمع، وانطالق أحرار هذا الشعب إىل جبهات القتال ملبِّني 
دعوات القائد دون توقف طوال السـبعة األعوام، ومثلهم كان املنفقون 

لدعم الجبهات باألموال بما يف ذلك املرأة اليمنية الحّرة. 
إننا حني نفاخر بربوز نماذَج عظيمة يف سـاحات القتال -الذين وصفهم القائد بأنهم 
نمـاذج عاملية ال تضاهى يف العالم بكلـه- فنحن نفاخر به أيضاً؛ ألَنَّه كان املحّرك والدافع 
واملوجـه واملربي لهـم فتحّلوا بتلك الـروح اإليَمانيـة واملعنويات العاليـة والصرب العظيم 
الجميل.  لنا أن نتخيََّل الصورة لو أن الله سبحانه وتعاىل لم يوفق شعبنا بهذا القائد، الذي 
ارتقى بشـعبه أَيْـضاً يف جانب الوعي ففشـلت حمالت العـدّو التضليلية التحريضية ضد 

املدافعني عنه ويف مقدمتهم أنصار الله. 
وبتوفيـِق اللـه سـبحانه وتعـاىل، ها هي القـوى األمنية تنجـح يف مواجهة النشـاط 
التخريبـي والجريمـة املنظمة كاإلفسـاد األخالقـي وترويـج املخدرات وإثـارة الفوىض 

واملشاكل القبلية. 
وبرغـم أن الجانَب االقتصـادي كان نقطة الضعف التي رّكز عليها العدّو السـتغاللها 
-نظراً لعدم وجود سياسـات بنّاءة من األنظمة السابقة- إال أن الله قد وّفق قيادة شعبنا 

للمواجهة بتوّجـه صادق رغم صعوبة الظروف. 
لقـد كانـت كلمة قائد الثورة السـيد عبدامللـك بدرالدين الحوثي -يحفظـه الله تعاىل- 
بمثابـة إعـالن انتصـار كبري عىل العـدّو، مدّعمـًة بالشـواهد املكثّـفة عىل ذلـك يف كافة 
املجـاالت، لقد عرضـت مظلومية الشـعب، وأبرزت صمـوده وانتصاراتـه، وقّدمت األمل 
للشـعب املعتمد عىل الله سـبحانه وتعاىل، َحيُث وواقع الحال يؤّكـد أن وطننا بات أقوى، 

وأصبح لشعبنا جيٌل قرآني قادم هو أقوى يف ُكـّل مجال عىل األعداء. 
ومثلما مىض أحرار الشـعب مع قائدهم خالل السبع السنوات املاضية سيمضون مع 
قائدهم يف العام الثامن متوكلني عىل الله بجحافل جيشهم املجاهد الصابر، وبصواريخهم 
ة املنكِّلـة باألعـداء، البعيدة املـدى، وبإنتاجهـم الحربي  البالسـتية، وبطائراتهـم املسـريَّ

وأسلحتهم البحرية التي تُغرق األعداء، وبالتصنيع املدني املؤّسس لنهضة حضارية. 
إن مـن قـاد الشـعب بالصـرب االسـرتاتيجي إىل النرص االسـرتاتيجي هو قائـد قرآني 
اسـرتاتيجي بامتيَاز، ليس فقط ألحرار شـعبه الذين يتزايدون عامـاً بعد آخر، بل ألحرار 
ـــة الذين صاروا ينظرون إليه قائداً لهم وجدوا فيه ضالتهم املنشـودة وهي القيادة  األُمَّ
الصادقة الحكيمة الشـجاعة املتَحّركة بكل جٍد ومسؤولية، وليس أدل عىل ذلك من تمني 
أمـني عام حزب الله السـيد حسـن نـرص الله، ألن يكـون جندياً تحت راية السـيد القائد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي -يحفظه اللـه- وكذلك أحرار فلسـطني وغريهـم يف محور 

املقاومة، وأحرار العالم.


