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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحم�د هلل رب العاملين، وأش�هد أال إل�ه إال اهلل امللك 

الح�ق املبي�ن، وأش�هد أن محم�دًا عب�ده ورس�وله خاتم 

النبيين، اللهم صِل عل�ى محمد وعلى آل محمد، وبارك 

عل�ى محمد وعلى آل محمد، ك�ا صليت وباركت على 

إبراهي�م وعل�ى آل إبراهي�م إن�ك حميد مجي�د، وارض 

اللهم برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبين، وعن س�ائر 

عبادك الصالحين.
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الفصل األول

ثالثة اأعوام منذ بداية العدوان الظالم على �شعبنا

في ي�وم ]26 م�ارس 2015م[ وقبل ثالث س�نوات 

ومن عاصمة الشيطان األكبر )من واشنطن( أعلن السفير 

الس�عودي الحرب الغاش�مة والظاملة على ش�عبنا اليمني 

العظيم، ودخلت إلى مسرح األحداث تلك القوى الباغية 

والظامل�ة واملجرم�ة بش�كل مفض�وح ومكش�وف وبكل 

طغيان وتعنت ووحش�ية وإجرام، هكذا بدون مقدمات، 

بدون مب�ررات تدخل تلك القوى إلى مس�رح األحداث 

معلنًة عدوانها على شعبنا اليمني العظيم، ومباشرًة - هذا 

العدوان - ابتدأ بغارات جوية ظاملة اس�تهدفت العاصمة 

)صنعاء( ليك�ون أول ضحاياها من املدنيين، من النس�اء 

واألطفال املظلومين.

والي�وم ثالثة أع�وام منذ بداي�ة الع�دوان )األمريكي 

إل�ى  اله�ادف  الغاش�م،  الظال�م  الس�عودي اإلمارات�ي( 
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احتالل بلدنا واستعباد شعبنا، واملارس ألبشع الجرائم، 

واملنته�ك لكل الحرمات، العدوان ال�ذي هو في أهدافه 

باطل وغير مبرر، وال يمتلك الحق فيا فعل وال فيا أراد.

والعدوان الذي هو في مارس�اته انتهك كل القوانين 

واألعراف والشرائع، ولم يلتزم بأي ضوابط: ال إنسانية، 

وال ش�رعية، وال أخالقية، وال بأي اعتبار من االعتبارات 

أبدًا، العدوان الذي هو على مدى ثالثة أعوام، ومنذ يومه 

األول سعى بكل ما يستطيع إلى سحق شعب مسلم عزيز 

حر، واحتالل بلد مستقل، وسعى إلى قهر أمة مستضعفة.

ع��دوان على راأ�ش��ه اأمريكا ومن خلف��ه اإ�شرائيل 
وتولى كبره النظام ال�شعودي جار ال�شوء

العدوان الذي على رأسه أمريكا، ومن خلفه إسرائيل، 

وتول�ى كب�ره النظ�ام الس�عودي ج�ار الس�وء، الظال�م، 

والعمي�ل، والخائ�ن ألمته، ه�ذا العدوان برأس�ه املتمثل 

بالطاغوت والش�يطان األكب�ر )أمريكا( ال�ذي هو املظلة 

الحقيقية لهذا الع�دوان، والعقل املدبر في هذا العدوان، 
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واملدير الحقيقي من خلف الستار لهذا العدوان، وأدواته 

الق�ذرة على رأس�ها )النظ�ام الس�عودي( ومع�ه )النظام 

اإلمارات�ي( وم�ن تعاون معها، ومن اس�تأجراه ليش�ترك 

معها، ومن اش�تراه النظام السعودي باملال ليكون شريكًا 

في هذا اإلثم، وفي هذا الجرم الفظيع والشنيع.

عدواٌن بهذه العقلية، بهذه اإلدارة من جهة أطراف ال 

تمتل�ك أي من القيم، وال تلت�زم بأي من األخالق، وهي 

اليوم التي تمثل قوى الشر واالستكبار والطغيان، وتلعب 

الدور التخريبي والس�لبي في كل العالم، وفي املقدمة في 

منطقتنا العربية وعاملنا اإلسالمي.

ما الذي يهدف اإليه هذا العدوان؟

حينا قاموا بهذا العدوان، وعندما مارسوا هذا الطغيان 

بحق ش�عبنا املس�لم العزيز املظلوم بكل ما تعنيه الكلمة، 

وبأهدافه�م املش�ؤومة - أه�داف االحت�الل والس�يطرة 

واالس�تحواذ والهيمنة واالس�تعباد والقهر - مارسوا كل 

الجرائم وفعلوا كل ش�يء في س�بيل تحقيق أهدافهم، لم 
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يألوا جه�دًا، ولم يتركوا وس�يلة، ولم يتحاش�وا من فعل 

أي ش�يء بُغي�َة الوصول إلى هدفهم املش�ؤوم والس�يء، 

فكان�ت الجرائ�م البش�عة ج�دًا، جرائم القت�ل الجاعي، 

واالس�تهداف الشامل، واالس�تباحة لكل شيء في بلدنا 

هي الس�مة الب�ارزة لهذا الع�دوان والواضح�ة في طبيعة 

تلك املارسات الظاملة واإلجرامية والعدوانية.

كل ش�يء ف�ي هذا البلد منذ أول ي�وم وإلى اليوم كان 

مس�تباحًا، ولم يبَق أي من العناوي�ن التي ُتقال أو ُتحكى 

أو ُيعت�رف بها لحاية أي ش�يء يس�تحق الحاي�ة العتبار 

إنس�اني، أو اعتب�ار أخالقي، أو اعتبار ش�رعي، أو اعتبار 

قانوني، أو أي اعتبار، فأس�واقنا اس�ُتبيحت، واس�ُتهدف 

الن�اس األبري�اء املتس�وقون العاديون في األس�واق، بغية 

القتل الجاعي للن�اس، بغية الفتك بأكبر عدد ممكن من 

أبن�اء هذا الش�عب، األس�واق التي يتواج�د فيها مختلف 

أبن�اء الش�عب اليمن�ي، وع�ادة ال تختص بفئ�ة دون فئة، 

واألس�واق لي�س له�ا س�مة سياس�ية، وال أي اعتب�ارات 

أخ�رى مذهبية، أو أي من االعتب�ارات والتصنيفات، ال، 
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سوق في صنعاء، أو في عدن، أو في الحديدة، أو في تعز، 

أو في مأرب، أو في أي من املحافظات اليمنية يجتمع فيه 

املتس�وقون من مختلف املذاهب، من مختلف التيارات، 

واملكونات، والفئات، ويتوفر فيه الكبير والصغير.

ويحض�ر فيه أيض�ًا من ليس له أي موق�ف حتى تجاه 

ما يحصل، فتس�تهدف، املس�اجد كذلك - املساجد وهي 

بي�وت اهلل لها حرمتها - تس�تهدف وتس�تباح، الكثير من 

املس�اجد ُدمرت، والكثير من املصلين استش�هدوا تحت 

الس�كنية، والبي�وت  القص�ف، وأيض�ًا األحي�اء  طائل�ة 

ف�ي الق�رى كذلك - إن في امل�دن أو في الق�رى - الكل 

ُيس�تهدفون، وُقت�ل اآلالف تح�ت طائلة ه�ذا القصف - 

نيران هذا القصف الجوي - الذي هو بالسالح األمريكي 

وبالقناب�ل األمريكي�ة والبريطاني�ة، كذل�ك كل األش�ياء 

األخ�رى، امل�دارس، املستش�فيات، الط�رق، الجس�ور، 

كذلك البضائع، ومستودعات البضائع.
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نأتي إلى اآلثار، نأتي إلى كل شيء في هذا البلد، كل 

شيء في هذا البلد، كل شيء كان معرضًا لالستهداف، كل 

ما له صلة باليمن، بحضارته، بإنس�انه، بشعبه، بحاضره، 

باضي�ه، بمس�تقبله، لم يوفروا ش�يئًا إال اس�تهدفوه، وما 

فعل�وه من ظلم كبير، من جرائم بش�عة هدفت إلى كس�ر 

إرادة هذا الشعب، وإلى تدمير كل مقومات الحياة.

هذا العدوان ك�شف حقيقة المعتدين واإفال�شهم 
الإن�شاني والأخالقي

عّبرت ه�ذه الجرائ�م وهذه املارس�ات الت�ي نتاجها 

م�ن  مؤلف�ة  آالف  بينه�م  اآلالف،  عش�رات  استش�هاد 

األطف�ال والنس�اء، ودمار هائل في البني�ة التحتية في كل 

مقومات الحياة، واستهداف لألحياء وحتى لألموات في 

مقابرهم، أسفرت هذه املظالم عن مآسي كبيرة، وعّبرت 

عن مدى الحقد والطغيان واإلجرام واإلفالس اإلنساني 

س�عيهم  ع�ن  وكش�فت  الع�دوان،  لق�وى  واألخالق�ي 

الدؤوب لكسر إرادة هذا الشعب، أرادوا بتلك الوحشية، 
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بتلك الجرائم الفظيعة، بتلك االس�تباحة الش�نيعة، بتلك 

األم�ور الفظيع�ة واملارس�ات الرهيب�ة الت�ي ال نظي�ر لها 

ف�ي أي بلد من بل�دان العالم األخرى، لربا أرادوا كس�ر 

إرادة هذا الش�عب، وتركيع هذا الش�عب حتى يستس�لم، 

وحتى يخنع، وحتى يخضع، وحتى نتحول كشعب يمني 

إلى مجرد ش�عب مستعبد ضعيف مستس�لم يائس عاجز 

مستكين خانع ال يمتلك إرادة.

ه�ذه الفترة ب�كل ما ش�هدت على مدى ثالث�ة أعوام 

م�ن مظالم رهيبة ج�دًا، ومن انته�اكات وتجاوزات باَت 

العال�م يعترف بها، با في ذل�ك األمم املتحدة التي بذلت 

كل جهد في س�عيها للتعتيم على ه�ذه الجرائم والتقليل 

منها، وس�عت إلى التواطؤ بشكٍل كبير مع قوى العدوان؛ 

لكنه�ا في األخير لفداحة وفظاع�ة تلك الجرائم وكثرتها 

ج�دًا اضط�رت إل�ى أن تعت�رف بمس�توى، أو بق�در من 

ه�ذه الجرائم وبمس�توى منها، ولو لم تعت�رف تجاه هذه 

الجرائم واملآس�ي بمس�تواها الحقيقي والفعلي، ولكنها 

في األخير أقّرت واعترفت.
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كثي�ر من املنظ�ات الدولي�ة - التي كثيرًا م�ا تواطأت 

واش�ترى النظام الس�عودي موقفها باملال - ف�ي كثير من 

األحيان، وتجاه الكثير من الجرائم التي هي متجددة، بعد 

كل فترة جريمة كبيرة جدًا ومزعجة تتحرج تلك املنظات 

م�ن الصمت تجاهه�ا فتدفع لها األم�وال الكثيرة، ولكن 

م�ع كل ذلك، فداحة ه�ذه الجرائم، كثرة ه�ذه الجرائم، 

فظاع�ة ه�ذه الجرائم أجبرت الجميع في ه�ذا العالم من 

منظ�ات وصوالً إل�ى األمم املتح�دة إلى االعت�راف بأن 

هناك جرائم، بأن األطفال اليمنيين يقتلون، بأن الحرمات 

تنتهك في اليمن.

الي�وم - أيضا - بدأت بعض األصوات الحرة تتعالى 

في كثير من البلدان والش�عوب، وهي تعبر عن امتعاضها 

وأمِلها وتضامنها مع شعبنا اليمني املسلم العزيز.
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ما يح�شل من جرائم فظيعة بحق �شعبنا ك�شفت 
الأقنعة عن هذا العالم

ع�ّرت ه�ذه الجرائ�م الفظيع�ة، واالنته�اكات، وهذا 

العدوان بأهدافه املش�ؤومة وبمارساته اإلجرامية، عّرت 

الكثي�ر، وفضح�ت الكثي�ر، وكش�فت الكثي�ر، وكان�ت 

اختب�ارًا حقيقي�ًا وكبي�رًا وفعلي�ًا للجميع ف�ي العالم وفي 

املنطق�ة عل�ى مس�توى الحكوم�ات واألنظم�ة، وعل�ى 

مس�توى الش�عوب، وعل�ى مس�توى الكيان�ات، وعل�ى 

مستوى النخب.

من س�ينطق بالح�ق أمام هذا املش�هد املري�ع والهائل 

واملأس�اوي: الظل�م، والقت�ل، واالضطه�اد، والحصار، 

والتجوي�ع، واملارس�ات اإلجرامي�ة الفظيع�ة ج�دًا، من 

س�يتخذ املوقف الذي تفرضه عليه إنسانيته - إن كان بقي 

له إنس�انية - ويفرضه عليه انتاؤه الديني - إن كان ينتمي 

إل�ى دي�ن اهلل  وإلى رس�الة األنبياء صلوات اهلل وس�المه 

عليه�م - وم�ا يفرضه أيضا انتاؤه اإلس�المي، ما يفرضه 

عليه إن كان في املنطقة العربية انتاؤه العربي. 
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عرت الكثير وكشفت الكثير من أصحاب االدعاءات 

والتصنيفات: )ديمقراطية، وحقوق اإلنس�ان، ومنظات 

وكيانات كل منها له دعواه وله شعاره وله عنوانه( تجّلت 

الحقائق بش�كل كبير، وفي نفس الوقت تكشفت حقيقة 

النظام الس�عودي ومدى عالته ألمريكا وإس�رائيل، وأنه 

نظ�ام ال يمتل�ك مش�روعا باألصال�ة، باألصال�ة ليس له 

مش�روع ]له كنظام س�عودي[ م�ا هو مش�روعه؟ ليس له 

أي مش�روع أب�دًا، والنظ�ام اإلماراتي كذل�ك، ال يمتلك 

أي منها مش�روعًا حقيقيًا لصالح األمة، لصالح العرب، 

لصالح املسلمين، لصالح شعوب هذه املنطقة، بل كالها 

يلعب دورًا تخريبيًا، وكل منها ليس أكثر من عميل وأداة 

بيد األمريكي وفي خدمة اإلسرائيلي.

ومن�ذ بداي�ة الع�دوان وإلى الي�وم تجل�ت الكثير من 

الحقائ�ق، س�قطت األقنع�ة، وانكش�فت حقيق�ة النظام 

الس�عودي، وبدأنا ن�راه كيف ه�و تجاه القضي�ة املركزية 

لألمة: تجاه القضية الفلس�طينية، تجاه القدس واملس�جد 

األقصى واملقدس�ات، تجاه الش�عب الفلس�طيني العربي 
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املظل�وم، كيف ه�و يتآمر على ه�ذا الش�عب! يتآمر على 

تل�ك القضي�ة املركزي�ة! كي�ف ه�و يق�ف ب�كل وضوح 

أم�ام م�رأى ومس�مع العال�م إل�ى جان�ب اإلس�رائيلي! 

وكي�ف يس�عى متآمرًا إل�ى تحقيق األهداف التي يس�عى 

اإلسرائيلي للوصول إليها في السيطرة الكاملة واإلقصاء 

التام للفلسطينيين عن األقصى وعن القدس!!.

لم يعد ينفع النظام ال�شعودي تظاهره بالإ�شالم 
اأمام ما يرتكبه من جرائم

تجل�ت الكثير م�ن الحقائ�ق، واتضح�ت الكثير من 

األم�ور، وظه�ر النظ�ام الس�عودي نظام�ًا دموي�ًا مجرمًا 

ظامل�ًا غش�ومًا، ال يلتزم بأي من األخ�الق وال األعراف، 

وينته�ك كل الحرم�ات، ول�م يع�د ينفع�ه أن يتظاهر بأنه 

نظ�ام إس�المي وأنه نظام عرب�ي، دعاواه بأن�ه يحمل راية 

اإلس�الم ويعّبر عن املس�لمين بحكم الحرمين الشريفين 

لم تتجاوز مس�توى دعوى )أبي جهل( أيام كان أبو جهل 

هو املتواجد في مك�ة املكرمة، وكان ينطلق منها للحرب 
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ضد رسول اهلل وضد اإلسالم واملسلمين وضد املهاجرين 

واألنصار سواًء بسواء.

الذي عليه النظام الس�عودي في مارساته اإلجرامية، 

ف�ي دوره التخريب�ي، وف�ي عالته ألمري�كا، وفي خدمته 

إلس�رائيل، وفي مؤامرات�ه على ش�عوب املنطقة ال يمت 

ملبادئ اإلسالم، وال لقيم اإلسالم، وال لتعاليم اإلسالم، 

وال للع�رب والعروبة بأي صلة أبدًا، مارس�ات جاهلية، 

مارس�ات وحش�ية ظاملة، مؤامرات ومكائد مرتبطة كليًا 

باألمريك�ي واإلس�رائيلي، وب�دا النظام الس�عودي اليوم 

ش�اذًا ع�ن األمة، خارج�ًا عن ص�ف األمة، متآم�رًا على 

األم�ة، كائ�دًا لألمة، وبدا أنه ليس أكث�ر وال أقل من أداة، 

ليس س�وى أداة بيد األمريكي يس�تخدمه في هذه املنطقة 

ف�ي أبش�ع دور تخريب�ي، وفي أبش�ع مارس�ات إجرامية 

ووحش�ية، ه�ذا هو واحد م�ن التجلي�ات والحقائق التي 

ظهرت خالل هذا العدوان منذ بدايته وإلى اليوم.

ش�عبنا اليمني العظي�م، منذ الي�وم األول، ومنذ بداية 

ه�ذا الع�دوان وق�ف كل األح�رار والش�رفاء في�ه ب�كل 



16

صم�ود وب�كل ثب�ات بالرغ�م م�ن كل الصعوب�ات ومن 

كل الش�دائد وم�ن كل املحن، بالرغم م�ن الظروف التي 

كانت قد توفرت لصالح شن هذا العدوان على بلدنا، فيا 

ُهيئ�ت ظروف واعتبارات ومناخ يس�اعد على أن تتحرك 

ق�وى الع�دوان وه�ي مرتاح�ة: لها غط�اء سياس�ي على 

املس�توى العاملي، تمتلك غطاء إعالمي�ًا كبيرًا جدا لتبرير 

هذا العدوان من أساس�ه ولتبرير مارس�اته والتغطية على 

جرائمه، ُأمن لهذا العدوان من خالل الجانب السياس�ي، 

وم�ن خالل الجان�ب اإلعالمي، وأيضًا م�ن خالل حتى 

التبري�رات الدينية بالفتاوى الباطلة واألصوات الش�اهدة 

بال�زور واملؤي�دة له�ذا الظلم م�ن البعض تح�ت النغمة 

الطائفية أو غيرها.

م�ا ُأم�ن له�ذا الع�دوان م�ن تأييد واس�ع وم�ن تبرير 

كبي�ر وم�ن تغطية عاملي�ة وإقليمية جعل ش�عبنا ف�ي بداية 

ه�ذا العدوان يعي�ش حالة الغربة ويرى ف�ي اآلخرين إما 

مؤيدي�ن لهذا العدوان، وإما متخاذلين، وإما لهم مواقف 

محدودة، البعض على استحياء، البعض بمستوى معين، 
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والقلي�ل القليل م�ن وقف بمس�ؤولية وكان لهم صوتهم 

العال�ي والصريح وموقفه�م الواضح والثاب�ت واملبدئي 

واإلنساني واألخالقي الرافض لهذا العدوان.

�شعبنا م��ن منطلق هويت��ه وقيمه ق��ّرر ال�شمود 
والت�شدي والثبات

ش�عبنا وهو يعاني أش�د املعان�اة في وضع�ه الداخلي 

عل�ى املس�توى االقتصادي وعل�ى كافة املس�تويات، قّرر 

انطالق�ًا م�ن مبادئ�ه، وانطالقًا م�ن هويت�ه، وانطالقًا من 

ِقيم�ه، ق�ّرر الصم�ود، واتجه كل الش�رفاء في ه�ذا البلد 

على هذا األس�اس )الصم�ود والتصدي( له�ذا العدوان 

الظال�م غير املبرر وغير املش�روع، هذا العدوان األجنبي، 

ه�ذا الع�دوان الذي رأس�ه أمريكا، وهذا الع�دوان الذي 

أدواته أسوأ أنظمة املنطقة طغيانًا وإجرامًا وظلًا وجبروتًا 

ووحش�يًة وكيدًا، وأس�وؤها في لعب الدور التخريبي في 

املنطقة.
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والثب�ات  الصم�ود  ف�ي  العزي�ز  ش�عبنا  خي�ار  كان 

والتص�دي له�ذا العدوان خي�ارًا مبدئي�ًا - يفرضه مبدؤه 

وتفرضه أخالقه - وخيارًا محقًا، وخيارًا مسؤوالً.

لو قرر الناس في هذا البلد، لو قرر األحرار والشرفاء 

في هذا البلد االستس�الم لكان قرارًا خاطئًا بكل ما تعنيه 

الكلم�ة، ولكان ق�رارًا مخزي�ًا ومهين�ًا، ولكانت وصمة 

ع�ار س�تبقى إلى األب�د، إلى قي�ام الس�اعة، ولكانت كل 

األجي�ال الالحقة التي كانت س�تلحق به�ا تبعات فظيعة 

ورهيب�ة جدًا، وُتكبل بأغالل ال تس�تطيع الفكاك منها إال 

بعد جهد جهيد ومخاض عسير، لكانت هي ستلعن ذلك 

الجي�ل ال�ذي قرر أن يستس�لم، مل�ن؟ لطواغيت وش�ذاذ 

اآلف�اق، للمس�تكبرين املجرمين الذي�ن ال يمتلكون ذرة 

من اإلنسانية وال األخالق وال القيم.

لكن ه�ذا القرار املس�ؤول الواعي املبدئ�ي الصحيح 

الس�ليم الحكي�م، الذي انطلق من خ�الل إرث كبير لهذا 

الش�عب منذ مبعث رس�ول اهلل محمد صل�وات اهلل عليه 

وعل�ى آل�ه وإل�ى الي�وم، وه�ذا اإلرث تتوارث�ه أجيالن�ا 
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م�ن جيل إل�ى جيل حت�ى وصل إل�ى هذا الجي�ل، إرث 

م�ن املب�ادئ واألخ�الق، إرث جعلن�ا نقرر عل�ى الدوام 

أن نرف�ض كل أش�كال العبودي�ة والقه�ر واإلذالل أم�ام 

كل طواغي�ت العال�م، ه�ذا اإلرث األخالق�ي واملبدئ�ي 

واإلنس�اني جعلن�ا دائًا نتخ�ذ خياراتنا وقراراتن�ا انطالقًا 

من مس�ؤوليتنا، من مبادئنا، من قيمن�ا، أن نكون أحرارًا، 

وأن ال نقب�ل إال أن نكون أحرارًا، وأن ال يتمكن أحد أي 

كان، ومها امتلك، ومها فعل، ومها كان حجم معاناتنا، 

ومها كان مس�توى تضحياتنا، أن ال يتمكن من استعبادنا 

أبدًا . أبدًا . أبدًا.

فهذا الق�رار في التص�دي لهذا العدوان ب�كل ثبات، 

باالس�تعانة ب�اهلل، بالتوكل عل�ى اهلل، بااللتج�اء إلى اهلل، 

باالستناد إلى معونته، إلى قوته، إلى نصره، إلى مساندته، 

» َوَكَف�ى بِاللَّ�ِه َولِيًّ�ا َوَكَفى بِاللَّ�ِه َنِصيًرا »، » نِْع�َم اْلَمْوَلى 

َونِْعَم النَِّصيُر »، قرارًا لن نندم عليه أبدًا، وال ندمنا عليه في 

ي�وم من األي�ام، وال زادتنا مارس�ات املعتدين اإلجرامية 

والوحش�ية، وال زادتن�ا تجلي�ات وانكش�اف مؤامراتهم 
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ومكائدهم إال إيانًا به�ذا الخيار وبهذا القرار، واطمئنانًا 

إلى هذا املوقف، وثباتًا راسخًا ضمن هذا التوجه.

وبالتال�ي ل�م نْزدد خ�الل كل هذه الفت�رة - مها كان 

هناك من تضحيات ومعاناة - إال عزمًا، وإال تصميًا، وإال 

إصرارًا وإال اطمئنانًا إلى صحة هذا الخيار، وإال فا الذي 

نفعل؟ نستس�لم ألولئ�ك القتلة، قتلة األطفال والنس�اء، 

ألولئ�ك الذي�ن أفس�دوا ف�ي األرض وأهلك�وا الحرث 

والنسل، ألولئك الذين اس�تباحوا حرمتنا اإلسالمية، لم 

يحترمونا كمس�لمين؛ ألن�ه عصمة هذا اإلس�الم )حرمة 

دِمن�ا، وحرمة مالنا، وحرمة أعراضنا، وحرمة ممتلكاتنا( 

لم يحترموا أي ش�يء، انتهك�وا كل الحرمات، فعلوا كل 

شيء، وارتكبوا أبشع الجرائم.

هل نقبل باحتالل بلدنا؟! نقبل باس�تعبادنا واس�تعباد 

ش�عبنا؟! نقب�ل بأن يتح�ول اليم�ن إلى مك�ب للنفايات 

اإلجرامي�ة واإلرهابي�ة؟! وإلى بلد ال نحظ�ى فيه - وهو 

بلدن�ا - ب�أي حري�ة وال كرام�ة وال اس�تقالل، وتص�ادر 

حريتنا وإرادتنا، يفرض علينا اآلخرون ما يشاؤون؟!.
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وما أس�وأ ما يش�اؤون! وما أفظع ما يري�دون! ونقبل 

بإذالله�م لن�ا وقهرهم لن�ا! وإهانته�م واس�تعبادهم لنا! 

ال، ال يمك�ن أب�دًا، خيارن�ا خي�ار رئيس�ي واس�تراتيجي 

ومبدئي وصحيح بكل االعتبارات والحيثيات املس�ؤولة 

واإلنسانية واألخالقية والشرعية.

ثالث��ة اأع��وام من الوح�شي��ة ترجم فيه��ا �شعبنا 
اإرادته الحرة واإيمانه ال�شادق

ش�عبنا العزي�ز في مقاب�ل ثالثة أع�وام م�ن اإلجرام، 

وثالث�ة أعوام من العدوان، ثالثة أع�وام ما طلع فجر ليل 

فيه، وال غربت شرق نهار فيه إال وسفكت دم اليمني ظلًا 

وعدوانًا، ثالثة أعوام من القصف بكل الوسائل املحّرمة، 

بكل األسلحة املحرمة واملحظورة دوليًا، ثالثة أعوام من 

االعتداءات اإلجرامية والوحش�ية ف�ي مقابل ذلك ثالثة 

أع�وام من الصمود، ثالثة أعوام م�ن الثبات، ثالثة أعوام 

ترجم فيها ش�عبنا عملي�ًا إرادته الحرة، واس�تقالله الذي 

يص�ر عليه، أثبت أن إرادته لن تنكس�ر؛ ألنه�ا إرادة نابعة 
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م�ن إي�ان، ومن أخ�الق، ومن قي�م، ومن مب�ادئ، ثالثة 

أع�وام م�ن الصب�ر الجميل، والصم�ود العظي�م والثبات 

اإليان�ي الذي يس�اوي جب�ال اليم�ن الكبي�رة والكثيرة، 

من )ُنقم( إلى )عّطان( إلى كل هذه الجبال الراس�خة في 

أرض اليمن.

ثالث�ة أع�وام ق�ّدم فيه أبن�اء ه�ذا الش�عب تضحيات 

كبي�رة وعظيمة ومش�كورة يصدرها التاري�خ، نتقرب بها 

إلى اهلل س�بحانه وتعالى، واألعظم عط�اًء واألعلى عطاًء 

هم )الش�هداء( الذين ندعوا لهم بالرحم�ة، الذين نمجد 

عطاءهم، ونش�كر عطاءه�م، والذين قّدم�وا حياتهم في 

س�بيل اهلل تعال�ى، وف�ي الدفاع عن هذا الش�عب املس�لم 

العظيم والعزيز.

ثم ُأس�رهم العزي�زة الكريم�ة الصابرة الثابت�ة التي لم 

يصبه�ا الوهن برغ�م عطائه�ا الكبير، والكثير من األس�ر 

قّدمت الكثير من الش�هداء، البعض من األسر قدمت كل 

رجالها شهداء، والبعض أغلب أبنائها شهداء، عطاء كبير 

وتضحيات كبيرة، فكانت مواقفهم عظيمة، وكان صبرهم 
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عظي�ًا، وكان ثباته�م عظي�ًا، ومعنوياتهم عالي�ة، يعتزون 

ويفتخ�رون بعطائهم وبش�هدائهم، ونحن نفتخر بهم ُهم، 

ونفتخر بهؤالء الشهداء، بأولئك العظاء واألبطال.

ث�م كذل�ك جرحان�ا الصابرون عل�ى عظي�م املعاناة، 

معان�اة كبيرة في بلدهم، ش�حة األدوية، تردي الخدمات 

الطبي�ة، مش�كلة الس�فر إل�ى الخ�ارج إلج�راء عمليات 

جراحي�ة أو للت�داوي ف�ي الخ�ارج مع انع�دام أو ضعف 

اإلمكان�ات بش�كل كبير في بلدن�ا، وصاب�رون رغم ألم 

الجراح وحجم املعاناة، ثم كل أبناء هذا الش�عب، الطبقة 

الكبيرة الفقيرة من أبناء هذا الش�عب الذين هم مع عظيم 

املعاناة التي تصل إلى حد املجاعة والفقر الشديد واملعاناة 

الش�ديدة، كانوا هم األكثر صب�رًا واألعظم عطاًء، وكانوا 

هم في مقدمة هذا املوقف قبل غيرهم...

األصب�ر واألثبت، األعظ�م صمودًا واألق�وى موقفًا 

واألعل�ى ش�موخًا، ال حج�م الفقر، وال حج�م املجاعة 

واملعاناة جعلهم يستسلمون وييأسون أبدًا.
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ث�م ليس هذا فحس�ب ب�ل التح�رك العظي�م للرجال 

األبط�ال واألوفياء، ل�كل ذوي الحمية اإلياني�ة والغيرة 

اإلنس�انية، ل�كل األحرار بكل م�ا تعنيه الحري�ة تحركوا 

ب�كل ثب�ات إلى جبهات القت�ال، إلى كل الثغ�ور في هذا 

البلد للتصدي للغزاة وملرتزقتهم وعمالئهم بكل صمود، 

وبكل ثبات، )الرجال األوفياء( الذين س�تحكي األجيال 

القادمة عن بطوالتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم ولديها 

م�ا تحكي�ه بأعظم ما قد ح�كاه أي جيل م�ن أجيال هذا 

الش�عب ع�ن األج�داد األوائل م�ن بط�والت على مدى 

التاريخ.

ه�ؤالء صم�دوا أم�ام أح�دث وأفتك أنواع الس�الح 

والقدرات العس�كرية الحديثة، ه�ؤالء صمدوا وهم في 

ميدان القت�ال ترصدهم أحدث أن�واع الرصد من األقار 

الصناعية، من طائرات االستطالع إلى كل وسائل الرصد 

الحديث�ة، وتالحقه�م أن�واع الطائ�رات والقناب�ل الذكية 

والصواريخ املوجهة... إلى غير ذلك، صمدوا في ميدان 

القت�ال حتى عند الج�وع، وحتى عند الظ�روف الصعبة، 
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حتى ف�ي الوقت ال�ذي تنعدم فيه حت�ى األحذية وتكون 

املعاناة كبيرة حتى في امتالك أبسط األشياء.

صب�ر م�ن واق�ع صعب، م�ن واق�ع تحدي�ات كبيرة، 

وف�ي ظروف عصيب�ة، صبر بكل م�ا تعنيه كلم�ة الصبر، 

صبر منَبعه إيان، صبر منَبعه اس�تحضار لذكر اهلل سبحانه 

وتعال�ى وملعيت�ه، منَبع�ه قناع�ة راس�خة بعدال�ة القضية، 

وأحقية املوقف، وصوابية القرار والتوجه، وتقديس لهذا 

املوق�ف، نحن في موقف مقدس وموقف إياني وموقف 

عظيم نفتخر به في الدنيا، ونرفع به رؤوس�نا ش�امخًة في 

محضر اهلل )يوم القيامة( على كل موقف عملناه وكنا فيه 

قربًة إل�ى اهلل، وإرضاًء لضميرنا، والتزام�ًا فعليًا وترجمًة 

حقيقيًة ملبادئنا وأخالقنا وقيمنا.

ثالث��ة اأع��وام م��ن ال�شم��ود تحّطمت فيه��ا اآمال 
الغزاة باحتالل هذا البلد

عل�ى م�دى ثالثة أع�وام كان ه�ذا الصم�ود العظيم؛ 

فاألع�داء كان�ت حس�اباتهم، وكانت رهاناته�م، وكانت 
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آمالهم الوهمية والس�رابية والخيالية أن املسألة لن تكون 

مسألة ثالثة أعوام: ]ال ثالثة أعوام من العدوان وال ثالثة 

أع�وام من الصم�ود[ حس�اباتهم ألس�بوعين، واألقصى 

للمدة الزمنية لشهرين، وأرادوا ليمننا هذا ولشعبنا العزيز 

أن يتح�ول - وخالل أيام مع�دودات - يتحول هذا البلد 

إل�ى بلد محت�ل بكله م�ن صعدة إل�ى امله�رة يتواجد فيه 

األجان�ب أين�ا ش�اؤوا وأرادوا، يتواج�دون ليكونوا هم 

أمراء وقادة بهذا البلد، وليكون اآلخرون عبيدًا، وليكون 

اآلخرون مستعمرين.

ولنتح�ول ف�ي ه�ذا البل�د إل�ى مأموري�ن ف�ي موق�ع 

العبودي�ة وال�ذل، ونتحول إل�ى مس�تعمرين ال خيار لنا، 

ال ق�رار لن�ا، ال إرادة لنا، ال حرية لن�ا، ال نفعل الذي نريد 

وإن�ا ال�ذي يري�دون، وال نق�رر ال�ذي نريد وإن�ا نتلقى 

الق�رارات ونتلقى التوجيهات م�ن أولئك وهم من موقع 

االس�تكبار والطغي�ان والتعال�ي والغطرس�ة والعنجهي�ة 

يأم�رون ويق�ررون ويفعلون ما يش�اؤون ويريدون، ومن 

يخالفهم - أي يمني، أي مسؤول في أي موقع من مواقع 
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املس�ؤولية - يمك�ن أن يس�جنوه ب�كل بس�اطة يمكن أن 

يوقفوه، بكل استهانة يمكن أن يصفعوه.

أرادوا ه�م أن نك�ون ش�عبًا ال ذرة ل�ه م�ن الكرام�ة، 

ُيعام�ل أي من�ا في ه�ذا البلد باعتب�اره رجاًل إما اش�تروه 

بامل�ال وإما أخضعوه بالقوة وال وس�ط بي�ن ذلك، يعني: 

ي�ا إما إن تك�ون عبدًا باعتب�ار أنهم دفعوا فيك ش�يء من 

امل�ال ]خ�الص اش�تروك اش�تروك[ وإما أن تك�ون عبدًا 

ألنه�م أخضع�وك بالعص�ا، فعب�د اش�ُتري بامل�ال، وعبد 

خنع بالعصا، والعصا أيضًا لآلخر إذا أراد أن يرفع رأس�ه 

يقمعونه بعصاهم.

أرادونا أن نكون - خالل أيام معدودات - شعبًا فاقدًا 

للحري�ة، وفاقدًا لالس�تقالل، ومس�تعمرة يتجيش الكثير 

م�ن أبنائه كجنود يدفعون إلى املع�ارك والحروب العبثية 

واإلجرامي�ة والفوضوية والتخريبية ويخس�رون حياتهم 

فيه�ا مقاب�ل القلي�ل م�ن امل�ال، والباقون يك�ون البعض 

منه�م حراس في املنش�آت والقواعد الت�ي يفرضونها في 

بلدن�ا، ثم يكونون هم م�ن يتجهون إلى نهب ثروات هذا 
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البلد س�واء في حضرموت وشبوة أو في أي محافظة من 

املحافظات اليمنية.

التام�ة  الس�يطرة  يس�يطرون  م�ن  ه�م  يكون�وا  وأن 

عل�ى املط�ارات واملوان�ئ وعل�ى كل القواع�د واملواق�ع 

يك�ون  وأن  البل�د،  ه�ذا  ف�ي  والحيوي�ة  االس�تراتيجية 

اليمني�ون ال اعتب�ار لهم، غي�ر مقبول له�م أن يكونوا هم 

من يتحكمون حتى في مطار أو منش�أة حيوية أو ميناء أو 

أي موق�ع مهم أو منفذ مهم، ال، اليمني في بلده بحس�ب 

اعتباره�م ورغبتهم وإرادتهم ليس في مس�توى أن يكون 

ه�و صاحب الق�رار حتى في مطار أو ميناء أو منفذ أو أي 

منش�أة حيوية أو أي م�كان مهم، وهو ف�ي اليمن ليس له 

ذلك.

ث�م أن يعمل�وا عل�ى اس�تغالل كل التناقض�ات وكل 

الخالفات وكل التباينات على املستوى السياسي، وعلى 

املس�توى املذهبي، على مس�توى اعتب�ارات متعددة حتى 

الخالف�ات االجتاعي�ة؛ ليحول�وا الجميع إل�ى حالة من 

االقتت�ال والتن�ازع واالنش�غال ببعضهم البع�ض - وهذا 
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ف�ي فترات الفراغ - إذا لم يكن لهم معركة هناك أو هناك 

يدفع�ون باآلخرين إليها في حالة الفراغ، ويتعاملون بكل 

امتهان مع الجميع.

ثم ال نحظى بأمن وال نحظى باس�تقرار اقتصادي وال 

سياس�ي وال بأي شكل من أشكال االس�تقرار، يكونون 

شعبًا قد خسر حريته وخسر استقالله وخسر أمنه وخسر 

حريته وخس�ر كل مقومات الحياة وأصبح مستعبدًا بكل 

ما تعنيه الكلمة.

وأرادوا ذل�ك خ�الل أي�ام قالئ�ل، إذا طال�ت الفت�رة 

وظهرت مس�تجدات - خ�ارج حس�اباتهم - اعتبروا أن 

شهرين كافيين بحسمها والتغلب عليها ولكنهم ..]اليمن 

الذي أرادوه لن يتحقق لهم[.

يمن اليوم بعد الثالثة اأعوام �شار يمنًا مختلفًا

ويم�ن الي�وم بع�د الثالثة أع�وام ص�ار يمن�ًا مختلفًا، 

الش�عب اليمن�ي ال�ذي أرادوه ذلياًل ومس�تعبدًا ومقهورًا 

وهين�ًا وخانع�ًا وراكع�ًا وخاضعًا ومستس�لًا له�م ها هو 
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اليوم ش�عب ش�امخ، عزيز، صام�د، ثابت، حٌر ب�ا تعنيه 

الكلمة، ويمكن للعالم أن يتغنى بحرية الش�عب اليمني، 

وأن يفتخ�ر بصم�ود الش�عب اليمني، ويمكن لإلنس�انية 

بكله�ا أن تنظر بإكب�ار واعتزاز إلى هذا الش�عب الصامد 

مع عظيم املعاناة وكبير التحديات، ومع مس�توى الجراح 

الكبي�ر، ج�راح كبي�رة وغائ�رة ف�ي ه�ذا البلد وف�ي هذا 

الشعب الصامد مع الجوع، الصامد مع البرد، الصامد مع 

املعان�اة، صامد في وجه قوى الطاغوت التي حظرت إلى 

هذه املعركة بكل ثقلها وبأحدث إمكانياتها.

الش�عب الذي أرادوه أن يكون مفلس�ًا من كل شيء، 

مفلس�ًا حت�ى من حريته، مفلس�ًا م�ن اس�تقالله ومن كل 

مقومات�ه، وأرادوه ش�عبًا ضعيف�ًا ال يمتل�ك ش�يئًا وليس 

بيده ش�يء، هو الي�وم بعد الثالثة أع�وام تصل صواريخه 

الباليس�تية إلى وس�ط معاقلهم، إلى وسط )الرياض( إلى 

قصرهم )قصر حكمهم( إلى حيث رمزية حكمهم.

يم�ن اليوم ه�و يمن ح�ٌر بكل م�ا تعنيه الكلم�ة، حٌر 

بع�د كل تل�ك املح�اوالت الكبيرة جدًا، والتي اس�تخدم 
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فيها أكبر الوس�ائل واإلمكانات العسكرية بغية أن تسلب 

حري�ة ه�ذا البلد وه�ذا الش�عب فعجزت، حري�ة معمقة 

بالدم�اء، حرية َقَوْتَها وعّمقت م�ن جذورها - في أرض 

اليمن -الدماء الغزيرة، دماء اآلالف املؤلفة من الش�هداء 

األبرار، حرية أرستها في األرض مظلومية ال نظير لها في 

العالم، ومع تلك املظلومية العظيمة الكبيرة صمود عظيم 

ال نظير له في العالم فيا يقابله من عدوان.

الي�وم )يمن اليوم( بعد الثالثة أعوام يمن صامد يتجه 

اآلالف في�ه إل�ى ميادي�ن القت�ال ب�كل ثبات واستبس�ال 

وبصب�ر عظي�م، ويم�ن يفتخ�ر في�ه كل املضحي�ن، ُأس�ر 

الش�هداء وم�ن حوله�م وم�ن خلفه�م، يفتخ�ر الجمي�ع 

بعطائه�م وتضحياته�م، وال تنكس�ر إرادته�م بذلك، بل 

ازدادوا عزم�ًا بقدر م�ا كانت التضحي�ات، وازدادوا ثباتًا 

بقدر ما كانت املعاناة، وازدادوا عزمًا وتصميًا وقوة إرادة 

في مستوى التحديات.

ولذلك الي�وم الذي أطلق فيه صاروخ بركان2 ليصل 

إلى قصر اليامة في وسط الرياض؛ لنقول للعالم، ولنقول 
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للمعتدي�ن: »كل�ا ازدادت جرائمك�م، وكل�ا تعاظم�ت 

وحشيتكم، وكلا زاد طغيانكم سيقابله املزيد من صبرنا، 

واملزيد من ثباتنا، واملزيد من عزمنا، واملزيد من تصميمنا، 

واملزيد من ابتكاراتنا لكل الوسائل الدفاعية.

أنتم ارتكبتم وترتكبون أبش�ع الجرائم بشعبنا، وأنتم 

أتيت�م إلين�ا معتدي�ن بغي�ر حق، ب�دون أي مش�روعية، ال 

مش�روعية لك�م، ال في مارس�اتكم اإلجرامي�ة، وال في 

أهدافكم املش�ؤومة والس�يئة، م�ا الذي تظن�ون أن نقابل 

أفعالكم هذه، أفعالكم الوحشية واإلجرامية والبشعة؟

ماذا تظنون أننا س�نفعل ف�ي مقابل ما تفعلونه بنا؟ في 

مقابل قتلكم لآلالف املؤلفة من أطفالنا بدون أي رحمة، 

بقي�م الجاهلية التي كان�ت َتِئُد األطف�ال وتقتل األطفال 

ب�دون أي رحم�ة وكأنك�م ال تنتم�ون أي انت�اء إلى دين 

رس�ول اهلل محمد صلى اهلل وس�لم عليه وعلى آله؟! وال 

مثقال ذرة من الرحمة رحمتم بها أطفالنا، وال مثقال ذرة 

م�ن الرحمة رحمتم بها نس�ائنا، قتلتم من�ا آالف األطفال 

وآالف النس�اء، ُقمت�م بتدمي�ر كلا هو مصلح�ة عامة في 
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بلدنا، تستهدفون كل شيء، قمتم بحصار شعب أكثر من 

عشرين مليون إنسان تحاصرونهم.

الي�وم تعملون بكل جهد إلى تجويعهم، أنتم تعملون 

ب�كل م�ا تس�تطيعون إلح�داث أكب�ر مجاعة ف�ي العالم 

بحس�ب اعت�راف األمم املتحدة، وتري�دون منا في مقابل 

ه�ذه الجرائ�م - ه�ذا الع�دوان الوحش�ي، ه�ذا التدمير 

الهائل، إهالك الحرث والنس�ل واإلفس�اد في األرض - 

أن نبق�ى مكبلين األي�دي وغاضين الط�رف ومتجمدين 

أمامكم؟! ال يمكن أن نفعل ذلك أبدًا، نحن شعب مسلم 

عزي�ز بإيانه، وش�عب ح�ٌر، وش�عب له إرث�ه الحضاري 

الكبير، يأبى اإلذالل، يأبى هذه االستباحة، هذه الوقاحة، 

هذا الطغيان، هذا االستكبار.

ه�ذه العنجهي�ة، ه�ذا الطغي�ان ال�ذي ال نظير ل�ه إنا 

هو عامل رئيس�ي في أن نزداد إحساس�ًا باملس�ئوليًة، وفي 

أن نت�زود - أيض�ًا - عزم�ًا وتصمي�ًا وق�وة إرادة، ننطلق 

للتص�دي لعدوانك�م ب�كل ما نس�تطيعه، أنت�م تقصفون 

)صنع�اء( س�نقصف )الري�اض( ونقص�ف )أب�و ظبي(، 
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أنت�م تعت�دون على القص�ر الجمهوري ف�ي صنعاء تصل 

صواريخنا الباليس�تية إلى قصر اليامة ف�ي الرياض، أنتم 

تعت�دون على منش�آتنا الحيوي�ة واالقتصادية س�نقابلكم 

نِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص}. نَّ بِالسِّ بمثل ذلك {السِّ

الي�وم هناك معادلة س�نفرضها من جديد، وسنس�عى 

ب�كل جد وب�كل جه�د وبمس�ئولية، ه�ذا يفرض�ه علينا 

مبدأنا، وتفرضه علينا املس�ئولية إلى أن نبتكر كل وس�يلة 

مش�روعه للدفاع عن ش�عبنا وعن بلدنا، وملواجهتكم في 

عدوانكم طاملا استمر هذا العدوان.

المعت��دون على بلدن��ا حمقى ل��م ي�شتفيدوا من 
كل العبر 

أنت�م حمقى وأنتم جهلة وأنتم أغبي�اء، أنتم مجرمون 

ومتوحش�ون، لم تس�تفيدوا من كل العبر - أبدًا بدًا - من 

ه�ذا العدوان، تحملنا الكثير وصبرنا الكثير، لم تتعقلوا، 

ول�م تراجعوا حس�اباتكم، وجدت�م - أنتم - أن املس�ألة 

صعبة ومكلف�ة على اقتصادكم، وكبدتكم الخس�ائر، لم 
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تراجعوا حساباتكم، كنتم مستمرون وُتدفعون دفعًا، أنتم 

تثق�ون بأمري�كا وأمريكا تش�جعكم على ه�ذا العدوان؛ 

ألن�ه بالنس�بة له�ا أصبح مصدر دخ�ل، بريطاني�ا كذلك، 

وإس�رائيل كذلك - كلهم - يرون في هذا العدوان تنفيذًا 

ألجندة تخدمهم، وتحقيقًا ملصالح لهم مع ما تحقق لهم 

من مكاس�ب اقتصادي�ة كبيرة، لكنك�م كأدوات: أدوات 

غبي�ة بكل ما تعني�ه الكلمة، أنتم في املوقف الخاس�ر، ما 

أنت�م فيه وما س�تصلون إليه ف�ي النهاية ال رب�ح لكم فيه، 

وال نتيج�ة صالحة لكم، وال نتيجة نافعة لكم، وال نتيجة 

مفي�دة لكم، كلا مض�ى الوقت تتأثرون أكث�ر فأكثر بكل 

االعتبارات واملقاييس .

املفت�رض بعد هزيمتكم املدوي�ة والتاريخية والكبيرة 

في العراق وس�وريا بانتهاء جاعاتكم هناك ومليشياتكم 

هن�اك املجرم�ة واملتوحش�ة وهزيمته�ا الس�احقة - كان 

يفت�رض - أن تأخ�ذوا ال�درس والعب�رة، وبع�د كل هذه 

املدة الطويل�ة في عدوانكم على البلد، وبعدما اكتش�فتم 

أن حس�اباتكم باألي�ام القليل�ة واملح�دودة فاش�لة وغير 
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صحيحة وغير منطقية  ُيفترض أن تراجعوا حساباتكم.

كلم��ا ا�شتمر ه��ذا الع��دوان �شيقابل��ه المزيد من 
ال�شمود وال�شبر والثبات

أق�ول لك�م: كف�ى، ناصح�ًا لك�م أقول لك�م: كفى، 

مه�ا اس�تمر ه�ذا الع�دوان، ومه�ا ازدادت عنجهيتك�م 

وغطرستكم واستكباركم إنا نزداد نحن - كشعب يمني 

- صمودًا وعزمًا وثباتًا وتصميًا، وال خيار لنا بالنس�بة لنا 

من موقع مبادئنا وقيمنا وأخالقنا - ال خيار لنا - إال هذا، 

والنتيج�ة الطبيعي�ة الفطرية، كل�ا كان اس�تفزازكم أكبر، 

ووحش�يتكم أكبر، كلا استفزنا هذا لنزداد عزمًا وتصميًا 

وصبرًا وثباتًا، وفي هذا كله درٌس لكم وعبرٌة لكم وعظٌة 

لكم.

ونحن كش�عب يمن�ي - وأتوجه إلى ش�عبنا العزيز - 

أه�م درس خالل هذه الفترة الطويل�ة )الثالثة أعوام( في 

مواجه�ة هذا الع�دوان ال�ذي النظير له في ه�ذه املرحلة 

في كل أرج�اء األرض، ثالثة أعوام من االس�تباحة لكل 
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ش�يء، ثالثة أع�وام من التجويع والظل�م، نحن جّربنا أن 

أهم درس لنا في ه�ذه الفترة كلها هو: إيجابية وجدوائية 

الصم�ود والثب�ات، حينا اتجهن�ا لنصمد في ه�ذا البلد، 

وقررن�ا التص�دي له�ذا الع�دوان، هذا املوق�ف هو الذي 

حف�ظ لنا إل�ى اليوم هذه الحرية التي نح�ن ننعم بها، هذا 

الشموخ وهذه الكرامة التي احتفظنا بها .

اهلل هو من اأعاننا على هذا ال�شمود

الي�وم نح�ن نحمد اهلل س�بحانه وتعال�ى أوالً على أن 

أعاننا على هذا الصمود، ونش�كره، ونسأله أن ُيفرغ علينا 

املزي�د من الصبر، وأن يعيننا فيا بقي كا أعاننا فيا مضى، 

وأن يزيدن�ا تأيي�دًا وتثبيت�ًا وتوفيق�ًا وتس�ديدًا وعون�ا إنه 

س�ميع الدعاء، نحن اليوم معنيون بعد كل ما قد عش�ناه، 

ما ِم�ن قبيلة وال ِمن منطقة وال ِمن محافظة إال وعاش�ت 

هذه التجربة، عش�نا املأس�اة، عش�نا الش�عور باملظلومية، 

عش�نا املعاناة الت�ي صنعها أولئ�ك ظلًا وتجب�رًا وطغيانًا 

واس�تكبارًا بغير حق، رأينا وحش�يتهم، رأيناهم بوجههم 
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الحقيقي األس�ود اإلجرامي البش�ع، رأين�ا مظلوميتنا بأم 

أعيننا، رأينا أطفالنا وهم أش�الء وجثثهم متفحمة، ورأينا 

نس�ائنا وفي كثير من الحاالت يبقى م�ن املرأة القليل من 

ش�عرها الباقي تحول إلى أش�الء، رأينا كل تلك املشاهد 

فيا شاهده البعض مباشرة وفيا شاهده الباقون من خالل 

التلفاز ووسائل اإلعالم والُصور.

عش�نا املعان�اة االقتصادية ونحن نعيش�ها اليوم، وهم 

صنعوها فيا هي عليه وبمس�تواها القائ�م، وأدركنا كيف 

أنهم س�يئون لدرجٍة لم نكن نتخيله�ا، يعني: البعض من 

أبناء شعبنا - البعض - لم يكن يتخيل أبدًا أن يرى النظام 

الس�عودي ال�ذي يح�اول أن يخ�ادع ومعه إذاع�ة القرآن 

الكري�م وغي�ر ذل�ك - أن يراه�م - عل�ى هذا املس�توى 

من الوحش�ية واإلجرام واالس�تباحة لكل شيء والجرأة 

الفظيع�ة عل�ى قت�ل األطف�ال والنس�اء بش�كل جاع�ي 

واإلب�ادة الجاعي�ة للس�كان في امل�دن والق�رى، تفاجئ 

البعض وعرفنا ما الذي يريدونه؟.
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ورأين�ا م�ا عليه الح�ال في املناط�ق الت�ي تمكنوا من 

احتالله�ا كي�ف تحولت إلى مناطق محتل�ة بكل ما تعنيه 

الكلم�ة، الح�ال فيه�ا والواق�ع فيه�ا ه�و واق�ع احتالل، 

والذي�ن م�ن أبناءه�ا لحق�وا برك�ب الع�دوان ورض�وا 

ألنفس�هم بالعبودية للمعتدي�ن والخن�وع للمعتدين وأن 

يتحول�وا إل�ى أدوات في ي�د األدوات، أولئ�ك كيف هو 

حاله�م؟ تج�ردوا أوالً م�ن قيمه�م اإلنس�انية والوطني�ة 

واألخالقية، ولحقوا بركب التوحش واإلجرام، وتخلوا 

عن هويتهم اإلنس�انية واإلس�المية والوطنية، وأصبحوا 

مجرمين ب�كل ما تعنيه الكلمة لحاق�ًا بأولئك املجرمين، 

وفي ركب أولئك املجرمين.

رأيناه�م أصبح�وا بال ق�رار، وب�ال إرادة، وبال حرية، 

وب�ال كرامة، وبال رحمة، وبال إنس�انية، وبال أخوة، وبال 

قبيلة، وبال وطنية.
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الحرية التي ننعم بها هي ثمرة �شبرنا و�شمودنا 

الي�وم يفت�رض أن نزداد عزمًا إلى عزمن�ا، وصبرًا إلى 

صبرن�ًا، وثبات�ا إل�ى ثباتنا، صمودن�ا ثمرته ه�ذه الكرامة 

الت�ي ننعم به�ا اليوم، ه�ذه الحرية التي نح�ن فيها اليوم، 

وتصميمنا وتوجهنا إلى كيف نكون أكثر قوة في مواجهة 

هذا الع�دوان هو الخيار الصحيح وه�و الخيار الحكيم، 

معنيون اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى االهتام بكل 

عوامل القوة التي نزداد بها قوة في مواجهة هذا العدوان، 

تعزي�ز وحدتن�ا الداخلي�ة وأال نصغي أبدًا ل�كل دعوات 

الشر والفتنة والتفرقة التي منبعها قوى العدوان، وتطلقها 

قوى العدوان.

أي ش�خصية في هذا البلد، أي وجاهة في هذا البلد، 

شخصية سياسية، وجاهة اجتاعية، أو شخصية عسكرية 

كل من�ا ف�ي أي موقع، في أي مس�توى كان، ممن هو في 

موق�ع مس�ئولية، إلى مس�توى اإلنس�ان واملواط�ن الذي 

ليس له وجاهة أو مس�ئولية معين�ة، كاًل منا لنعي جيدًا أن 
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دع�وات الفرقة، أن دعوات الفتنة، أن مس�اعي التش�تيت 

لش�ملنا وجمعنا هي واحدة من وس�ائل الع�دوان علينا، 

هي جزء ال يتجزأ من العدوان علينا، من مس�اعي إذاللنا 

وقهرنا واستعبادنا.

أي وجاه�ة اجتاعي�ة يتواص�ل به�ا )الش�هراني(، أو 

يتواص�ل به�ا أي ضاب�ط مخاب�رات، أو أي عمي�ل م�ن 

املرتزق�ة واملنافقي�ن - الذي�ن التحق�وا بص�ف الع�دوان 

- ليس�اوموها عل�ى موقفها بامل�ال، أو ليس�اوموها على 

موقفه�ا بالتهدي�د والوعيد، أو ليس�اوموها عل�ى موقفها 

باإلثارة والتحريض، وإثارة العناوين املذهبية أو العناوين 

العنصري�ة أو العناوين املناطقية أو أي عنوان؛ لتعي جيدًا 

أنها أمام اختبار تأريخي وحقيقي، وأن عليها أن تحس�ب 

حس�ابها أمام اهلل، وأمام هذا الشعب، وأمام التأريخ، وأن 

تعي جيدًا أنها سُتسأل يوم القيامة على موقفها.
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الآن نحن في مقام اختبار مهم

اآلن نح�ن ف�ي مق�ام اختب�ار، ال�ذي يس�اومك على 

موقف�ك ضد هذا العدوان هو يس�اومك على إنس�انيتك 

فهل س�ترخص إنس�انيتك؟ هو يس�اومك عل�ى حريتك 

فه�ل س�تبيع حريتك؟ وتقبل ب�أن تكون عبدًا م�ع العبيد 

للعبيد السيئين واملنحطين والقذرين واملجرمين!.

هو يس�اومك على كرامتك، ه�ل الكرامة تباع يا أهل 

الكرام�ة؟ هو يس�اومك على وطنك فهل س�تبيع وطنك 

بثمٍن تافه؟ هو يس�اومك على مبادئك وأخالقك وقيمك 

ودينك؛ ألن دينك ُيحرم عليك أن تقف في صف الطغاة 

واملستكبرين والظاملين واملجرمين واملفسدين.

كاًل من�ا الي�وم م�ن كل أبن�اء ه�ذا البل�د: وجاه�ات 

كل  السياس�ية،  الوجاه�ات  الجي�ش،  ضب�اط  القبائ�ل، 

مكونات وفئات هذا الش�عب يج�ب أن نكون اليوم أكثر 

تصمي�ًا عل�ى ثباتن�ا، وأكث�ر وأعظ�م إحساس�ًا بكرامتنا 

وهويتنا وانتائنا وقيمنا األصيلة من أي وقت مضى، ومن 

أي مرحلة مضت.
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يجب اأن نتحمل جميعًا م�شوؤوليتنا

حصل من الدروس والعبر ما يكفي ويفي وما يساعد 

على أن نزداد في معنوياتنا ثباتًا وصمودًا وتاس�كًا، أن ال 

نأبه وال نكترث ب�كل التهديد وال الوعيد، وأن الّ نلتفت 

أبدًا إلى كل مس�اعي التفرقة، الحف�اظ على وحدة صفنا 

الداخلي مس�ئولية عل�ى الجميع، الكل معن�ي باملحافظة 

عليها، من يشذ عنها فهو الخاسر هو الخائب هو العائب، 

من يقبل لنفسه أن يخون وطنه وأن يخون شعبه وأن يفتح 

صفحة جديدة مع دول العدوان هو املتحمل لكل تبعات 

موقفه الخاطئ وشذوذه السيئ وخيانته القبيحة.

يج�ب أن نك�ون أكث�ر تاس�كًا ووح�دة وتآخي�ًا أمام 

أولئ�ك املجرمي�ن، هذا ه�و املوقف الصحي�ح، ثم يجب 

اليوم أن نسعى في املرحلة القادمة إلى تعزيز أو إلى تثمير 

ه�ذه الوح�دة، هذا التعاون، ه�ذا التفاهم، ه�ذا التآخي، 

هذا التاس�ك، إلى تثميره عمليًا من خالل أنش�طة عملية 

تش�ترك فيه الدولة مع الش�عب، وتتحرك فيها مؤسسات 
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الدولة ضمن أنش�طة مش�تركة مع كل الكفاءات، مع كل 

املبدعين، مع كل املفكرين، مع كل أبناء هذا البلد.

نحن ف�ي مرحلة، املس�ئولية فيه�ا مس�ئولية الجميع، 

مرحل�ة اس�تثنائية، مرحلة تاريخي�ة، بلدنا يواج�ه تحالفًا 

دولي�ًا وإقليمي�ًا، في�ه أكبر ال�دول وأغنى الدول، وأس�وأ 

ال�دول عدواني�ة وإجرامًا، بلدن�ا يواجه تحدي�ًا مصيريا، 

نك�ون أو ال نك�ون، بلدنا فيها يواجه اختب�ارًا كبيرًا، وهو 

في موقف كبير يس�تدعي من الجمي�ع التعاون، وأن يعي 

الجميع مسؤوليتهم.

كل مؤسس�ات الدول�ة الي�وم معني�ة ب�أن تتج�ه إل�ى 

ه�ذا الش�عب، تبذل له كل ما تس�تطيع، ويق�ف معها هذا 

الشعب، ويلتقي الجميع في حالة تعاون، في حالة استثار 

ل�كل الطاقات، ل�كل الكف�اءات، لكل الق�درات، لكل 

الخب�رات، أن نتوج�ه عمليًا لنُحول التح�دي إلى فرصة، 

ولنح�ول األخطار إلى فرٍص عظيم�ة، ننهض من بين كل 

هذا الركام، ونتحرك من بين كل هذه املعاناة حتى ننهض.
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التجربة للقوة الصاروخية تجربة فيها درس مهم لكل 

أبن�اء هذا البلد، من صاروخ )الصرخة9 إلى )بركان 92، 

م�ن الص�اروخ ال�ذي ُيحمل إل�ى الجبهة لينطلق مس�افة 

اثني�ن كيل�و أو ثالثة كيلو، إلى الص�اروخ الذي يعُبر أكثر 

م�ن ألف كيلو متر، واملدى مس�تمر، املدى متوس�ع، اليد 

الطولى ستنال إن شاء اهلل أماكن أخرى.

نح�ن ش�عب لنع�ي جي�دًا أننا ب�اهلل تعال�ى، وبتحمل 

املسؤولية، وباألمل العظيم، وبمحاربة اليأس واليائسين، 

والعج�ز والعاجزي�ن، والَكس�ل والكس�لين، واإله�ال 

واملهملين، والضعاف املتنصلين عن املسؤولية املهزومين 

باملس�ؤولية،  إحساس�نا  واق�ع  م�ن  فالتح�رك  نفس�يًا،  

وإدراكن�ا للخط�ر، ونعل�ن بالتح�دي، وبالع�زم العظيم، 

الع�زم اإلياني، العزم الياني، الهم�ة اليانية، التي تطاول 

الفرقدين.

نتح�رك لنب�دع، لنعال�ج كل هذه املش�اكل التي نعاني 

منه�ا، لنواج�ه ه�ذه التحدي�ات ب�كل أش�كالها، تعاوننا 

باهت�ام وعزم، وتصميم وق�وة إرادة، وتفاهمنا، وتحويل 
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كل الجه�ود والطاق�ات إل�ى جه�ود مش�تركة وطاق�ات 

موح�دة، تصب ف�ي اتجاهات موحدة، يمك�ن أن يباركه 

اهلل س�بحانه وتعال�ى، فيصن�ع الكثير، ويتغير لن�ا الكثير، 

ويبارك اهلل لنا في الكثير والكثير.

يج��ب اأن يكون هن��اك تالق بين ال��دور الر�شمي 
والدور ال�شعبي

نحن نعاني وحجم معاناتنا كبير بفعل أولئك املعتدين، 

املجرمين، الطغاة، ولكن ال يعني ذلك أن نبقى مستسلمين 

أو متفرجي�ن عل�ى واقعنا، وعلى معاناتنا، وعلى مس�توى 

مظلومياتنا، ال يكفي أن نئن وأن نتوجع لهذه املعاناة، أو أن 

نبق�ى في حالة يأس أو إحباط، ال، بل أن ُنطلق هذه الطاقة 

الكامن�ة في داخلنا إلى واقع العمل، ال مؤسس�ات الدولة 

تكف�ي لوحدها وتتحم�ل لوحدها وُتت�رك لوحدها؛ لتنوء 

بهذا العبء، وتحمل هذا الحمل، وال الشعب يبقى هناك 

لوح�ده وفيه الكثي�ر من الطاقات والكف�اءات، واملبدعين 

واملفكري�ن والعمليي�ن، هن�اك الكثير في بيوته�م يتوثبون 
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توثب�ًا، رغب�ًة بكل ج�د ألي عمل، وهن�اك الكثي�ر لديهم 

األف�كار، ولك�ن حين ال يك�ون هناك تالٍق بين الرس�مي 

والش�عبي، بي�ن مؤسس�ات الدول�ة ونخ�ب هذا الش�عب 

وكفاءات هذا الشعب وطاقات هذا الشعب وخبرات هذا 

الش�عب، هذا هو ال�ذي ينقصنا اليوم، هذا ه�و الذي يؤثر 

إلى حٍد ما، ويفاقم من معاناتنا ومشاكلنا.

ثم مؤسس�ات الدولة اليوم معني�ة وأكثر من أي وقت 

مض�ى عل�ى التحرك الج�اد ف�ي تصحيح وضعه�ا، ألن 

الوض�ع املاضي هو وضع لم يكن مبنيًا ملواجهة تحديات 

بهذا املستوى.

لم تكن الم�شاألة في الما�شي مبنية على ح�شابات 
نه�شوية لبناء هذا البلد 

كانت املس�ألة في املاضي مبنية على حسابات أخرى، 

ال حس�ابات نهضوي�ة لبناء هذا البلد وهذا الش�عب، وال 

حس�ابات ملواجهة تحديات بهذا املستوى وبهذا الشكل، 

مس�ؤولين معينين، جه�ات معينة، حس�بت أمورها كلها 
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على أس�اس االرتهان للخ�ارج، واالعتاد على الخارج، 

والخض�وع للخ�ارج، ف�ال هي بن�ت اقتص�ادًا محلي�ًا با 

تعنيه الكلمة، عش�رات الس�نين مضت، أين هو االقتصاد 

الوطني؟

أين مستوى اإلنتاج الوطني؟ أين هو االكتفاء الذاتي؟ 

ال، بن�وا كل ش�يء ف�ي املاض�ي عل�ى وضعي�ة أزم�ات، 

ف�ي ذروة حكمه�م، وف�ي ظ�ل تمكنه�م م�ن الس�يطرة 

واالستحواذ في هذا البلد كانوا في نفس الوقت في حالة 

أزم�ات، والبل�د في حال�ة أزم�ات، وكنا م�ن جرعة إلى 

جرعة، وال كان هناك اقتصاد وطني ُيبنى، وال اكتفاء ذاتي 

يتحق�ق، وال معالجة للمش�اكل االقتصادي�ة، كانت كلها 

س�نوات أزمات، وكان كل عام يمضي أزمة جديدة تأتي، 

هك�ذا هو املاضي، وما أنت في حرب دولية وال إقليمية، 

وال ص�راع به�ذا املس�توى، وال تحديات بهذا املس�توى، 

وق�روض ما كان�ت تنفك، في الوقت ال�ذي كانت تجبى 

فيه عائ�دات النفط م�ن كل املحافظ�ات، والضرائب من 

كل املحافظ�ات، والجبايات والنصب واالحتيال من كل 
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املحافظ�ات، ومن كل امل�وارد، في الوق�ت الذي تضاف 

في�ه مبالغ هائلة من القروض، وتضاف إليهم أيضًا بعٌض 

من األموال التي طلبوها من هنا أو هناك، والوضع أزمة، 

والبل�د يعيش ف�ي أزمة، واملعاناة دائمة، والش�عب يعيش 

ف�ي أكثر أبنائه حالة الفقر املدق�ع، هذا هو الحاصل، هذا 

هو القائم في السنوات املاضية ما قبل العدوان.

فنح�ن أمام واقع عانينا فيه م�ن إرث املاضي، املاضي 

ال�ذي كان حال�ة م�ن اإله�ال، حال�ة م�ن انع�دام البناء 

الحقيق�ي، صحي�ح، بن�وا لن�ا »ش�وية« مبان�ي »ش�وية« 

وزارات بنوه�ا، وبن�وا لنا »ش�وية« طرق، »ش�وية« قليل 

قلي�ل ج�دًا، وبعض الجس�ور، دمرها الع�دوان، لكن لم 

يبن�وا لن�ا اقتصادًا وطني�ًا، االس�تيراد هو املعتم�د في كل 

الفت�رة املاضية، واإلنتاج يكاد يكون في نقطة الصفر، مع 

أنن�ا بلد يمتلك كل املقوم�ات املهمة، بلد زراعي با تعنيه 

الكلم�ة، ومحاصيلنا الزراعية من أحس�ن املحاصيل في 

كل العالم، واملزارعون يعانون في كل الفترات املاضية.

قول�وا ل�ي مت�ى؟ احس�بوا ثالثين س�نة، خ�الل هذه 
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الثالثين سنة كان املزارع عندنا مرتاح؟! مدعوم؟! متوفر 

له كل الدعم؟! تسوق منتجاته، »وإال« كان املزارع خالل 

ه�ذه الفترة كله�ا إذا أصب�ح عندنا منتج�ًا زراعي�ًا معينًا، 

وبعض�ًا من املحاصيل التي تورد إلى الس�وق، ما ننتبه إال 

وُأدخ�ل إلى البلد أضعاف مضاعف�ة من نفس املحاصيل 

لضرب املزارعين.

ينت�ج بلدن�ا ع�ددًا ضخ�ًا ومتنوع�ًا م�ن املحاصي�ل 

الزراعي�ة، كل محص�ول منها »يأتي التج�ار وبتغاٍض من 

الدولة فيرى املزارع نفسه ما هناك نتيجة، ما هناك تسويق 

ملحصول�ه الزراعي، يبقى ُمعانِي«، على مدى زمن طويل 

املزارع يعاني من توفير مادة )الديزل(.

م�ا املس�ألة اآلن أننا بدأن�ا نعاني من مش�كلة الديزل! 

من أول يوم نعاني من مش�كلة الديزل، املزارع يعاني من 

توفي�ر املس�تلزمات الزراعي�ة التي يحتاج إليه�ا في حاية 

املحص�ول الزراع�ي، ب�دالً م�ن أن تتوفر ل�ه املكافحات 

الس�ليمة املالئم�ة للطبيعة وغير الضارة باإلنس�ان يدخل 

إل�ى البل�د أعداد هائل�ة جدًا م�ن املبي�دات واملكافحات 
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الخطرة واملمنوعة واملحظورة، التي ش�كلت خطرًا كبيرًا 

عل�ى صحتنا في هذا البل�د، وتصيب كثيرًا م�ن أبناء هذا 

البلد بالسرطان وبأمراض فتاكة.

كذل�ك يصاب اإلنس�ان بفي�روس الكبد، ك�م عندنا 

أصيب�وا  ماليي�ن  وعندن�ا  بالس�رطان،  أصيب�وا  ماليي�ن 

بفيروس الكبد، وأمراض كثيرة انتشرت.

الوض�ع الصح�ي: كي�ف كان الوض�ع الصحي على 

امل�دى املاضي بكل�ه؟ كان أكثر - أبناء اليمن - من يعاني 

م�ن أمراض صحية خط�رة يحتاج إلى الس�فر إلى خارج 

البالد، وتفويج أس�بوعي إلى األردن للعالج، إلى مصر، 

إلى دول أخرى للعالج، كل هذه السنوات املاضية لم ُيبَن 

في بلدنا مستشفى واحد يكفينا عن السفر إلى الخارج.

عه�ود يصفه�ا البع�ض باالزده�ار! أو ي�ذرف عليها 

الدموع! أي عهود هذه؟ أي عهود هذه؟ مستش�فى واحد 

فق�ط ُيبنى في ه�ذا البلد يغنينا عن الس�فر إل�ى الخارج، 

وال مستش�فى واح�د، والكثي�ر يضط�رون إل�ى الس�فر 
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إل�ى الخ�ارج، وعندما أغلق�ت املنافذ وُمنعنا من الس�فر 

إل�ى الخارج بقي الكثي�ر يموتون ب�دون دواء، ليس ألن 

املش�كلة فقط مش�كلة اليوم، ب�ل كانت مش�كلة األمس 

وتفاقمت اليوم بفعل العدوان.

تل�ك السياس�ات الغي�ر بنّاءة الت�ي ُأدير به�ا بلدنا في 

كل املراح�ل املاضي�ة، ول�م ُيبن فيها بن�اء حقيقي في هذا 

البل�د، ال الوض�ع الزراع�ي، وال الوضع التج�اري، وال 

الوض�ع الصحي، وال التعليم على نح�و بنّاء وفعال يثمر 

ثم�رة عظيمة فتكون نهضة حقيقية في كل املجاالت، مع 

أن لدين�ا الفرص على املس�توى الزراعي، على املس�توى 

التج�اري، لدينا الكثير من الثروات، ش�عب كثير العدد، 

كل الف�رص موج�ودة، لكن على كل الس�نوات املاضية، 

عل�ى م�دى عش�رات الس�نين كان�وا يب�ررون إخفاقه�م 

وفش�لهم وع�دم اهتاه�م ببناء ه�ذا البل�د والعناي�ة بهذا 

الش�عب بأننا بل�د فقير وبال موارد، وكذب�وا، كذبوا حينا 

قالوا: لس�نا بدون موارد! لدين�ا كل املوارد، لدينا كميات 

هائلة من النفط، بعضها أخرجوه، وكان ينهب الكثير منه، 
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وعائدات�ه كانت تضيع، وبعضها لم يس�تخرج اس�ترضاء 

ل�دول معين�ة، أرادت االنتظ�ار حت�ى يتهي�أ له�ا فرص�ة 

الس�يطرة املباشرة لتس�رقه، أمثال النظام السعودي برعاية 

شركات أمريكية وغربية، والنظام اإلماراتي كذلك.

نحن اأمام واقع نحتاج اإلى اأن نتفهم فيه م�شاكلنا

فنحن أمام واقع لنتفهم فيه مشاكلنا، من يأتي وُيصور 

وكأن الواقع نتاج هذه املرحلة بالتحديد أو للظرف الراهن 

بالتحديد، ثم يأتي ليقول أنتم سبب في مشاكلنا الحالية، 

ال يا أخي، لسنا سببًا في ذلك، السبب هو العدوان، وقبل 

الع�دوان سياس�ات غي�ر بن�اءة، ُأدير به�ا بلدنا وعش�ناها 

أزم�ات، تّذك�ر، ]تذكر ش�وية[ ]تذكر من مت�ى بدك[ من 

بع�د عام ثانين إلى اليوم، تّذكر، كيف كان كل عام يرتفع 

فيه األس�عار أكثر، يسوء الوضع االقتصادي أكثر، سنويًا، 

يس�تطيع أي ش�خص، أي محلل اقتصادي، أو سياس�ي، 

أو أي كادر اقتص�ادي أن يأتي ليض�ع قائمة وكيف كانت 

األزم�ات تتفاق�م، م�ن س�نة إلى أخ�رى إلى أخ�رى إلى 
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أخ�رى، حتى كاد البل�د أن يصل إلى حاف�ة االنهيار لوال 

ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.

م�ع عالقات دولية، مع بيع وش�راء ف�ي الوطن بكله، 

م�ع حال�ة ارتهان 100 % للخ�ارج، مع بي�ع ملناطق كثيرة 

وصفق�ات كثيرة في الحدود، مع مع مع.. الخ، كل ذلك 

واألزمات قائمة، واملشاكل دائمة.

اليوم ل بد اأن نوائم م��ا بين حريتنا وا�شتقاللنا 
ونه�شتنا

اليوم نأتي لنستأنف مرحلة جديدة، مرحلة نوائم فيها 

جنبًا إلى جنب بين حريتنا وكرامتنا واس�تقاللنا ونهضتنا، 

لنبن�ي نهضة من واقع مواجه�ة تحدي، وبكرامة، بكرامة 

يمكن أن نبني لنا واقعًا قويًا بتعاوننا، باالس�تفادة من كل 

الطاق�ات من كل امل�وارد من كل ما هو مت�اح، وبالتوكل 

ْل َعَل�ى اللَّ�ه َفُهَو  عل�ى اهلل، وبالتق�وى هلل {َوَم�ن َيَت�َوكَّ

ُه َمْخَرًجا*َوَيْرُزْقُه ِمْن  َحْسُبُه}، {َوَمن َيتَِّق اللَّهَ َيْجَعل لَّ
َحْيُث َل َيْحَتِسُب}.
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الي�وم املس�ؤولية عل�ى الجمي�ع، مش�كلة الكثير هي 

االنتظ�ار، ننتظر، قد يكون لديك أن�ت خبرة معينة، كفاءة 

معينة، طاقة معينة، رؤية معينة، ولكن أنت منتظر، تحرك، 

أخرج طاقتك، أخرج رؤيتك، قّدم أفكارك، ومؤسس�ات 

ن هذا اإلطار من التالقي مع أبناء الشعب، هذا  الدولة تؤمِّ

ش�يء مهم اليوم، وأساس�ي اليوم، وض�روري اليوم، وال 

يك�ون لنا أي تفكير إال كيف نبني أنفس�نا لنكون أكثر قوة 

ف�ي مواجهة هذا التحدي وهذا العدوان، هذا الذي يجب 

أن تتجه إليه األذهان والرؤى، واألعال واملواقف، وتتجه 

إليه االهتامات، هذا هو املس�ار، مسار بناء، مسار معالجة 

مش�اكل، مس�ار تعاون، تكاتف، تظاف�ر للجهود، هذا هو 

الشيء الصحيح الذي يجب أن نّركز عليه، وأن نهتم به.

ناأمل اأن يراج��ع الجميع ف��ي المنطقة مواقفهم 
بعد انك�شاف الرتباط ال�شعودي الإ�شرائيلي

املنطق�ة  الجمي�ع ف�ي  يراج�ع  نأم�ل أن  ث�م كذل�ك 

انكش�افًا  ش�هدت  األخي�رة  الفت�رة  أن  مواقفه�م، س�يا 



56

للموقف الس�عودي في طبيعة االرتباط بإسرائيل والتآمر 

عل�ى املس�جد األقصى والق�دس، والتآمر على الش�عب 

الفلس�طيني، وب�ات الكثير م�ن اإلعالميي�ن الخليجيين 

ال يختلف�ون ع�ن املحللين اإلس�رائيليين، نف�س النغمة، 

الش�عب  بطريق�ة س�يئة ج�دًا، ويهاجم�ون  ويتحدث�ون 

الفلس�طيني، ويس�يئون إل�ى األمة اإلس�المية، وينصبون 

العداء بش�دة لكل من له موقف حر مسؤول تجاه القضية 

الفلسطينية واملسجد األقصى واملقدسات والقدس، باتوا 

واضحين ف�ي عدائهم الش�ديد لكل من يتمس�ك بجديٍة 

بقضاي�ا األم�ة، وباتوا مفضوحي�ن في م�دى انحطاطهم 

وعالته�م، وتحركه�م ضم�ن األجن�دة األمريكية بدون 

حدود وال ضوابط وال قي�ود، يعني تعروا، أصبحوا عراة 

اليوم، بسوأتهم القبيحة في العالة والخيانة.

ال�دول،  املنطق�ة:  ف�ي  الجمي�ع  يراج�ع  أن  نأم�ل 

الحكومات، الش�عوب، النخ�ب، الكيان�ات، املكونات 

مواقفهم تجاه مظلومية ش�عبنا العزيز، فهي مظلومية غير 

مسبوقة، نأمل من الدول الحرة والدول املتحررة أن تنظر 
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بعين املس�ؤولية - نكتفي بهذا التعبير- بعين املس�ؤولية، 

إلى معاناة ش�عبنا ومظلومية ش�عبنا، وكل يحسب حسابه 

ما بينه وبين اهلل، بالنس�بة لعاملنا اإلس�المي، معاناة شعبنا 

كبي�رة، الواجب اإلس�المي والواجب اإلنس�اني يفرض 

عل�ى كل األح�رار وكل م�ن بق�ي فيه�م إنس�انية إلى أن 

يتعامل�وا بطريقة مختلفة مع مس�توى املعان�اة التي يعاني 

منها شعبنا.

وأتوج�ه إل�ى ش�عبنا العزي�ز بالح�ث والتأكي�د على 

أهمي�ة الدع�م للجبه�ات بالرج�ال واإلمكان�ات، تظافر 

الجهود والتعاون في الوضع الداخلي في مواجهة املحنة 

االقتصادي�ة مع الحصار الش�ديد ال�ذي خالفت فيه قوى 

العدوان حتى األنظمة الدولية والقوانين الدولية، أغلقت 

املناف�ذ نهائيًا، وهذا ال تس�تند فيه ال إلى قرار مجلس أمن 

وال إل�ى أي ش�يء، ولكن لي�س غريبًا عليه�م أن يكونوا 

هكذا.
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نح��ن معنيون الي��وم جميع��ًا  اأن تتظافر جهودنا 
في برامج عملية

نح�ن معني�ون اليوم عل�ى مس�توى كل املكونات في 

ه�ذا البلد، كل الجه�ات أن تتظافر جهودها، وأن تتعاون 

ف�ي برامج عملية، كذلك مؤسس�ات الدول�ة أن تتجه في 

تفعيل )النقاط اإلثني عش�ر( التي أّكدنا عليها فيا مضى، 

ووقته اليوم ملح أكثر من أي وقت آخر.

وليث�ق ش�عبنا أن�ه بصم�وده وثبات�ه وتوكل�ه على اهلل 

وصب�ره العظيم ف�ي قراره وخي�اره املس�ؤول والصحيح 

واملبدئ�ي واإلنس�اني واألخالق�ي والح�ر - طامل�ا ثب�ت 

وطامل�ا صبر، وطاملا اعتصم ب�اهلل واعتمد على اهلل، ووثق 

ب�اهلل - أن العاقبة ل�ه بالنصر، بالحري�ة، وأن العاقبة على 

ع�دوه باله�وان والخزي، والعواق�ب التي توع�د اهلل بها 

الظاملين واملستكبرين والطغاة واملفسدين.)1(

•••
)1( من خطاب السيد عبد امللك بمناسبة مرور الف يوم من العدوان مع التعديل.
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 الفصل الثاني
المبررات السخيفة لقوى العدوان 

والعمالة

قالوا باأن هذا العدوان من اأجلنا!!

ه�ذا الُع��ْدَواُن ال�ذي مضى عليه ثالث س�نوات منذ 

ة ُحرمة من الحرمات،  بدايته اتس�م بالوحش�ية ولم َيْرَع َأيَّ

ُكّل شيء في ال�َي�َم�ن كان مستهدفًا لهذا الُع�ْدَوان، الطفل 

والش�يخ املسن، الرجل واملرأة، مقدرات ومقومات حياة 

هذا الشعب، املدارس واملساجد، املستشفيات واألسواق 

واملتاج�ر، املط�ارات واملوان�ئ، كله�ا كان�ت هدف�ًا لهذا 

الُع��ْدَوان ال�ذي يقوُل فيه أربابُه وقادت�ه إنه من أجل هذا 

ْع�ب. كيف يمكن هذا؟!، َأي منطق ساذج وسخيف  الشَّ

�ْع�َب تس�تهدفونه  هذا؟!، هل عندما تس�تهدفون هذا الشَّ

ف�ي ُكّل محافظات�ه ومدنه، وفي ُكّل قراه، تس�تهدفونه في 

حياته وفي معيش�ته وفي ُكّل مقومات حياته، هل هذا هو 

م�ن أجله؟!، هذا منطٌق س�خيٌف غيُر مقبول وغير غريب 
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عم�ن يرتكبون أبش�ع ه�ذا الجرائ�م أن يقولوا أس�خَف 

الكالم، وأكذب القول، وأن يكونوا غير منطقيين نهائيًا، 

هذا أقل ما يمكن َأن يقولوه.

وقف��ة مع التبريرات التي ي�شوقونها في محاولة 
الت�شويق لعدوانهم

ال��دور الأمريك��ي والإ�شرائيل��ي كاف لك�ش��ف  اأوًل: 
زيف كل ادعاءاتهم. 

أم�ا التبري�راُت التي يس�وقونها في محاولة للتس�ويق 

لُع�ْدَوانه�م وش�رعنة ُع�ْدَوانه�م الغاش�م الظل�وم فه�ي 

كله�ا واهي�ة؛ أِلَنَّ هناك عددًا كبيرًا م�ن الحقائق الكبيرة، 

الحقائ�ق الواضحة الجلية التي تكش�ُف زيَف ادعاءاتهم 

د تبريرات واهية ال أساس  وتبريراتهم، وتوضح أنها مجرَّ

لها، في مقدمة ه�ذه الحقائق: حقيقٌة كانت هي بمفردها 

كافي�ًة في َدْحِض ُكّل املقوالت واالدعاءات والتبريرات، 

ه�ذه الحقيقُة تتمثُل بالدور األَمريكي ف�ي هذا الُع�ْدَوان 

واملوقف اإلْسَرائْيلي منه.
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ال�دوُر األَمريك�ي في هذا الُع��ْدَوان دوٌر ب�ارٌز، َدوٌر 

أساس�ي في هذا الُع�ْدَوان، َأمري�كا هي التي أذنت والتي 

هت، وما كان لهذا الُع�ْدَوان أن يتمَّ لوال هي َمن أمرت  وجَّ

ه�ت ورعت وقام�ت عليه بكل التفاصي�ل، في ُكّل  ووجَّ

غرف العمليات هناك َأمريكي�ون يديرون هذا الُع�ْدَوان، 

فَأمريكا في واقع الحال هي من تديُر هذا الُع�ْدَوان، وهي 

َك  التي أطلقت العنان لعمالئها وأياديها اإلجرامية لتَتَح�رَّ

بهذا الُع�ْدَوان، هذا واضح ومعَلٌن من جانب األَمريكيين 

�ُعْودّي، األَمريكيون كشفوا عن حقيقة الدور  والنظام السَّ

الذي يقومون به على مس�توى الفعل ومباَش�َرة الُع�ْدَوان 

بطائراتهم التجسسية.

اليوَم األطفاُل في ال�َي�َم�ن ُيقَتلون بالقنابل األَمريكية 

والصواري�خ األَمريكية وبالطائرات األَمريكية، س�واٌء ما 

�ُعْودّي منهم أو م�ا كان بأيديهم هم،  كان بي�د النظ�ام السَّ

ويباش�رون ب�ه الفع�ل واإلج�رام والقت�ل، األَمريكي�ون 

كش�فوا أنه�م من يحددوا األه�داَف الت�ي تقصُف، فكل 

طف�ل، ُكّل منش�ئة س�كنية، ُكّل بيت أو من�زل، ُكّل متجر 
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أو س�وق، ُكّل مسجد ُيس�تهدُف في هذا البلد هو بتحديد 

�ُعْودّي  دوا للنظام السَّ م�ن األَمريكيي�ن، ه�م الذي�ن ح�دَّ

األهداَف؛ ليقوم بضربها، ثم أشرفوا على عملية الضرب 

�ُعْودّي بمثاب�ة جن�دي وخ�ادم بيد  وأقروه�ا، النظ�اُم السَّ

األَمريكيين.

أما املوقُف اإلْسَرائْيلي فهو معلن وصريح وواضح أنه 

يؤي�ُد هذا الُع�ْدَوان، ويفرح ب�ه ويدعمه ويعتبره مصلحة 

�ُعْودّي، إذن هذا الُع�ْدَوان على  مشتركة له مع النظام السَّ

رأس�ه َأمريكا ومن خلفه إْس�َرائْيل، هذه الحقيقة وحَدها 

كافيٌة لدحض ُكّل االدعاءات واالفتراءات واملقوالت.

ثاني��ًا قوله��م: ب��اأن ه��ذا الع��دوان من اأج��ل حماية 
الأمن القومي العربي!!  

عندم�ا يأت�ي البعُض فيق�ول: إن ه�ذا الُع��ْدَوان من 

أج�ل حاية األم�ن القومي العربي. َأية س�خافة في منطق 

كه�ذا؟، هل ُع�ْدَوان على رأس�ه َأمريكا علنًا وبالوضوح 

وم�ن خلفه إْس�َرائْيل باملكش�وف وعلنًا وبش�كل صريح 
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ال يس�تطيع أح�ٌد أن ينكَره إال إْنَس��اٌن ينكر الضرورات، 

هل ُع�ْدَواٌن بهذا الش�كل يمكن أن يك�وَن لحاية األمن 

القوم�ي العربي؟، هل َأمريكا وإْس�َرائْيل س�ترعى وتديُر 

وتدع�م ُع�ْدَوان�ًا لحاي�ة األم�ن القوم�ي العرب�ي؟، هل 

املأمون�ة واملوثوق�ة واملت�كل عليه�ا  َأمري�كا وإْس�َرائْيل 

واملعتم�د عليها ف�ي حاية األمن القوم�ي العربي؟، وِمن 

ال�َي�َم�ن؟، هل َأمريكا وإْسَرائْيل هي الطَرف الذي ائتمنه 

العرب وارتموا ف�ي أحضانه ليحمَيهم من ال�َي�َم�ن؛ أِلَنَّ 

ال�َي�َم��َن يش�كل خطورة على الع�رب؟، َأي عروبة هذه 

الت�ي هي في حض�ن َأمريكا وفي حضن إْس�َرائْيل؟، هذا 

كالم ال صح�ة له، كالم واٍه عاٍر، باطل س�اقط، ال�َي�َم�ن 

�ْع�ب ال�َي�َم�ني هو الذي – بحق - يمكن أن يراهن  والشَّ

عليه العرب في حاية أمنهم القومي.

ثالث��ًا: قوله��م اإن ه��ذا الُع���ْدَوان لحماي��ة الحرمين 
ال�شريفين!!

َأْي�ض�ًا عندما يأت�ي البعض ليقوَل: إن ه�ذا الُع�ْدَوان 
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لحاي�ة الحرمي�ن الش�ريفين، ه�ل َأمريكا ه�ل الصهاينة 

هل اإلْس�َرائْيليون يمكن أن يكون عندهم اهتاٌم وس�عي 

ومبادرة على هذا النحو بمس�توى ه�ذا الُع�ْدَوان ليحموا 

الحرمين الش�ريفين؟، هل ستكون َأمريكا وإْسَرائْيل هي 

ُر املوق�ف لحاية الحرمين الش�ريفين؟!، هذا  الت�ي تتصدَّ

الكالم فيه إس�اءٌة حتى إَل�ى الحرمين الش�ريفين، إس�اءة 

إَل�ى املقدس�ات اإلسالمية، إس�اءة إَل�ى اإلسالم بنفسه، 

هذا الكالم باطل س�اقط س�خيٌف بكل م�ا تعنيه الكلمة، 

إْس�َرائْيُل لن تك�ون هي التي تدعم املوق�ف الذي يحمي 

ُده وتباركه علنًا وبكل وضوح،  الحرمين الش�ريفين وتؤيِّ

َأمريكا هي التي لم تكن هي التي تقود عماًل بهدف حاية 

الحرمين الشريفين، إن لم يكن أكبَر خطر يهدد الحرمين 

الشريفين هي إْسَرائْيل وأذناب إْسَرائْيل وعمالء إْسَرائْيل 

وَأمري�كا فم�ن يكون؟ هكذا نجد ونش�اهد ويس�مع ُكّل 

�س الحقائق،  العال�م كي�ف ُتقل�ب الحقائق وكي�ف ُتعكَّ

ُق املق�والت الكاذب�ة والت�ي ال أوضح من  وكي�ف تس�وَّ

بُطالنه�ا، ال أوض�ح من بطالن هكذا مزاع�م تجاه هكذا 
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ُع�ْدَوان فيه )َأمريكا( هي التي تقوُد، تدبر، تأمر، وتوجه، 

وفي�ه )إْس�َرائْيل( التي تؤيد، تبارك، تدع�م، ترتاح، تفرح 

بهذا العدوان.

رابع��َا: حينما يقولون: اإن الهدف من ه��ذا الُع�ْدَوان 
هو اإعادُة ال�َي�َم�ن اإَل�ى الُح�شن العربي

َأْي�ض�ًا حين�ا يقولون: إن اله�دف من ه�ذا الُع�ْدَوان 

إعادُة ال�َي�َم�ن إَل�ى الُحضن العربي، هذا الُع�ْدَوان املبارك 

من إْس�َرائْيل، املؤيَّد من إْس�َرائْيل، املدعوم من إْس�َرائْيل 

ه�ل هو الذي س�يعيد ال�َي�َم�ن إَل�ى الحض�ن العربي؟!، 

َأي حضن عربي هذا ال�ذي يصبح الوكالء عليه، والقادة 

في�ه، والب�ارزون فيه، واملوجه�ون فيه، واألساس�يون فيه 

ه�م األَمري�كان والصهاين�ة واإلْس�َرائْيليين؟، َأيُّ حضن 

عرب�ي ه�ذا؟، ه�ذا ه�و العال�ة وحض�ُن االرت�اء تحت 

خدم�ة وأقدام َأمريكا وإْس�َرائْيل، وإال فم�ن املعلوم حتًا 

أن العروبة الحقيقية التي منبعها اإلسالم، ومنبعها القيم، 

ومنبعه�ا األخالق َأبَ�دًا لن تك�ون بأي حال من األحوال 
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تحت وصاية إْس�َرائْيل، ومباركة إْس�َرائْيل، وتحت قيادة 

َأمريكا.

اآلخ�رون ه�م م�ن يج�ُب أن يع�ودوا إَل��ى الُعُروبة 

الحقيقي�ة.. العروبة الحقيقية ل�م تكن هناك تحَت املظلة 

األَمريكي�ة وال في الُحضن اإلْس�َرائْيلي، ولكن الحقيقة 

الصادق�ة الدامغ�ة هي أنهم يري�دون أن يعي�دوا ال�َي�َم�ن 

إَل�ى الحضن اإلْسَرائْيلي، إَل�ى الحضن األَمريكي، إَل�ى 

حض�ن العالة، ه�ذا الذي يريدون�ه، وهذا ال�ذي يتوافق 

مع ه�ذه الحقيق�ة الدامغة.. ال�دور األَمريك�ي واملوقف 

اإلْسَرائْيلي.

خام�ش��ًا: من الحقائ��ق المهمة الت��ي تك�شُف حقيقة 
هذا الع��دوان ا�شتهدافه لكل مقوم��ات الحياة وقتله 

للأطفال والن�شاء. 

أيض�ًا م�ن الحقائق املهم�ة التي تكش�ُف همجيَة هذا 

الُع�ْدَوان أنه ال ش�رعية له وأنه باطُل الباطل: )وحش�يته( 

ه�و يس�تهدُف ف�ي ال�َي�َم��ن األطف�ال والنس�اء.. مئات 

األطفال استش�هدوا في عدد من املحافظات، وعدد كبير 
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م�ن النس�اء استش�هدن، كذل�ك يس�تهدف ُكّل مقومات 

الحياة، وكل فئات هذا البلد، يستهدف الجيش، يستهدف 

املواطني�ن، يس�تهدف املؤسس�ات الحكومية، يس�تهدف 

املتاج�ر، يس�تهدف املصانع، يس�تهدف ُكّل مقدرات هذا 

البل�د، هذا يكش�ف أن هذا الُع�ْدَوان إجرامي ال ش�رعية 

ل�ه، وأن الذين يدعمون ه�ذا الُع��ْدَوان، أو يؤيدون هذا 

الُع�ْدَوان بأّي شكل من األش�كال.. دوالً، وحكوماٍت، 

أنظم�ًة، تي�ارات، أحزاب�ًا، مكون�ات، ش�خصيات.. هم 

يش�تركون عن�د اهلل س�بحانه وتعال�ى في ُكّل الدم�اء التي 

ُس�فكت، هم أيَّدوا قتَل هذه املئات من األطفال والنساء، 

هم يؤيدون اس�تهداَف ش�عب بأكمل�ه، ُيحاَصُر ويحاوُل 

األع�داَء أن يمنعوا عنه حتى الغ�ذاء وحتى الدواء وحتى 

االحتياجات اإلْنَس�انية.

هم في موقف يتطابقون فيه َتَم�امًا مع الموقف 
الإ�ْشَرائْيلي والأَمريكي

ه�م ف�ي موق�ف يتطابق�ون في�ه َتَم�ام�ًا م�ع املوقف 
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اإلْس�َرائْيلي ومع املوقف األَمريكي، وأنا أسأل خصوصًا 

م�ن يحاولون أن يتمظهروا بالدي�ن، هل يمكن أن تكون 

إْس�َرائْيل معي�ارًا للحق؟!، حينا يك�ون موقفكم متطابقًا 

َتَم�ام�ًا م�ع املوق�ف اإلْس�َرائْيلي ب�دون َأي نق�ص، تام 

التطابق!، هل تظنون أنكم في موقف الحق؟ هل إْسَرائْيل 

معيار للح�ق والعدالة؟!، هذه واهلل كافي�ة بأن تدركوا أن 

مواقَفك�م باطل�ة، وأنكم في خن�دق واحد مع إْس�َرائْيل 

ومع َأمريكا، من يؤيد هذا الُع�ْدَوان موُقفهم ال يزيد على 

موقف )نتنياهو(، على موقف اإلْسَرائْيليين، على موقف 

األَمريكيين.. ه�ذا كاٍف في أن يبصر الناُس الحقائَق، قد 

ْبُح لذي عينين!. أسفر الصُّ

ه�ذه حقيق�ٌة كافي�ٌة ف�ي أن تفص�َل، وأن تف�رَق، وأن 

تميِّ�َز بين من يمكن أن تلتبَس عليه األموُر أو تش�تبه عليه 

األم�ور، الذي�ن أيَّدوا هذا الُع��ْدَوان فعلوا كا إْس�َرائْيل، 

هم أيدوا وإْس�َرائْيل أيدت، هم باركوا وإْسَرائْيل باركت، 

هم فرحوا وإْس�َرائْيل فرحت، وأماَم ُكّل جريمة إْس�َرائْيل 

تف�رح وه�م يفرح�ون، كل�ا س�قط املزي�ُد م�ن الدم�اء، 
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وُسفكت املزيد من الدماء: من دماء ال�َي�َم�نيين املسلمين 

العرب األحرار، إْس�َرائْيل تفرح وهم يفرحون، إْس�َرائْيل 

تبارك وهم يباركون، إْس�َرائْيُل ترى في ذلك حايًة ألمنها 

القومي هم يقولون نفس القول، وبالتالي املوقف خطير، 

هناك مس�ؤولية كبيرة أخالقي�ة ودينية وأمام اهلل س�بحانه 

وتعالى يوم الفصل بين العباد يوم القيامة؛ فاملسألة ليست 

س�هلًة َأبَ��دًا أن يؤيد اإلْنَس��ان ُع�ْدَوانًا يس�تهدف ش�عبًا 

بأكمله، ُع�ْدَوانًا ُترتكب فيه أبشع الجرائم.

ماذا يمكُن أن يقوَل بعُض الذين يقولون عن أنفس�هم 

متديني�ن حينا يس�ألون عن ُع�ْدَوان يقت�ل مئات األطفال 

يقت�ل النس�اء ب�دون َأي ذن�ب له�م؟، ويس�تهدف ش�عبًا 

مس�لًا بغير وجه حق؟!، َأْي�ضًا هذا الُع�ْدَوان يكش�ُف أن 

ْع�ب  �ُعْوديَّ هو الذي يش�كُل خطورًة على الشَّ النظاَم السَّ

�ْع�ب ال�َي�َم�ن�ي لم يكن يش�كُل خطورة  ال�َي�َم�ن�ي، الشَّ

عل�ى َأي بل�د عرب�ي َأبَ��دًا، وال على َأي ش�عب عربي أو 

ْع�ُب ال�َي�َم�ني هو شعٌب أصيٌل في قيمه  مس�لم َأبَ�دًا، الشَّ

وأخالق�ه، لي�س ش�عبا ُع�ْدَواني�ًا وال مجرمًا، هو ش�عُب 
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فت  الحضارة وش�عُب األخالق وشعُب القَيم، اآلن تكشَّ

ُل خطرًا من ه�و؟، هو النظام  الحقائ�ُق، اآلن ال�ذي يش�كِّ

�ُعْودّي بالفع�ل ولي�س باالدعاءات عن نواي�ا مبيتة أو  السَّ

خفايا الصدور والنفوس، ال، هناك بالفعل ُع�ْدَوان يرتكُبه 

�ْع�ب ال�َي�َم�ني الذي هو  هذا النظ�اُم مع آخرين على الشَّ

شعُب الحضارة واألخالق وشعب القيم واألصالة.

تجل�ى أن ه�ذا النظ�ام يحم�ُل الع�داَء الش�ديَد على 

�ْع�ب، يحقُد  �ْع�ب ال�َي�َم�ن�ي، نظاٌم يع�ادي هذا الشَّ الشَّ

�ْع�ب  �ْع�ب، يس�تكبر ويتغطرس على الشَّ على ه�ذا الشَّ

�ْع�ب، يس�تهتر بدم�اء ه�ذا  ال�َي�َم�ن�ي، يحتق�ُر ه�ذا الشَّ

ْع�ب، ولذلك بََرَز هذا الحقُد في الجبروت والطغيان،  الشَّ

في القتل العش�وائي، في االستهداف الشامل لهذا البلد، 

ال�َي�َم��ُن بكله تح�َت دائرة القصف واالس�تهداف، هذا 

يكش�ُف عن حقد أعمى، ع�ن كراهية، ع�ن ضغينة، عن 

اس�تكبار، وب�رزت حال�ُة التكب�ر والتجب�ر واالس�تعالء 

والغطرس�ة والتعالي واالس�تحقار لش�عبنا ال�َي�َم�ني في 

الُع��ْدَوان فيا يفعلون وفيا يقولون، هذا واضٌح ملن يتابع 
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ما يقولونه ومن يرى ويش�اهد ما يسمعونه؟، فأية شرعية 

في ُع��ْدَوان كهذا؟، ُع��ْدَوان يعبر عن حق�د، عن ظلم، 

عن استكبار، عن أنانية، عن غطرسة، ال شرعية له َأبَ�دًا.

اأمري��كا والنظام ال�شعودي كان��ا ي�شعيان لإف�شال 
اأي توافق �شيا�شي في البلد 

أما فيا يتعلُق باملش�كلة السياس�ية في البلد فهي شأٌن 

�ُعْوديُّ الحقَّ بأي شكل من  داخلي، ال يمتلُك النظاُم السَّ

َل في شأننا  األش�كال وال بأية صفة من الصفات أن يتدخَّ

نح�ن ال�َي�َم�نيي�ن.. هذا إلينا، هذا ش�أننا، هذا بلدنا، هذا 

نا، نحن من يح�دد مصيَرنا، نحن  نظامن�ا، هذا أم�ٌر يُخصُّ

م�ن يخت�ار حكومتنا، نحن م�ن نقرر - كش�عب يمني - 

من نق�رر نظامنا، من يكون، كيف يكون، الحكومة وُكّل 

هذه التفاصيل السياس�ية هي شأن يمني خاص، فأن يأتَي 

�ُعْوديُّ ليتدخل في هذا الش�أن فهو ظالم بهذا  النظ�اُم السَّ

التدخ�ل ومبطل به�ذا التدخل، وهو منته�ك لكرامة بلد 

وسيادة شعب، هذا ال يخصه َأبَ�دًا.
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وحين�ا نعوُد للش�أن السياس�ي نج�ُد أن الح�واَر كان 

ف�ي األس�اس قائ�ًا، كان هن�اك حوار ف�ي ه�ذا البلد قبل 

الُع�ْدَوان فيا يخص الش�أن السياسي فيا يخص السلطة، 

ح�واٌر برعاية من األمم املتحدة، من خالل مبعوثها الذي 

كان متواجدًا في ال�َي�َم�ن، حتى عندما بدأ الُع�ْدَوان كان 

�ْع�بية  ال ي�زال موج�ودًا في ال�َي�َم��ن، وكانت الثورة الشَّ

أكثر اهتامًا بهذا الحوار وأكثر عنايًة به وأكثر حرصًا على 

التواف�ق السياس�ي من ُكّل املكون�ات األخرى، ولم تكن 

�ْع�بية فيا يتعلق  هن�اك َأية مانعة أو َتَع�صٍّ من الثورة الشَّ

بهذا الحوار، بل كان هناك سعٌي حثيٌث بكل جد للوصول 

إَل�ى توافق سياس�ي م�ع ُكّل املكونات داخ�ل هذا البلد، 

وكان م�ن املالَح�ظ خالل عملي�ة الحوار تل�ك أن هناك 

ي�دًا خارجيًة تس�عى دون الحيلولة للوص�ول إَل�ى تواُفق 

سياس�ي عل�ى حل ُيرض�ي ُكلَّ األط�راف وملصلح�ة ُكّل 

املكون�ات، كان هذا واضحًا وكان بارزًا وكان ملموس�ًا، 

وكانت القوى السياسية ُكّلا توافقت على حلول وقضايا 

رئيس�ية وعناوي�ن مهمة ولم يب�ق إال التفاصي�ل أتى هذا 
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الدور الخارجي ليعرقل وليجمد وليحاول أن يحوَل دون 

إنجاز اتفاق، كان معروف�ًا أن املراد هو املاطلة والتأخير؛ 

أِلَنَّ هن�اك كان ش�يء آخ�ر يج�ري، هن�اك كان�ت عملية 

اإلع�داد للُع��ْدَوان على قدم وس�اق، تمش�ي وتَتَح�ّرَك 

عل�ى قدم وس�اق، وكان املطل�وب في الوض�ع الداخلي 

ف�ي ال�َي�َم�ن إعاقة الوصول إَل��ى الحل ريثا تجَهُز قوى 

ُعْودّي لتنفيذ ُع�ْدَوانها،  الُع�ْدَوان وعلى رأسها النظام السَّ

وكان هذا ملموسًا، نحن كنا نتوقع أو نُظنَّ أن هدفهم هو 

التعطيل لم نكن نتوقع أنهم عازمون على هكذا ُع�ْدَوان، 

كن�ا نتوقُع أنهم يريدون للبلد أن ينهاَر نتيجة الفراغ القائم 

ف�ي الس�لطة ونتيجة األزم�ة القائم�ة واملش�كلة القائمة، 

لك�ن كان هدفهم أكبر من ذلك، غزو هذا البلد واحتالل 

ه�ذا البلد وإخضاع ه�ذا البلد من جدي�د تحت أقدامهم 

وهيمنتهم.

ف�إذن: كان الح�وار قائًا في البلد برعاي�ة أممية، وبدأ 

الُع�ْدَوان و)جال بن عمر( في صنعاء ولم يتهيأ له الخروُج 

بعد الُع�ْدَوان إال بصعوبة؛ نتيجة للُع�ْدَوان؛ فاملشكلة لم 
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�ْع�بية، ولم تكن في مكون أنصار اهلل  تك�ن في الثورة الشَّ

وحلفائه�م، لم تكن هناك َأية مش�كلة، كانوا هم مهتمين 

بالحوار، الذين أعاقوا الحوار حتى يستكملوا تجهيزاتهم 

ُعْودّي ومن مع النظام  للُع�ْدَوان اتضحوا اآلن: النظاُم السَّ

�ْع�بية بكل مكوناتها راعت  �ُعْودّي، َأْي�ضًا الثورُة الشَّ السَّ

قت  الق�وى األخرى بش�كل كبير، فهي حتى بع�د أن حقَّ

إنجازًا َتأريخًا في هذا البلد لم تحسم أمَر السلطة، لم تقم 

بتعيين رئيس ومسؤولين وحكومة وغير ذلك، بل اتجهت 

نات السياسية للتفاُوض معها والتحاُور معها،  إَل�ى املكوِّ

ت أيديها  حتى مع املكونات السياسية املعادية للثورة، َمدَّ

مع الجميع، تحاورت مع الجميع، حرصت على التفاهم 

مع الجميع؛ بغية الوصول إَل�ى حل، وبشكل أنا أؤكد أنه 

أضر بالبلد؛ أِلَنَّ القوى السياسية لم تتعاَط بشكل إيجابي 

بق�در م�ا كانت مكون�اُت الث�ورة إيجابي�ًة، وبالتالي بقي 

الف�راغ قائًا، وكان اآلخرون يريدون أن يبدأوا ُع�ْدَواَنهم 

في حالة الفراغ ذاتها، ولذلك أوعزوا إَل�ى بعض أياديهم 

واألش�خاِص الذين هم عمالء لهم ف�ي بعض املكونات 
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السياس�ية ليعيقوا النجاَح حتى يأتَي الُع�ْدَوان في مرحلة 

الف�راغ، حتى يؤث�َر على طبيعة التصدي له�ذا الُع�ْدَوان، 

وهذا واضح.

�ْع�بية ب�كل مكوناتها راعت  فأنا أؤك�د أن الثورة الشَّ

القوى السياس�ية األخرى، لم تس�تأثر لم ُتْقِص َأي طرف 

م�ن األطراف، إنا بعُض األط�راف هي التي كانت تعمل 

َر على س�ير عملية الح�وار ونجاحه، وإال لم  عل�ى أن تؤثِّ

يكن هن�اك َأي طرف من األطراف ُغبَِن أو أقصي، َأْي�ضًا 

ْع�بية - في مكوناتها  لم تكن املشكلة من جانب الثورة الشَّ

- أنها قامت في حاية مؤسس�ات الدولة من االنهيار من 

القاعدة..، هذه َحَس�نٌة، هذه إيجابي�ة، وموقُف اآلخرين 

الذين جعلوا من حاية مكونات الثورة ملؤسسات الدولة 

التي كانت موش�كًة على االنهيار، وكانت ُعرضًة للنهب 

والسلب واالعتداءات، جعلوا منها مشكلة، هم موقُفهم 

الخاطئ.
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حقيقة ما ح�شل في الجنوب

أيضًا فيا يتعل�ُق بالوضع في الجنوب: من املعلوم أنه 

ٌك مس�بٌق قب�ل أن نَتَح�ّرَك نحن  كان هن�اك وال يزال َتَح�رُّ

كثورة ش�عبية وكجيش وكلجان ش�عبية هناك، كان هناك 

ٌك مس�بٌق للقاعدة، ه�ذا الَتَح�ّرك نتج عنه اس�تيالٌء  َتَح��رُّ

على مناطق واس�عة، اس�تيالء أيضًا على عدد من األلوية 

العس�كرية، وه�ذه بالتأكيد ال تمثل مش�كلة عن�د النظام 

�ُعْودّي؛ أِلَنَّ املطل�وب بالنس�بة له هو هذا، أن تس�قط  السَّ

ال�َي�َم�ن تحت س�يطرة القاعدة، أن ُتَس�لََّط القاعدة على 

ُك  ال�َي�َم�نيي�ن لتذبح وتقتل وتدمر الحي�اة بكلها، فَتَح�رُّ

القاع�دة ف�ي الجن�وب لتس�تولَي عل�ى مناط�ق وألوي�ة 

عس�كرية ويصبح بيده�ا إمكاناُت الجي�ش ال�َي�َم�ني لم 

تك�ن تمثُل أية مش�كلة، وتحاَل�َف هادي- َأْي�ض�ًا - مع 

ُعْودّي  القاعدة، واس�تأجر مليشيات مس�تأجرًة باملال السَّ

مع القاعدة.

ْع�بية وبعَد جرائم  وحينا َتَح�ّرك الجيُش واللجان الشَّ
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بش�عة، كان منه�ا جريم�ُة صنع�اء في املس�اجد، وجريمة 

لحج فيا يتعلق بالجنود، وجريمة عدن فيا يتعلق بالجنود 

ف�ي قوات األم�ن الخاصة، أقام�وا الدنيا ول�م يقعدوها، 

ويحاولون اس�تثارَة البعض في الجن�وب، ويحاولون أن 

َك الذي يه�دُف إَل�ى التص�دي للقاعدة  يص�وروا الَتَح��رُّ

التي هي خطٌر على الجميع على الجنوب وعلى الش�ال 

�ة بقع�ة كان وف�ي َأية  َوعل�ى اإلْنَس��ان ال�َي�َم�ن�ي ف�ي َأيَّ

محافظ�ة كان، يحاول�ون أن يجعلوا من املس�ألة مش�كلًة 

وأن�ه غزو واحت�الل للجنوب، وأن يس�تثيروا البعض في 

الجن�وب، أو يعق�دوا صفق�اٍت م�ع بعض الش�خصيات 

لتطل�ق مواق�َف، كان�ت تل�ك الش�خصيات تغاض�ت أو 

تعام�ت أو تجاهل�ت ما تقوُم به القاع�دة هناك، وما تقوم 

به في الس�ابق مليش�يات هادي، أما اآلن فالدوُر الرئيسي 

في الجنوب هو للقاعدة، من أتاح للقاعدة السيطرة على 

املكال والس�يطرة على األلوية العس�كرية املتواجدة هناك 

ُعْودّي. هو النظاُم السَّ
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الي�وم من أهم ما يح�رص عليه القص�ُف الجوي هو 

َك  مس�اعدة القاعدة في الجنوب وفي بقية املناطق لتَتَح�رَّ

ولتتمك�ن م�ن الس�يطرة على ألوي�ة عس�كرية ولتتمكن 

من الس�يطرة على املناطق، كجزء أس�اس وهدف رئيسي 

من أه�داف الُع�ْدَوان على ال�َي�َم�ن ه�و تمكين القاعدة 

من جديد لالس�تيالء على هذا البل�د ولجعل ال�َي�َم�نيين 

تحت رحمة القاعدة ُيقتلون وُيستهدفون.

��ون ُكّل  ُبّ اآُل �شع��ود عنده��م ُعق��دة، ولذل��ك ي�شُ
حقدهم ويعر�شون ع�شالتهم على ال�َي�َم�ن

إذن ُكلُّ التبري�رات واهية وس�اقطة وباطلة، والهدُف 

الحقيق�ي واألساس�ي للُع��ْدَوان ه�و إذالُل ال�َي�َم�نيين 

وتركيعهم.

آُل سعود عندهم ُعقدة، وهي نتيجة فشلهم الكبير في 

املنطق�ة، وتراُجع نفوذه�م في مناطَق كثي�رة، وهم نتيجة 

ه�ذه الُعقدة يُصبُّ�ون ُكّل حقدهم ويعرض�ون عضالتهم 

على ال�َي�َم�ن، وهم يريدون إذالَل ال�َي�َم�نيين كمارس�ة 
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يهوونه�ا، ه�ذا هو ح�اُل الطغ�اة واملتكبري�ن واملتجبرين 

واألنانيي�ن واملتغطرس�ين، إذالل اآلخرين بالنس�بة لهم: 

هواية ومارس�ة تس�تهويهم، وهم يري�دون إخضاعنا في 

ال�َي�َم��ن كش�عب يمن�ي للهيمن�ة والوصاي�ة املطلقة،.. 

مل�ن؟ هل لهم فقط؟ هل هم أصحاب مش�روع لهم؟ هل 

�ُعْودّي ال يمتلك  هم؟، ال. النظام السَّ لديه�م أجندة تُخصُّ

َد ف�ي ُكّل مراحله  �ُعْودّي تع�وَّ َأي�ة أجندة ل�ه، النظ�ام السَّ

التَّأريخية أن يؤدي دورًا ملصلحة اآلخرين، وَمن هو أكبر 

�ُعْودّي؟! واهلل إنها إْسَرائْيل.. واهلل  مستفيد من الدور السَّ

إنها إْسَرائْيل ومع إْسَرائْيل َأمريكا أيضًا، أكبُر مستفيد من 

ُعْودّي وما تسعى له أسرة آل سعود هو إْسَرائْيل  الدور السَّ

وَأمري�كا، وهذا واضح في املنطق�ة كلها، وجنايتهم بحق 

القضية الفلسطينية جناية كبيرة جّدًا ومعلومة لكل الناس 

الواعين واملبصرين والُعَقالء.
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يري��دون اأن يبقى ال�َي�َم�ن بل��داً �شعيفًا م�شتعبداً 
تحت رحمتهم

يري�دون َأْي�ض�ًا أن يبق�ى ال�َي�َم��ن بل�دًا ضعيف�ًا، ال 

يريدون�ه قوي�ًا أب�دًا، وال ح�ّرًا وال عزي�زا وال مس�تقاًل، 

خَض�َع  ل�و  حت�ى  القاع�دة،  رحم�ة  وتح�ت  �رًا،  ومدمَّ

ال�َي�َم�ني�ون، حت�ى لو َقبِ�َل ال�َي�َم�ني�ون بالهيمنة، فعلى 

أس�اس أن يقبلوا بالهيمن�ة والوصاية وُهم ف�ي َضْعف.. 

وهم في بُ�ؤس.. وهم في عناء.. وهم في حرمان.. وهم 

تحت رحمة القاعدة ُيقتلون وال يعيشون األمن واألمان، 

كا في الس�ابق، في أي�ام )عبد ربه منصور ه�ادي(.. أيام 

�ُعْودّي، فيا قبل�ه كان النظام  الخض�وع املطلق للنظام السَّ

يح�رُص ويب�ذل ُكّل ُجه�د عل�ى م�دى العق�ود املاضية، 

عشرات السنين املاضية، كان النظام في ال�َي�َم�ن يحرص 

ويبذل ُكّل جهد ليس�ترضَي أس�رة آل س�عود، ليسترضي 

�ُعْودّي؛ عس�ى أن يتعاطى م�ع ال�َي�َم�ن على  النظ�ام السَّ

نحو إيجابي، عسى أن يوقَف تعاُمَله العدائي واملتغطرس 

واملتكب�ر واملس�تهدف لل�َي�َم�نيي�ن، في دولته�م وأمنهم 
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وأمانهم واس�تقاللهم، ول�م يكن هذا ليفيَد ش�يئًا، كانت 

ُكلُّ املساوئ تأتي من جانبهم، وُكّل الشر يأتي من عندهم 

مع ُكّل االس�ترضاء من جانب النظام لهم، كانوا يجعلون 

من ال�َي�َم�ن نفايًة لقامتهم: للقاعدة لإلرهاب لإلجرام.. 

يصّدرون�ه إلي�ه، ويريدون�ه أن يبقى بلدًا مليئًا باملش�اكل، 

غارقًا بالنزاعات، واقعًا بالصراعات تحَت ُكّل العناوين، 

هذا ما يريدونه لنا.

بالوصاي�ة،  ال�َي�َم�ني�ون  َقبِ�َل  ل�و  واهللِ  أق�وُل:  فأن�ا 

وخضعوا واس�تكانوا ملا عرفوا َأبَ�دًا ال عزًا وال اس�تقرارًا 

ُعْودّي السيء  وال أمنًا، ومَلا تغيََّر أس�لوُب ذلك النظام السَّ

واملتغط�رس واملتكبر واملس�يء إَل�ى هذا البل�د، كم بذل 

النظام من جهد ليلتحَق بمجلس التعاون الخليجي؛ ليغيَِّر 

ُعْودّي في التعاون مع ال�َي�َم�نيين مع املغتربين  الواقع السَّ

الذين ُيجلدون، وُيعذبون، وُيساء إليهم، وُيهانون؟.

كل املح�اوالت ف�ي املراح�ل املاضي�ة، عل�ى م�دى 

عش�رات الس�نين لتحس�ين العالَقة م�ع قب�ول الوصاية، 

�ُعْودّية ل�م تفع�ل ش�يئًا ملصلح�ة  م�ع َقب�ول الهيمن�ة السَّ
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�ْع�ب، كان الوضع يس�وُء أكثر.. على املس�توى  ه�ذا الشَّ

االقتص�ادي كان الوض�ع يس�وء أكث�ر، فقر أكث�ر، معاناة 

أكثر، غالء أكثر، على املس�توى األمني كان الوضُع يسوُء 

أكثر وأكثر، ال�َي�َم�ُن يسُقُط تحت رحمة القاعدة وهيمنة 

القاعدة واملجرمين والنزاعات والصراعات... إلخ.

ْع�بية فهي لنزعتها  أما حقيقُة مش�كلتهم مع الثورة الشَّ

هه�ا الُح�ّر وموقفه�ا تج�اه القضاي�ا  االس�تقاللية وتوجُّ

الكب�رى لألم�ة، هذه هي الحقيقة، ليس�ت املس�ألة نهائيًا 

مس�ألة نف�وذ إليران ف�ي ال�َي�َم��ن وال هيمن�ة إليران في 

ال�َي�َم�ن، ومشكلتهم في ال�َي�َم�ن ليست واهلل مع إيران، 

إيراُن هي هناك دولة إسالمية كبرى، وإذا كانت لهم معها 

تصفيُة حس�ابات أو عندهم ضغائ�ن عليها فهل يجرؤون 

عل�ى أن يَتَح�ّرك�وا باتجاهه�ا ب�َأي موق�ف؟!، ه�م أذل 

وأجبن وأحقر من أن يتجرأوا على ذلك، ولذلك عمدوا 

إَل��ى َص�بِّ ُكّل غضبه�م وإخفاقاته�م ف�ي املنطقة على 

ال�َي�َم��ن بع�د مرحلة طويلة من االس�تهداف لهذا البلد، 

واإلضعاف لهذا البلد.
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�ه ُح�رٍّ ونزعة اس�تقاللية  ه�م يطلق�ون عل�ى ُكّل توجُّ

وموقف مسؤول تجاه القضايا الكبرى لألمة وفي مقدمتها 

فلس�طين –يطلقون - عليه أنه امت�داٌد للنفوذ اإليراني وما 

ش�اكل ذلك، وه�ذا غلط، إذا كانت إي�ران تتبنى مثل هذه 

املب�ادئ فه�ذه هي مبادئ عامة، ليس�ت عب�ارة عن مبادئ 

تخ�ص إيران، من يق�ول: َأي بلد وأية دولة تريد أن تكوَن 

ة تقرر ما تريد هي  مستقلًة ال تخضع لوصاية أحد، دولة ُحرَّ

ٌف تجاه  في أمرها بنفس�ها، دولة لها موقٌف مسؤوٌل ومشرِّ

فة  القضاي�ا الكبرى لألمة هذه مس�ألة مبادئ أصيلة مش�رِّ

أخالقية إْنَس��انية، ليست املس�ألة إيرانية َأبَ�دًا، وإذا كانت 

إيران تتبناها، فهذا جانب إيجابي، لكن َمن يتبنى ذلك هو 

؛ ألنه شريف ألنه عزيز وليس أِلَنَّه يخضع للنفوذ  ألنه ُحرٌّ

اإليراني، فهي مجرد عناوين يرفعونها إلخضاع ال�َي�َم�ن 

للحضن اإلْس�َرائْيلي واألَمريكي وحض�ن العالة ألعداء 

اإلسالم وأعداء األمة وأعداء البشرية. 

هذا الُع��ْدَواُن بأهدافه الحقيقي�ة: التركيع، اإلذالل، 

�ْع�بية  اإلخض�اع للش�عب ال�َي�َم�ني ومواَجهة الثورة الشَّ
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هها املس�تقل والحر، وبمارساته اإلجرامية بكل  في توجُّ

ما يفعله - َأْي�ضًا - ال شرعيَة له َأبَ�دًا بكل مقاييس الحقِّ 

والعدل على اإلطالق.

وموقُف مجلس األمن غيُر مفاجئ، نحن كنا سنتفاَجُأ 

بق�رار مجلس األم�ن لو وقف موق�َف العدالة والصدق، 

موقف الحق، كنا س�نتفاجأ؛ أِلَنَّ مجلَس األمن عبارة عن 

مجل�س للق�وى الكب�رى لتقاُس�ِم النف�وذ والهيمنة، هذا 

أم�ٌر واضح، هو مجلس القوى الكبرى املتغطرس�ة ذات 

الطَم�ع والنزعة االس�تعارية؛ لتقاُس�م النف�وذ والهيمنة، 

فلس�طين ش�اهٌد على أن مجلس األمن ل�م يكن يومًا من 

األيام ليقَف مع الحق والعدالة لصالح املستضعفين!!.

إذًا ال ش�رعيَة للُع��ْدَوان ال بموق�ف مجل�س األم�ن 

غي�ر العادل، وال َأْي�ضًا باملواق�ف األخرى، باالعتبارات 

األخ�رى، باملقاييس األخ�رى، باالدع�اءات والتبريرات 

الزائف�ة، لكن الذي يمتل�ُك الحقَّ في موقف�ه والحقَّ في 

ْع�ُب ال�َي�َم�ني. َهه هو الشَّ تقرير مصيره والشرعيَة في توجُّ
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�ْع�ُب ال�َي�َم�نيُّ يمتلُك حقًا إْنَس�انيًا وفطريًا أقرته  الشَّ

ش�ريعُة الس�اء وقواني�ُن األرض والُعْرُف اإلْنَس��اني في 

مواَجهة الُع�ْدَوان الخارجي والغزو األجنبي.

�ْع�ُب ال�َي�َم�ني يمتلك الش�رعية القرآنية،  الي�وَم الشَّ

ش�رعية الح�ق ال�ذي ال يأتي�ه الباط�ُل م�ن بي�ن يديه وال 

م�ن خلف�ه، في مواجه�ة ُع�ْدَوان اس�تهدفه إَل��ى أرضه، 

اس�تهدفنا كيمنيين إَل��ى بلدنا إَل�ى ُقَرانا إَل��ى ُمُدنِنا إَل�ى 

مناطقن�ا بغي�ر وج�ه ح�ق، وال نحت�اج إَل��ى إذن ال م�ن 

مجلس األمن وال من غيره، ش�رعيُتنا ه�ي هذا )القرآن( 

في هذا الكتاب، هذه هي شرعيتنا في كتاب اهلل تعالى.

ِذي�َن ُيَقاَتُلوَن بَِأنَُّه�ْم ُظِلُموا َوإِنَّ  اهلل يق�ول: {ُأِذَن لِلَّ

َه َعَل�ى َنْصِرِهْم َلَقِدي�ٌر}، اهلل يق�ول: {َوَلَمِن انَتَصَر  اللَّ
�بِيُل  ن َس�بِيٍل، إِنََّما السَّ ِئَك َما َعَلْيِهم مِّ بَْع�َد ُظْلِم�ِه َفُأوَلٰ
ِذي�َن َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن فِ�ي اْلَْرِض بَِغْيِر  َعَل�ى الَّ

ِئَك َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم}. اْلَحقِّ ُأوَلٰ
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اهلل يقول: {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه بِِمْثِل 

َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم}.
اهلل يق�ول: {َذلَِك َوَمْن َعاَقَب بِِمْثِل َما ُعوِقَب بِِه ُثمَّ 

بُِغَي َعَلْيِه َلَينُْصَرنَُّه اهلل}.
ُه�ْم  اْلَبْغ�ُي  َأَصابَُه�ُم  إَِذا  ِذي�َن  {َوالَّ يق�ول:  اهلل 

َينَتِصُروَن}.
، موقُف  هذا ه�و املوقُف الصحي�ُح والعادُل واملح�قُّ

ش�عب يتصدى لُع��ْدَوان عليه وغزٍو علي�ه، غزو هَمجي 

وظالٍم وباٍغ.

ُد على ُجملة  وفي ظل ا�شتمرار هذا الُع�ْدَوان نوؤِكّ
من المواقف:

أوالً: ل�ن يستس�لَم ش�عُبنا ال�َي�َم�ن�ي العظي�م َأبَ�دًا، 

وه�و صامد وثابت، وه�و معتمٌد عل�ى اهلل تعالى، الذين 

يظنون أنهم بجرائمهم الوحش�ية وغطرستهم وكبريائهم 

�ْع�ب م�ن قتل وحصار  وُطغيانه�م وم�ا يفعلونه بهذا الشَّ

�ْع�ب  عون هذا الشَّ �ْع�ب ويركِّ أنهم س�يخضعون هذا الشَّ
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لهم وتحت أقدامهم هم واهمون وأغبياء.

ش�عُبنا ال�َي�َم�ني لن يستس�لم أبدًا، ول�ن يخَضَع ولن 

يخنََع أبدًا، وهو معتمد على اهلل.

ْع�ب ُكلُّ رهاننا على اهلل، ُكلُّ اعتادنا  نحن في هذا الشَّ

لون عليه، هم َسْقُفهم األعلى هي َأمريكا،  على اهلل، متوكِّ

ُمنتهاهم َأمري�كا، إعتاُدهم في موقفهم على َأمريكا، ُكلُّ 

رهانِهم على َأمريكا..، ال بأس.

ونحُن رهاُننا على اهلل، واعتاُدنا على اهلل، ولذلك لن 

نبال�َي أب�دًا، وقد ثَبَت تج�اه جرائمهم الوحش�ية أنه حتى 

األطف�ال ف�ي هذا البل�د إن�ا ازدادوا إباًء وعزًة وحاس�ًا، 

وبعزيم�ة اإلي�ان، ه�ذا ه�و يمن اإلي�ان، وبع�زة اإليان 

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِيَن}. ِه اْلِعزَّ َأْي�ضًا، {َولِلَّ

ى للُع�ْدَوان، وأن يواجَه  ثانيًا: من حق شعبنا أن يتصدَّ

املعت�دَي بكل الوس�ائل، وأن يس�تفيَد م�ن ُكلِّ الخيارات 

املتاحة، طاملا اس�تمرَّ الُع�ْدَواُن فهذا حقٌّ مش�روٌع لشعبنا 

ال�َي�َم�ني، وحَسَب ظروف املعركة وما يناِسُبها.
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��ُه اإَل�ى  اأي�ش��ًا فيما يتعل��ق في هذا ال�شي��اق اأتوَجّ
�شعبنا ال�َي�َم�ني العظيم بالتو�شيات التالية:

أوالً: بالتوكل على اهلل.. مها كانت إمكاناُت أولئك، 

مه�ا راهن�وا على م�ا لديهم م�ن أموال وعت�اد ودعم من 

 هن�ا أو هناك؛ فأن�ت توكل على اهلل وثق ب�ه والتجئ إليه،

ِه َنِصيًرا }، {نِْعَم اْلَمْوَلى  ِه َولِيًّا َوَكَفى بِاللَّ  {َوَكَف�ى بِاللَّ

َونِْعَم النَِّصيُر}.
واهللِ َلالعتاُد عليه سبحانه وتعالى أعظُم عزًا وأضمُن 

َنْص�رًا من االعتاد عل�ى َأيِّ أحد في ه�ذا العالم، {َوَمن 

َه بَالُِغ َأْمِرِه}. ِه َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللَّ ْل َعَلى اللَّ َيَتَوكَّ
وال تبال�وا بأي ضجي�ج وتهويل من هنا أو هناك أبدًا، 

ِذيَن  هذا هو يمُن اإليان واملؤمنين كا حكى اهلل عنهم {الَّ

َق�اَل َلُهُم النَّ�اُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَش�ْوُهْم 
َفَزاَدُهْم إِيَمانًا َوَقاُلوْا َحْسُبنَا الّلُه َونِْعَم اْلَوِكيُل}.

وهكذا فقولوا دائًا: حسُبنا اهلل ونعَم الوكيُل.. قولوها 

وكذلك اجعلوها في وجدانكم وش�عوركم وإحساسكم 

وعميق إيانكم.
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أيضًا أوصي ش�عَبنا ال�َي�َم�ن�ي بالصبر والثبات إن اهلل 

م�ع الصابرين، صبٌر ف�ي مقام العمل، في مق�ام الَتَح�ّرك 

في مقام املسؤولية.

وأن يك�وَن اهللُ مع الصابرين فه�ذا كاٍف، من كان اهلل 

معه فهو في موقف القوة.

وأيض�ًا بَرصِّ الصف�وف وتعزيز التكاُت�ف الداخلي، 

يجُب أن يك�ون هناك تكاُتٌف وتع�اُوٌن وَرصٌّ للصفوف 

وتظاُف�ٌر للجه�ود.. ه�ذه مس�ؤولية، وهذا واج�ٌب وهذا 

ْع�ب. الذي يفيُد هذا الشَّ

للغ�زو  ض�ت  تعرَّ الت�ي  األوط�ان  ب�كل  والتَّأري�ُخ 

الخارج�ي والُع��ْدَوان الخارج�ي، التَّأريُخ ُيثب�ُت أن ُكلَّ 

األطراف الت�ي تتعاَمُل مع الُع�ْدَوان الخارجي وتتآَمُر مع 

الع�دو الخارجي ضد ش�عبها وضد بلده�ا تكوُن هي في 

نهاية املطاف الطَرَف الخاسَر، هذا مؤكد، وليقرأ التَّأريخ.

أيض�ًا تكثي�ف الجه�ود العملي�ة فالجبه�ة الداخلي�ة 

مس�تهدفة بش�كل كبي�ر، والق�وم يبذل�ون امللي�ارات في 
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س�بيل إثارة املشاكل هنا وهناك؛ أِلَنَّهم يريدون أن يغرقوا 

كوا  �ْع�ب ف�ي صراعات م�ن الداخ�ل، وأن يحرِّ هذا الشَّ

عمالءهم من املس�تأجرين من املرتزقة ليثيروا مشاكل هنا 

َد لهم الغ�زو الخارجي، فإنا أدعو الجميع  وهناك ما يمهِّ

وهي مسئوليٌة على الجميع أن يكثفوا الُجُهود في الجبهة 

الداخلي�ة للتص�دي للغ�زو الخارجي، للَتَح��ّرك في ُكّل 

االتجاهات إعالميًا وعس�كريًا وأمنيًا واقتصاديًا وفي ُكّل 

املجاالت، والجهوزية لكافة الخيارات والسيناريوهات، 

سواٌء من جانبنا أو من جانب الغزاة.

أيضًا أق�وُل لش�عبنا ال�َي�َم�ني العظي�م: التحدي مها 

َكُب���َر أنت�م باهلل أكبُر، عامُل القوة أنن�ا معتمدون على اهلل 

وهم معتمدون على َأمريكا، أننا مظلومون وهم ظاملون، 

أنن�ا ُمعت�َدى عليه�م وه�م معتدون باغ�ون، فلذل�ك ُكلُّ 

عناصر القوة هي لصالحنا، العناصُر األساس�ية التي ُتبنى 

عليها ُسنَُن اهلل مع خلقه.

أيض�ًا لنجع�ْل نص�َب أعينن�ا تعلي�اِت اهلل تعالى التي 

ح�ددت أس�باب النص�ر ولنتمس�ك به�ا، واهلل س�بحانه 
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وتعال�ى أوَج�َز هذه العناوي�ن عندما قال {َي�ا أّيَها اّلذيَن 

آَمنوا إِذا لقيُت�م فئًة َفاثبتوا}، هذا أوالً الثبات، وما هناك 
َأيُّ خيار آخر إال الثبات.

�ُه إَل��ى اهللِ ُس�بحاَنه وتعال�ى أن يرَح�َم ُش�َهَداَء  نتوجَّ

ْع�َب، وأن  شعبِنا وأن يش�فَي َجْرَحاَنا، وأن ينُصَر هذا الشَّ

يجعَل دائرَة السوء على املعتدين.

وحسُبنا اهلل ونعم الوكيُل، نعم املولى ونعم النصير..

�اَلُم َعَلْي�ُكْم َوَرْح�َمُة اهللِ َوبََرَك�اُته.)1(. والسَّ

•••

)1( من خطاب السيد عبد امللك الثاني بعد العدوان.
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