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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــهد أال إله إال الله  ــه رب العاملني، وأش الحمد لل
امللك الحق املبني، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
ــد وعىل آل  ــل عىل محم ــني، اللهم ص ــم النبي خات
ــىل آل محمد، كما  ــىل محمد وع ــد، وبارك ع محم
صليت وباركت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك 
ــاك عن أصحابه  ــد مجيد، وارض اللهم برض حمي
األخيار املنتجبني، وعن سائر عبادك الصالحني.

ــلم  ــعبنا اليمن املس ــا اإلخوة واألخوات، ش أيه
العزيز، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

يف هذا اليوم التاريخي واالستثنائي والعظيم، 
ــقوط مؤامرة الغدر والخيانة، اليوم األسود  يوم س
ــا ومكائدها ضد  ــدوان يف مؤامراته ــوى الع ــىل ق ع
ــدم بالتربيك  ــي العزيز نتوجه ونتق ــعبنا اليمن ش

والتهاني إىل كل أبناء شعبنا العزيز.
ــة واملهمة نتوجه أوال  ــبة العظيم  وبهذه املناس
ــك الحق  ــاىل املل ــبحانه وتع ــه س ــكر إىل الل بالش
ــوىل ونعم النصري،  ــري النارصين، نعم امل ــني، خ املب
ــعبنا ورحم  ــذي نرص ش ــبحانه وتعاىل ال ــه س الل
شعبنا وأعان شعبنا، ووفق شعبنا لتجاوز محنة 
ــرية وكبرية  ــىل مؤامرة خط ــة ولالنتصار ع عصيب
ــعت  ــتقراره ووحدته وس ــه واس ــتهدفته يف أمن اس
ــة العدوان،  ــوده يف مواجه ــه وصم ــض ثبات لتقوي
ــدوان مما عجزوا عنه  وهدفت إىل تمكني قوى الع
ــذه املؤامرة من  ــت ه ــرب إىل أن أت ــة الح ــذ بداي من
ــيطرة املطبقة  ــد والس ــذا البل ــام له ــالل الت االحت
ــرار ورشفاء هذا  ــعب واالمتهان ألح ــىل هذا الش ع
ــكر الله ونحمده، فهو املعني وهو  البلد، فنحن نش
ــعبنا حينما خذله  ــارص وهو الذي وقف مع ش الن
ــرون، وخانه اآلخرون،  ــرون وتآمر عليه اآلخ اآلخ
ــذي توكل عىل  ــلم العزيز ال ــي املس ــعبنا اليمن ش
الله ووثق بالله واعتمد عىل الله وجد يف الله خري 
معني وخري نصري، لم يخذله يف أي محطة من كل 
ــف يف التصدي  ــدي وال يف أي موق ــات التح محط

لكل اإلطار وال تجاه كل املؤامرات واملكائد.
ــأله  ــبحانه وتعاىل ونس ــه س ــو الل ــا: ندع  ثاني
ــهداء  ــفاء للجرحى، الش ــهداء والش الرحمة للش
ــذه املؤامرة  ــقاط ه ــهامهم العظيم يف إس ــم إس له
ــبحانه وتعاىل  ــبيل الله س ــم يف س ــوا أرواحه قدم
ــك املؤامرة  ــعب حتى ال تنجح تل ــداء لهذا الش وف
ــهام حينما  ــهموا أعظم اإلس ــرية جدا، وأس الخط
ــفاء  ــأله الش ــوا أرواحهم وبذلوا حياتهم، نس قدم
ــن جراحهم وهم قدموا  للجرحى الذين يعانون م
ــن دمائهم  ــم ثم م ــعيهم وعمله ــم وس ــن جهده م
ــهموا اإلسهام املهم  ومن صحتهم وعافيتهم، وأس
ــا بالتقدير الكبري لكل األجهزة  كذلك، أتوجه أيض
ــة  الدول ــات  مؤسس يف  ــاء  الرشف ــكل  ول ــة  األمني
ــؤولياتهم  ــوا جهدا كبريا وتحملوا مس والذين بذل
ــيات  املليش ــك  لتل ــرة،  املؤام ــذه  له ــدي  التص يف 
اإلجرامية والعميلة والخائنة، نشيد أيضا بإكبار 
ــل األحرار  ــاء القبائ ــل ورشف ــكل القبائ ــر ل وتقدي
ــكل مصداقية،  ــوا وصمدوا بكل وفاء، ب الذين وقف
ــرة الخطرة،  ــذه املؤام ــة يف التصدي له ــكل جدي ب
ــزاز إىل كل املواطنني  ــه بالتقدير واإلع وأيضا نتج
ــات الدولة، مع  ــع مؤسس ــوا والتفوا م ــن وقف الذي
ــل، وقدموا  ــع القبائ ــرار، م ــع األح ــن، م املجاهدي
ــك  ــدي لتل ــبيل التص ــاون يف س ــكال التع كل أش
ــيات اإلجرامية، أيضا نشيد غاية اإلشادة  املليش
ــاء واألحرار يف  ــي للرشف ــؤول الواع ــف املس باملوق
ــا الواعي  ــام ولجمهوره أيض ــعبي الع املؤتمر الش
ــؤولية ووقف املوقف  الذي تعاطى أيضا بكل مس
ــة، ال ننىس  ــذه املحن ــي تجاه ه ــؤول والوطن املس
ــت من أي  ــود التي ُبذل ــادة بكل الجه ــا اإلش أيض
ــات املجتمع الذي وعى  ــن كل فئات ومكون كان، م
ــدا وأدرك بوضوح حجم هذه املؤامرة الخطرية  جي

والكبرية وما لها من تداعيات، وما لها من نتائج.
ــعب يف ترصفه تجاه   ومن جديد أثبت هذا الش
ــف الجميع  ــه منها، يف موق ــرة يف موقف ــذه املؤام ه
ــا ينبغي  ــؤولية وتحركوا كم ــوا باملس ــن تحل الذي
ــيات  مليش ــة  رغب ــب  حس ــروا  ينج ــم  ل ــن  والذي
ــؤول، أثبت  ــرام والعمالة ووقفوا املوقف املس اإلج
ــعب العزيز بهذه، بموقف الجهتني أنه شعب  الش
ــف الحكيم الذي تمليه عليه  الحكمة ووقف املوق
ــؤولياته وترصف الترصف الصحيح والسليم  مس

الذي تفرضه عليه حكمته ومسؤوليته وواجبه.
ــة الكبرية وبفضل  ــوم عَربْنا هذه املحن نحن الي
ــذا  به ــرة  ــقطت مؤام أُس ــاىل  ــبحانه وتع ــه س الل
ــكلت تهديدا  ــري ش ــم الكب ــذا الحج ــتوى، به املس
جديا لهذا البلد يف أمنه ويف استقراره ويف تالحمه 
ــني قوى  ــوح إىل تمك ــكل وض ــت ب ــيل وهدف الداخ
ــعون له بعد  ــذي يس ــم ال ــدوان لرسعة الحس الع
ــلهم الكبري  ــول أمد الحرب وبعد إخفاقهم وفش ط
ــوم هناك  ــوام، والي ــة أع ــة الثالث ــدى قراب ــىل م ع
ــذه املؤامرة،  ــاه ه ــدروس املهمة تج ــن ال ــري م الكث
ــأت الكثري من  ــدا فاج ــرية ج ــرة الخط ــذه املؤام ه
ــا الكثري من أبناء  ــعب اليمني وصدم به أبناء الش
الشعب اليمني، وجرح بها نفسيا ومعنويا الكثري 
ــدث هذا؟  ــي، كيف يح ــعب اليمن ــاء الش ــن أبن م
ــذا التحول  ــدا، كيف يحدث ه ــري تفاجأوا ج الكث
ــخص ومن جهات معينة كانت تزعم طوال  من ش
ــدوان، تعرتف بكل  ــرتة املاضية موقفها ضد الع الف
ــم وإجرامي  ــوح وتقر أن العدوان ظالم وغاش وض
ــإذا بها من  ــدي له ف ــه يجب التص ــري مربر وأن وغ
ــىل الداخل  ــدوان وتتآمر ع ــا للع ــد تمد يده جدي
ــذا الدور  ــن تنهض به ــي م ــون ه ــعى ألن تك وتس
ــة املرتزقة  ــه بقي ــدور لتنافس في ــذا ال ــى ه وتتبن
والعمالء الذين كانوا منجرين ومتورطني يف صف 

ــدوان وبعضهم  ــذ بداية الع ــدوان، بعضهم من الع
ــق الكثري جدا،  ــدم الكثري وقل ــا بعد، ُص ــق فيم لح
ــني العاديني  ــاء، املواطن ــة صنع ــي يف العاصم يعن
ــوات رصيحة  ــتقرار، دع ــن واالس ــوا عىل األم قلق
ــي يف أن يقتتلوا يف  ــعب اليمن وواضحة ألبناء الش
ــوا عىل بعضهم البعض،  أن يحرتبوا، يف أن يهجم
ــات، يف أن، إىل آخره، دعوات  ــوا الطرق يف أن يقطع
ــوات احرتاب، دعوات اقتتال  فتنة دعوات رش، دع
ــتقرار وهكذا، موقف  دعوات لتخريب األمن واالس
مفاجئ للكثري من أبناء هذا الشعب ومؤلم للكثري 

من أبناء هذا الشعب.
ــف وكنا نرى وندرك  ــن منذ حدث هذا املوق  نح
ــريات والرتتيبات  ــري من املؤرشات والتحض له الكث
ــكل  ــكل أخوي، وبش ــا قبل بش ــعى فيم وكنا نس
ــعي  ــك املؤامرة، إىل الس ــف تل ــدا إىل وق هادئ ج
لدفع هذه الفتنة قبل أن تحدث، وهذه املحنة، إىل 
ــل إىل هذه املرحلة،  ــذه املؤامرة قبل أن تص صد ه
ــذ أول اجتماع مع حكماء  ــوا يتهربون، أنا من وكان
ــع  ــاع م ــاب يف أول اجتم ــك الخط ــن كان ذل اليم
ــهر،  ــدوان هذه قبل أش ــن يف فرتة الع ــاء اليم حكم
ــة األوىل إىل تفادي ما حصل  ــا بالدرج وكان هادف
ــذه األيام، كنا ندرك من تلك املرحلة أن هناك  يف ه
ــيقات سلبية جدا مع  توجهات غري سليمة، تنس
ــد  ــتعدادات خاطئة، أوًال حش ــدوان اس ــوى الع ق
ــة ملرحلة  ــت عناوين براق ــتقطاب الناس تح واس
ــكرية مكثفة جداً ثم  ــتعدادات عس معينة، ثم اس
ــة بالتحديد والوصول إىل  ــول يف هذه املرحل الدخ

ما فعلوه يف النهاية.
ــم معنيون  ــاء اليمن أنك ــا لإلخوة يف حكم وقلن
ــدة هذا  ــا يهدد وح ــاه هناك م ــام باالنتب باالهتم
ــم الطابور  ــا عنه باس ــن تحدثن ــعب هناك م الش
ــط لنوايا مريبة وسلبية جداً  الخامس الذي ينش
ــيل والتثبيط  ــة الصف الداخ ــل عىل خلخل ويعم
ــاد  ج ــرك  تح كل  ــة  وعرقل ــب  وتلّع ــل،  والتخذي
ــة الداخلية  ــدوان وإضعاف الجبه ــدي للع للتص

وصوًال إىل ما وصلوا إليه يف األخري.
ــذي  ــي ال ــوارهم النهائ ــوا يف مش ــا وصل عندم
ــح دول  ــح لصال ــح وواض ــالن موقف رصي ــو إع ه
ــوان فتح صفحة جديدة معهم،  العدوان تحت عن
وإعالن موقف عدائي وتخريبي يف الداخل، قمنا 
بمناشدتهم وبصوت الحرص ولغة التفاهم يعني 
ــدى وال قمنا ننخط عليهم، وال، قلنا  ما قمنا نتح
ــمع  ــمع بها كل العالم وس ــدة س ــدك مناش نناش
ــيات  ــا إىل زعيم تلك امليليش ــعب، وجهن بها الش
ــع عن  ــأن يرتاج ــدة ب ــة مناش ــة واإلجرامي العميل
ــن  ــياته ع ــف ميليش ــل وأن يوق ــه وأن يتعق موقف
ــن تلك  ــا م ــك طلبن ــا وكذل ــتمرار يف جرائمه االس
ــا هي فيه،  ــف عن م ــة أن تك ــيات اإلجرامي امليلش
ــع الحرص  ــة الحرص وداف ــدة بحرص، لغ ومناش
ــأ عندما  ــض عىل وجه الخط ــا فهمها البع ولربم
ــفاق بحرص بلغة  ــدة بألم بإش ــمعوا منا مناش س
ــعب،  ــة عىل واقع هذا الش ــؤولة بحرق وطنية مس
ــاً خاطئا، أنها  ــدة فهم ــض فهم تلك املناش فالبع
ــت من حالة ضعف ومن حالة هزيمة وبالتايل  نبع
تجرأوا إىل ما هو أسوأ، قوبلت تلك املناشدة التي 
ــاً وبحرص عىل  ــة قدمنا فيها نصح كانت ناصح
ــى ألولئك الذين  ــد وبنصح حت ــتقرار هذا البل اس
ــه موقف خطري  ــا تورطوا في ــهم فيم ــوا أنفس ورط

جداً.
ــة تضمنت  ــداً بكلم ــلبي ج ــت بموقف س قوبل
ــدأوا به  ــذي هم قد ب ــئ ال ــار الخاط إرصاراً باملس
ــاً بعدائية كبرية  ــاً ترصيحاً واضح ــروه وأيض وفج
ــعب اليمني لالقتتال واالحرتاب  جداً ودعوة للش

ووو إىل آخره..
وتوجه بلغة مختلفة تجاه قوى العدوان تحت 
عنوان الصفحة الجديدة، قوبل هذا املوقف وكان 
ــي خطوات  ــيقابل يعني ه ــاً أنه س ــيئاً طبيعي ش
ــقة برتحيب من قبل قوى العدوان ثم  مرتبة ومنس
ــاط  ــاط إعالمي مكثف وكان بدأ النش تال ذلك نش
ــابقة ويف ذلك اليوم بشكل  اإلعالمي من فرتات س
ــاط اإلعالمي فإذا باللغة  ــف ولكن اتجه النش مكث
ــداً بينهم،  ــي موح ــاب اإلعالم ــة والخط اإلعالمي
دول  ــني  وب ــا  وإعالمييه ــيات  امليليش ــك  تل ــني  ب
ــإذا بهم جبهة واحدة  ــدوان، ال يختلف أبداً، ف الع
ــكل وضوح وبكل  ــكرياً، ب ــياً وعس إعالمياً وسياس
ــعب  ــة، وهذا فاجأ الكثري من أبناء هذا الش رصاح
ــا تعنيه  ــاء الذين هم بم ــن الرشف ــأ الكثري م وفاج
ــعبي العام، فوجئوا  ــاء يف املؤتمر الش الكلمة رشف
ــكادون أن  ــدث وكانوا ال ي ــداً بما ح ــوا ج وانصدم
ــمعون أنه  ــوا أعينهم وال أن يصدقوا ما يس يصدق
يحدث وأنه يقال، صدمة كبرية جداً لهم كيف هذا 
التحول، قرابة ثالثة أعوام كالم ضد العدوان وبني 
ــد الداخل  ــع العدوان ض ــة وضحاها موقف م ليل

كيف هذا..!
ــاركة  واملش ــكري  العس ــم  الزخ ــا  أيض ــى  أت  
العسكرية واالشرتاك العسكري من خالل تغطية 
ــاند تلك  ــف ومركز يس ــة وقصف جوي مكث جوي
ــا الدعم الجوي  ــيات اإلجرامية ويوفر له امليليش
ــة  ــقاط العاصم ــتقوم بإس ــا س ــاس أنه ــىل أس ع
ــائلهم اإلعالمية  ــون يف وس ــدأوا يقول ــاء، وب صنع
أنهم سيطروا عىل مكان كذا ومنطقة كذا وعجالني 
القوم، عجالني يعني كان يصوروا أن قد با يكملوا 
ــوا القبض عىل فالن وفالن  صنعاء فوراً وأنهم ألق
ــة ومن ذلك  ــومة ومنتهي ــالن وأن املعركة محس وف

التطبيل اإلعالمي.
ــف من قوى العدوان،  تزامن مع هذا زحف مكث
ــف يف  ــم ورصواح، وزح ــات نه ــىل جبه ــيما ع س
ــون أننا يف الداخل  ــة الجبهات للضغط، يدرك بقي

منشغلون جدا بالتصدي للعدوان يف كل جبهات 
ــغالنا هذا  ــىل أن انش ــون ع ــوا يعول ــال، وكان القت
ــيؤثر عىل مدى تماسك الوضع الداخيل، وعىل  س
ــات الدولة  ــرك أجهزة ومؤسس ــدى إمكانية تح م
ــع القصف  ــذه الفتنة، م ــوأد ه ــا ل ــعب معه والش
ــيات وما  ــاند تلك املليش ــوي املكثف الذي س الج
َد له  ــيايس ُمهِّ ــاط إعالمي وس ــق معه من نش تراف
أيضا –وبينهما ترابط كبري جدا- بالخطوات التي 
فاتت أيضا يف استمرارهم -التي استمرت ولم تنته 
بعد- يف إغالق املنافذ واملوانئ والسعي لخنق هذا 

الشعب العزيز بالحصار.
ــقة  منس ــرية  كث ــوات  خط ــاك  هن كان  ــي  يعن
ــوا عىل أن  ــتغلوا وأمل ــا بينها، فاش ــة فيم ومرتابط
ــعوا إىل  ــرة، وس ــذه املؤام ــذه الفتنة، وه ــح ه تنج
ــّد  ــوا أن تمت ــات، أّمل ــة املحافظ ــيعها إىل بقي توس
ــت  ــت تح ــي ال زال ــرة، الت ــات الح إىل كل املحافظ
ــون عىل أن  ــعب ودولته، كانوا يراهن ــيطرة الش س
ــل الفتنة إىل كل قبيلة وإىل كل مدينة وإىل كل  تص
ــيل الدماء يف  ــة، وأن تقطع كل طريق، وأن تس قري
ــة، ويف كل  ــارع، ويف كل منطق ــي، ويف كل ش كل ح
ــون ومجرمون إىل حدٍّ عجيب! رغبوا  طريق، دموي
ــذا ونادوا بهذا، وحرضوا عليه، ودعوا إليه بكل  به
ــقطت  ــلت وس ــوح، ولكن يف نهاية املطاف فش وض
ــا وكبريا ويف  ــقوًطا مدوًيا وعجيب ــذه املؤامرة س ه
ــقطت  ــدا، يف أقل من ثالثة أيام، س ــت وجيز ج وق

سقوطا رهيبا وكبريا.
ــقوط هذه املؤامرة؟ أول عامل  ما هي عوامل س
ــعبنا املسلم  ــقوط هذه املؤامرة أن ش رئييس يف س
ــذه املحنة يف  ــان، الذي واجه ه ــز يمن اإليم العزي
ــول الله صىل الله عليه وآله، وهو  ذكرى مولد رس
ــم، يمن  ــال أقيم يف العال ــم احتف ــل به أعظ يحتف
ــت أعداد  ــعب، اجتمع ــع هذا الش ــان! اجتم اإليم
هائلة جًدا، تذهب من كل املحافظات وهي تعاني 
ــن يحمل  ــدا، البعض لم يك ــة ج ــروف الصعب الظ
ــروف، ذهب  ــوة الظ ــا واحًدا من قس معه وال فلًس
ــام وقيمة  ــك حتى قيمة الطع ــاء ال يمتل إىل صنع
ــات، واجتمعوا  ــن كل املحافظ ــرشاب، وذهبوا م ال
ــبة أو يف احتفال  ــا ال نظري له يف أي مناس اجتماًع
ــوي يف أي منطقة من العالم.  ــبة املولد النب بمناس
ــارك بروحية  ــاع املب ــذا االجتم ــعبنا يجتمع ه ش
ــة، قلوب تحمل  ــاعر إيماني ــة، بقلوب ومش إيماني
ــاعر اإليمانية، وأولئك يبدؤون خطوات  تلك املش
اعتداءاتهم، وترتيباتهم تتسارع، بهدف الوصول 

إىل عمليتهم التي يظنونها حاسمة.
ــرف يتجه ليخون وطرف  الحظوا الفرق بني ط
يعزز انتماءه اإليماني، هويته اإليمانية، روحيته 
ــذه الروحية يف  ــىل ه ــق بناء ع ــة، وينطل اإليماني
ــؤولياته، ويف مواجهة  ــع حياته ويف تحّمل مس واق

التحديات، فرق كبري.
ــدأوا بعدوانهم  ــلبوا التوفيق عندما ب أولئك س
ــبة املباركة  ــعب بالتزامن مع هذه املناس ــىل الش ع
ــا،  ــم كان عليه ــن جانبه ــتهداف م ــي أول اس الت
ــىل عرقلتها  ــوا ع ــبة، وعمل ــذه املناس ــىل ه كان ع
ــك  وكذل ــا،  حمايته يف  ــني  األمني ــتهدفوا  واس
ــاك فارق  ــبي النجدة، فكان هن ــتهدفوا منتس اس

كبري.
ــذه األجواء هو  ــذه الروحية به ــعب به هذا الش
ــه، معتمد  ــر متوكل عىل الل ــعب منذ بداية األم ش
ــات كبرية جدا،  ــدرك أنه يواجه تحدي ــىل الله، ي ع
ــوى ودول عندها إمكانيات  ــاراً كبرية جًدا، ق أخط
ــىل  ــًعا ع ــا واس ــة، تحالًف ــة ضخم ــدرات مادي وق
ــيل، ومع ذلك  ــي واملح ــدويل واإلقليم ــتوى ال املس
ــىل الله،  ــنئ إىل توكله ع ــه ومطم ــىل الل ــوكل ع مت
ــعب  ــرف ويعي ماذا يعني التوكل عىل الله، ش يع
ــن بعزته، ويؤمن  ــن بالله ويؤمن بقدرته ويؤم يؤم
ــن بصدق وعده،  ــه، ويؤمن بحكمته، ويؤم برحمت
ــذا العدوان  ــة ه ــذ بداي ــرب من ــدا وج ــدرك جي وي
ــي قوله  ــاذا يعن ــىل الله، م ــي التوكل ع ــاذا يعن م
ــُبُه}، واثق  ْل َعَىل الَلِّه َفُهَو َحْس ــَوَكّ ــاىل {َوَمن َيَت تع
ــند عظيم، ويلجأ إىل ركن  ــتند إىل س مطمنئ، مس
ــأنه، هذا التوكل عىل  وثيق، اطمأن إىل الله جل ش
ــيس ومعنوي عظيم،  ــان له أثر نف ــه وهذا اإليم الل
ــك مهما كان حجم املؤامرات  يساعد عىل التماس

ــار،  األخط ــتوى  مس كان  ــا  ومهم ــات،  والتحدي
يتعامل الناس باطمئنان تام، ويتجهون من واقع 
ــىل الثقة بالله  ــان الذي هو يعتمد ع هذا االطمئن
ــؤوليات العملية، ماذا  والتوكل عليه، لتحمل املس

عليهم أن يعملوا ليعملوه.
ــوكل عىل  ــذا الت ــة، ه ــة اإليماني ــذه الروحي فه
ــه، هذا األمل يف الله، هذا االلتجاء إىل الله، هذا  الل
االعتماد عىل الله، هو الذي يجعل شعبنا قوًيا يف 
مواجهة كل التحديات وكل املؤامرات وكل املكائد.

ــع القائم، أوًال  ــري يف الوض ــوا الفرق الكب والحظ
ــرت جهود  ــا: تضاف ــه، ثانًي ــىل الل ــعب توكل ع ش
ــؤولية، اجتمعت كلمتهم  ــىل تحمل املس أبنائه ع
ــقطوا هذه  ــوا، وأس ــة، ونجح ــذه الفتن ــىل وأد ه ع
ــيا  وسياس ــا  إعالمي ــة  املدعوم ــرية  الكب ــرة  املؤام
ــكال الدعم، والتف حولها كل  وعسكريا وبكل أش
ــدوان، فإذا  ــرتكني يف هذا الع ــت العالم املش طواغي

بشعبنا ينترص يف أقل من ثالثة أيام.
ــىل  ــاد ع ــز: باالعتم ــبنا العزي ــول لعش ــا أق أن
ــعبنا العزيز  ــتطيع ش ــوكل عىل الله يس الله والت
ــود أبنائه يف  ــؤولية وبتضافر جه وبتحمله للمس
ــقاط مؤامرة كبرية  ــم معركته يف إس ــك أن يحس ذل
ــن الزمن،  ــتوى املحدود م ــذه يف مثل هذا املس كه
ــف يوم يف  ــرث من مائة أل ــف يوم وأك ــد أل وأن يصم
ــى وأكرب  ــه فيه أغن ــدوان تجتمع علي ــة ع مواجه
ــة يف إمكاناتها وقدراتها  ــوى الدولية واإلقليمي الق
ــدوان  ــذا الع ــا يف ه ــر جهوده ــا، وتتضاف وخرباته
ــدث ما وصلت إليه  ــه فيصمد، وهو يواجه أح علي
ــكرية وخربات  ــن إمكانات وقدرات عس البرشية م

عسكرية.
ــة والخيانة لم  ــرتة الطويل ــذه الف ــد كل ه يصم
ــعبنا العزيز صمد كل  ــة أيام، لكن ش تتحمل ثالث
ــتمر يف صموده بعنارص  هذه الفرتة الطويلة ومس
رئيسية وأسس قوية وعظيمة بنى عليها صموده 
ــؤولية،  ــذا، إيمان بالله وثقة بالله، تحمل للمس ه
ــني كل الرشفاء واألحرار  تضافر وتعاون للجهود ب

من أبناء هذا الشعب.
ــل مهمة  ــدث، وعوام ــًدا فيما ح ــم ج درس مه
ــرية جًدا،  ــرة الكب ــذه املؤام ــقوط ه ــاهمت يف س س

وإلحاق هزيمة تاريخية مدوية بقوى العدوان.
هم اليوم يف حالة رهيبة من الغيظ، ونحن نقول 
لهم: {ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم}. النظام السعودي وكل 
ــذي أعلن باألمس عن قلقه  من معه واألمريكي ال
ــي الربيطاني  ــم، األمريك ــع منه ــديد، الجمي الش
ــم: {ُقْل  ــي كل أولئك نقول له ــعودي اإلمارات الس

ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم}.
ــد  ــق والتهدي ــظ والحن ــن الغي ــة م ــم يف حال ه
ــد بالقصف الجوي عىل املواطنني، هذا هو  والوعي
ــون، إنما يزيد الناس  ــلوبهم الدائم الذي يفعل أس
ــاً بحقيقة ما هناك، وصمودا واندفاعا  عزماً ووعي
ــعب بإيمانه وتوكله  ــؤولية، هذا الش بتحمل املس
ــىل الله وثقته بالله وبوعيه بما هو فيه وحقيقة  ع
ــن املعتدين-  ــن اآلخرين م ــا أريد له م ــه، وم موقف
ــًدا، صامد وثابت،  ــعب ال تنكرس له إرادة أب هذا ش
ــذا،  ــوا ه ــذا، أن يفهم ــوا ه ــم أن يعقل ــي له وينبغ
ــوا  ــون، إن كان ــوا يفهم ــون، إن كان ــوا يعقل إن كان

يشعرون.
ــقاط هذه املؤامرة  ــن معنيون بعد إس طبًعا نح
ــوكل عىل الله،  ــون جميًعا بالت ــرية جًدا معني الكب
ــتمرار يف الصمود والثبات، يف العمل الدائم  باالس
ــل الدائم عىل  ــن- بالعم ــالء وإىل اليم ــول لعق -أق
تضافر الجهود يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار.

ــذا التوجه من الجميع هو الذي حفظ بلدنا،  ه
ــقطنا به جميعا يف  ــا به هذه املحنة، وأس وتجاوزن
ا، وألحقنا  ــدًّ ــرة الخطرية ج ــذه املؤام ــذا البلد ه ه
ــذا  ــود وبه ــذه الجه ــه، وبه ــه ومعونت ــل الل بفض
ــذا التوجه واالهتمام - ألحقنا هزيمة  الوعي، وبه
مدوية وتاريخية بقوى العدوان التي كانت معركة 

املليشيات كانت معركتها هي.
ــيات عيل  ــيات يف صنعاء مليش ــة املليش معرك
ــعودي  ــح كانت معركة للنظام الس ــد الله صال عب
واإلماراتي وكان هذا واضح يعني ما كانوا منكرين 
قوى العدوان وال هو أنكر كان املوقف واضح كالمه 
ــح وموقفهم  ــه واض ــم واضح موقف ــح وكالمه واض

ــناد الجوي لتلك املليشيات لم يكن  واضح واإلس
ــناد الجوي الذي كانوا يقدمونه  يختلف عن اإلس
ــات وتواصالتهم هذا كالم  يف أي جبهة من الجبه
يعرفه املشايخ والشخصيات والوجاهات يف طوق 
صنعاء تواصالتهم مع املشائخ بهدف استمالتهم 
ــهيالت إلنجاح  ــرتاك يف املؤامرة ولتقديم تس لالش
ــطة التي كانت  هذه املؤامرة أيضا واحد من األنش
ــة لهم هي  ــي هي معرك ــة الت ــذه املعرك ــارزة يف ه ب
ــيات معركة  ــن تلك املليش ــم ولم تكن م ــة له معرك

لصالح الوطن أبدا.
ــا عند  ــدم دائم ــي تق ــن الت ــن العناوي ــد م واح
ــعودية النظام  ــة الس ــد اململك ــى عن ــض حت البع
امللكي السعودي عنوان الحفاظ عىل الجمهورية 
والوحدة اليوم هل ماتت الجمهورية؟ الجمهورية 
ــام  ــة نظ الجمهوري ــخص ال،  الش ــك  ــت ذل ليس
ــوم يف صنعاء وإن  ــود اليوم موجود الي قائم موج
ــتقبل هو خري  ــذا النظام يف املس ــاء الله أداء ه ش
ــألة الظلم  ــف عما مىض يف مس ــا مىض ويختل مم
ــدل وبالتصميم  ــو الع ــه نح ــتبداد بالتوج واالس
ــتقالل التام  ــق االس ــىل تحقي ــزم واإلرصار ع والع
ــألة  لهذا البلد ألن املرحلة املاضية كانت فيها مس
ــدا  ــة أب ــلطة تابع ــط لس ــوان فق ــة عن الجمهوري
ــي عميلة ألمريكا  ــعودية وه ومطلقا للملكية الس
وجزء كبري من األمور فيه عمالة واضحة ألمريكا، 
ــاء الله مستقبل اليمن  ــتقبلنا أن ش فعىل كل مس
ــر جهود  ــف وتتضاف ــذي تتكات ــتقل الحر ال املس
ــتقراره ووحدته  ــاظ عىل أمنه واس ــه يف الحف أبنائ
ــا الداخيل  ــزز يف وضعن ــه وأن نع ــه وكرامت وحريت
ــات بني كل القبائل،  األخوة، األخوة بني كل املكون
ــا مثمرة الله  ــاون أن تعزز حالة التعاون ألنه التع
ــوى وال  ــرب والتق ــىل ال ــوا ع ــاون (وتعان ــر بالتع أم
ــا أجمل أن هذه  ــىل اإلثم والعدوان) وم تعاونوا ع
ــت يف مواجهة  ــك طبق ــا أجمل ذل ــة طبقت م اآلي
ــاون عىل  ــب جدا فالتع ــكل عجي ــذه املحنة بش ه
ــدة الحرية  ــتقرار الوح ــوى األمن االس ــرب والتق ال
االستقالل إفشال مؤامرة العدوان كان هو اليشء 
ــدوان هو  ــىل اإلثم والع ــدم التعاون ع ــائد وع الس
املوقف الرشيف واملسئول ألكرث منتسبي املؤتمر 

الشعبي العام الذين نشيد مجددا بموقفهم.
ــم نتعجل  ــة التاريخية ل ــذه اللحظ ــن يف ه نح
ــيايس وال غريه  ــأن الس ــث كثريا حول الش بالحدي
ــض  ــن بع ــث ع ــز يف الحدي ــا أن نوج ــن يهمن نح

النقاط.
ــع  ــت م ــة كان ــد أن املعرك ــن جدي ــد م  أوال: نؤك
ــذي أدارها ومولها  ــيات محددة وزعيمها ال مليش
ــيات  ــا وقادها وحركها وهذه املليش ورعاها وأمره
ــوى العدوان  ــط بق ــدوان واضح مرتب ــت بع تحرك
ــيعها  ــب إجرامية وهدفت إىل توس ــة تخري وعملي
ــد الله وبفعل  ــلت بحم ــمل البلد ولكنها فش لتش
جهود الرشفاء يف هذا البلد ووعي أبناء هذا البلد. 
ــعبي العام  ــر الش ــكلة مع املؤتم ــت املش فليس
ــاء وأنا أقول  ــع أعضائه وهم رشف ــزب أبدا ال م كح
ــاهموا حتى عملياً يف املوقف اشرتكوا يف  الكثري س
ــقاط هذه  ــود وبذلوا جهوداً كبرية يف إس كل الجه
ــعبي العام هم  ــوة يف املؤتمر الش ــرة ، فاإلخ املؤام
ــؤولية  ــاب هم واحد مس ــا نحن وهم أصح إخوتن
ــد ضد هذا العدوان  ــدة يف الدفاع عن هذا البل واح
ــهام يف أمن  ــتمرار يف موقف موحد يف اإلس يف االس
ــيل يكفينا  ــالد يف وضعه الداخ ــتقرار هذه الب واس
ــذا يشء، وغري  ــدوان ه ــوى الع ــن ق ــدث م ــا يح م
مسموح ألحد أن يحمل نزعة انتقامية أو تصفية 
حسابات شخصية أو استغالل ما حدث ألغراض 
ــموح هذا أبدا وعىل الدولة أن  ــخصية، غري مس ش
ــؤولياتها يف منع ذلك وعىل الجميع أن  تقوم بمس
ــة صنعاء  ــكان العاصم ــذا البلد ولس يطمنئ يف ه
ــتقرار  جميعاً أن ينعموا من جديد يف األمن واالس
ــذه نقطة  ــيل، ه ــم الداخ ــم ويف وضعه ــا بينه فيم
ــتمر الجميع يف تضافر الجهود نحو  مهمة أن يس
ــاون يف كل همومنا  ــدوان ونحو التع ــدي للع التص
ــعب مظلوم  ــا كش ــاكلنا ومعاناتن ــة ومش الداخلي
ــتهدف ومعتدى عليه من قوى العدوان هذا  ومس

جانب مهم جداً.
ــداً  ــم ج ــمي مه ــب الرس ــتوى الجان ــىل مس ع
ــل وتصحيح  ــري لتفعي ــه كب ــاك توج ــون هن أن يك
ــار كنا نعاني يف  ــات الدولة هذا املس وضع مؤسس
املرحلة املاضية فيه من التعطيل واإلعاقة الكبرية 
ــال  ــوفة الهدف إفش جداً جداً بهداف باتت مكش
ــل  ــاً وتحميل هذا الفش ــة نهائي ــات الدول مؤسس
ــروف مهيئة  ــاك ظ ــوم هن ــني الي ــوم معين ــىل ق ع
ــكل أفضل وبالتايل تتضاعف املسؤولية وتكرب  بش
ــوء التقصري أكرث فأكرث، يجب أن  ــؤولية ويس املس
يكون هناك اهتمام كبري بتفعيل مؤسسات الدولة 
ويجب أن يكون هناك تصحيح لوضع مؤسسات 
الدولة وملحاربة الفساد وأيضاً العمل عىل إصالح 
ــوم بدورها  ــى تق ــة حت ــزة الدول ــات وأجه مؤسس
ــد والتصدي للعدوان  ــرتض يف الدفاع عن البل املف
ــعب  ــدور أفضل يف خدمة هذا الش ــى تقوم ب وحت

العظيم الذي يستحق الخدمة.
ــذه الظروف  ــل ه ــداً يف ظ ــم ج ــن امله ــاً م أيض
السعي دائماً للتصدي إىل كل محاوالت متجددة 
ــارة الفتنة أو تصوير ما حدث بصورة مختلفة  إلث
ــالة  ــورة واضحة املس ــة الص ــورة واضح ألن الص
مكشوفة ال من جانب تلك الشلة وتلك املليشيات 
ــدوان كًال منهم  ــة وال من جانب قوى الع اإلجرامي
ــه باآلخر وتبني  ــاً تجاه اآلخر وارتباط كان واضح
ــا حدث، ما حدث تبنته قوى العدوان وابتهجت  م
ــه، أي  ــن عدوان ــزاء م ــدوان وكان ج ــوى الع ــه ق ب
ــورة أخرى عن  ــارة بلبلة وتقديم ص ــاوالت إلث مح

ــا واضحني يف إنصافنا لكن لم يكن  األمور نحن كن
ــن جانبنا أن  ــا أو يمكن أن يحدث م ــدا يليق بن أب
ــؤولينا يف ظروف كهذه أن نتفرج  نتنصل عن مس
وان نرتك األمور تسري نحو الهاوية، ال ، كان علينا 
ــع الدولة مع  ــؤول م ــف املوقف املس ــاً أن نق حتم
ــكان العاصمة صنعاء مع أبناء شعبنا إلسقاط  س

هذه املؤامرة وهذا تم بحمد الله.
ــة ال يفوتني أن أتحدث عن  ــر هذه الكلم  يف آخ
ــح صاروخ كروز إىل  عملية إطالق الصاروخ املجن
ــي هذا الحدث العظيم  املحطة النووية يف أبو ظب
ــة كبرية ومهمة  ــري والذي يحمل دالل ــم والكب وامله
ــالة عظيمة  والذي تزامن مع هذه املؤامرة قدم رس
ــالة مهمة لقوى العدوان الذين وهموا ونحن  ورس
ــم  ــوي أن توهمه ــد النب ــرى املول ــم يف ذك ــا له قلن
ــتوعبوا بعد حقيقة  رساب وخيال خاطئني لم يس
ــكه  ــه وثباته وتماس ــعب يف صالبت ــذا الش ــوة ه ق
ــىل الله وتضافر جهود  باعتصامه بالله وتوكله ع
ــرية وذكائهم  ــم وجهودهم الكب ــاءه ومعنوياته أبن
ــت الذي كانوا  ــؤول يف الوق وتحركهم الجاد واملس
ــفا  ــم عىل ش ــاقط وأنه ــد س ــه أن البل ــون في يظن
الهاوية خالص منتهي منتهي ومتأهبني للوصول 
ــق الحرة واحتاللها إذا بهم  رسيعاً إىل بقية املناط
ــم يف الداخل  ــقوط مؤامراته ــون صفعة يف س يتلق
ــارات  ــاك إىل اإلم ــق إىل هن العم ــم إىل  ويف رضبه
ــة نووية  ــاروخ إىل محط ــك الص ــل ذل ــث يص حي
ــا طاملا  ــا ليس آمن ــا بلدن ــول لهم طامل ــاك لنق هن
ــاءنا  ــا ونس ــا وأطفالن ــه طامل ــدًى علي ــا معت بلدن
ــا من  ــا وأمنن ــر طامل ــا تدم ــا ومنازلن ــون طامل يقتل
ــدرة طاملا وانتم يف هذا  ــم مهدر وحياتنا مه جانبك
ــتقرار،  العدوان ال يمكن أن تنعموا باألمن وال االس
ــذا العدوان  ــتمرون يف ه ــت وانتم مس ــس الوق ولي
ــة  ــات نووي ــاريع ومحط ــاء مش ــروا بإنش أن تفك
ــن جديد كل  ــن ننصح م ــل نح ــاريع ب وال أي مش
ــارات العربية  ــتثمارات يف اإلم ــدول التي لها اس ال
ــعودية أن تأخذ  ــدة ويف اململكة العربية الس املتح
ــاتها  بعني االعتبار أن تلك الدول ما دامت سياس
ــتمرة يف هذا العدوان عىل  ــة وما دامت مس عدواني
ــت بيئة  ــتثمار ليس ــس الوقت وقت اس ــا فلي بلدن
ــبة ليبحثوا عىل  ــة أبدا وال مناس ــة مهيئ اقتصادي
ــتثمروا يف سلطنة عمان،  ــريوا يس دول أخرى يس
ــيا أو يستثمروا يف  ــتثمروا يف دول رشق آس أو يس
ــت اليوم تتجه نحو  ــورياً التي بات العراق أو يف س
أن تنعم باألمن واالستقرار وإال يف الكويت مثال ال 
بأس لكن يف السعودية أو يف األمارات ال ، هذه دول 
ــاكل  ــف عدوانية ومش ــا يف مواق ــت أنظمته اتجه
ــها وعىل ما  ــر البالء عىل نفس ــنت وحروب وتج وف
ــي واعتداءاتها  ــببها ه لديها يف نهاية املطاف بس
ــقطون  ــون أنكم ستس ــذي تظن ــت ال ــي يف الوق ه
ــمون  ــعب وتحس هذا البلد وتقضون عىل هذا الش
ــقاط هذه  ــم تتلقون صفعة يف إس ــم إذا بك معركتك
ــوىل القوة الصاروخية  ــرة وصفعة باليد الط املؤام
ــرتض لقوى العدوان  ــي طالتكم إىل عمقكم ، يف الت
ــني أن تتعظ  ــني ومن الصفعت ــظ من الدرس أن تتع
ــل  وان تفهم أن معركتها خارسة وان عدوانها فاش
ــرب أوراقها يف  ــقطت أك ــي عليها وقد س ــه ينبغ وان
هذا العدوان أن تكف وان تتوقف عن هذا العدوان 
ــداً لتثق  ــة إىل نتيجة أب ــل يف النهاي ــن تص وإال فل
ــد لتتيقن لن تصل يف عدوانها هذا إىل نهاية  للتأك
ــن  ــاك م ــا كان هن ــداً مهم ــا أب ــمة ملصلحته حاس
ــريات طارئة وغري  ــي تغ ــريات ه ــروف أو من تغ ظ
ــاء بعض البلد  ــتمرار والبق ثابتة وغري قابلة لالس
ــق دخلوا  ــرر بعض املناط ــن أن يتح ــوه يمك احتل
ــن أن تلحق  ــردوا منها ، ما يمك ــا يمكن أن يط فيه
ــاء الله الفرج والنرص  ــا من معاناة بعدها أن ش بن
ــان اعرفوا يا قرن  ــز والخري هذا هو يمن اإليم والع
ــاذا يعني أن  ــع الزالزل والفنت م ــيطان يا منب الش
ــاء  ــن اليمن من هنا إن ش ــس الرحمن م يكون نف
ــيم الحرية والعزة واالستقرار  الله يهب روح ونس
والعدالة والخري إن شاء الله وبعون الله وبتوفيق 

الله .
ــعبنا العزيز بهذه  يف آخر حديثي أتوجه إىل ش
ــبة أوًال باالتجاه ما بني مغرب وعشاء اليوم  املناس
ــجدة  ــاء يف البيوت لس ــاجد وأيضا النس إىل املس
ــبحانه وتعاىل  ــاىل والتحميد لله س ــكر لله تع الش
ــذه املؤامرة  ــقوط ه ــعبنا بس ــىل ش ــذي أنعم ع ال
ــدوان يف معركتهم  ــوى الع ــاعي ق ــل كل مس وافش
هذه الخارسة سجدة الشكر والتحميد لله وأيضا 
ــعبية عرص الغد إن شاء الله  ــرية ش الخروج بمس
للشكر لله سبحانه وتعاىل وللتأكيد حول التفاف 
ــىل األمن  ــة يف الحفاظ ع ــع الدول ــه م ــعبنا بكل ش
ــاع  ــض كل خيانة ورفض كل مس ــتقرار ورف واالس
ــتقرار يف الداخل ورفض كل  لتخريب األمن واالس
ــق الصف الوطني وللتأكيد عىل وحدة  جهود لش
ــدي للعدوان، نرفض  ــتمرار يف التص الصف واالس
قوى العدوان وإن سمونا رافضة نرفضهم ونرفض 
ــة  التخريبي ــاعيهم  ومس ــم  ومكائده ــم  مؤامراته
ــتعينون بالله سبحانه وتعاىل، املسرية  ونحن مس
ــذا التضافر  ــادة به ــكر لله فيها إش أيضا فيها ش
للجهود من الجميع الذي كانت ثمرته بفضل الله 
ــبحانه وتعاىل بفضله  ثمرة عظيمة، اسأل الله س
ــزاً ونرصاً وفالحاً  ــعبنا ع وجوده وكرمه أن يزيد ش
ــن علينا باألخوة  ــداً وأن يم ــاً وحكمة ورش وإيمان
ــأله تعاىل أن يخذل أعداء  واأللفة بني القلوب واس
ــة والخرسان  ــم الهزيم ــعب أن يلحق به ــذا الش ه

والعاقبة للمتقني.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

¶¶ناشدناهم لمراجعة مواقفهم ولم يكن بوسعنا الوقوف كمتفرجين أمام أخطر مؤامرةناشدناهم لمراجعة مواقفهم ولم يكن بوسعنا الوقوف كمتفرجين أمام أخطر مؤامرة

¶الظروف أصبحت مهيأة إلصالح وتفعيل المؤسسات الحكومية لتقوم بمسؤوليتها في خدمة المواطنين¶الظروف أصبحت مهيأة إلصالح وتفعيل المؤسسات الحكومية لتقوم بمسؤوليتها في خدمة المواطنين
ـــــد الــــنــــبــــوي ـــــول ـــــم ــــة ال ــــاســــب ـــــة مــــن ـــــرم ـــــــوا ح ـــــــراع ــــــــم ي ــــة ول ــــن ــــفــــت ـــــوا ال ـــــل ـــــع ـــــد الــــنــــبــــويأش ـــــول ـــــم ــــة ال ــــاســــب ـــــة مــــن ـــــرم ـــــــوا ح ـــــــراع ــــــــم ي ــــة ول ــــن ــــفــــت ـــــوا ال ـــــل ـــــع أش

الــعــدوان مــن  ــة  ــوي ج بتغطية  ــودة  ــن ــس م ــت  ــان ك صــنــعــاء  فــي  الــمــيــلــشــيــات  الــعــدوانمــعــركــة  مــن  ــة  ــوي ج بتغطية  ــودة  ــن ــس م ــت  ــان ك صــنــعــاء  فــي  الــمــيــلــشــيــات  مــعــركــة 

قائد الثورة في خطاب متلفز : قائد الثورة في خطاب متلفز : 

مشكلتنا مع ميليشيات محدودة وليست مع المؤتمر الشعبيمشكلتنا مع ميليشيات محدودة وليست مع المؤتمر الشعبي


