
رئيس تكتل األحزاب المناهضة للعدوان األستاذ عبدالملك الحجري لـ(الثورة):

املعركة تحولت إىل النفس الطويل 
واستنزاف للعدو السعوديواستنزاف للعدو السعودي

ــار الرئاسة- أن أوضح  ــام لحزب الكرامة اليمني, مستش ــة املناهضة للعدوان, األمني الع ــس تكتل األحزاب السياسي ــري -رئي ــك الحج األخ عبداملل
ــي ال يكونوا مهزلة وتكون  ــم األمريكان واإلرسائيليني.. ولك ــدوان كثريا وأحرج أسياده ــوري للشعب اليمني أحرج دول الع ــود األسط الصم
ــا فيها القوة الصاروخية إىل  ــدوا إىل أن ينسبون انتصارات وقدرات رشفاء اليمنيني بم ــظ ما تبقى من ماء وجوههم تعم ــرة أمام العالم ولحف ــهم مسخ جيوش

إيران وحزب الله..
ــج اجتماعي مميز  ــي يحمل يف جوهره األصالة, وله نسي ــه غفل عن أن الشعب اليمن ــوم األول عىل رهانات خاطئة.. لكون ــن منذ الي ــدوان راه ــدا أن الع مؤك

ــة قتالية جهادية عالية جدا يفتقر لها معظم جيوش العالم,  ــابة حكيمة ورجال رشفاء التفوا حول هذا القيادة, ويمتلكون روحي ــة, ولديه قيادة ش بالقبيل
وأن هذه الروحية مكنته من أن يكون رقما صعباً يف القتال جعلت له سمعة كبرية يف العالم.. وأدىل يف حواره مع الـ (الثورة) بقراءته وتحليالته لعدد من 

ــورات يف املشهدين املحيل والدويل.. اىل  ــي والداخل السعودي وما يحدث بدولة إيران وغريها من التط ــة عىل مستوى الداخل اليمن ــا السياسي القضاي
التفاصيل:

حاوره/
محمد مطري

ــار الرئاسة- أن 
وا مهزلة وتكون
لصاروخية إىل 

تماعي مميز 
ش العالم, 

لعدد من 
ويل.. اىل

0505 حوار

ــريات التي •  ــن املتغ ــري م ــام الكث أم
ــف يوم من  ــرث من أل ــت خالل أك حدث
العدوان، ما هي قراءتكم للمستقبل 

؟
ــورة"  ــة "الث ــر لصحيف ــدم الشك ــة أق - يف البداي
ــني, ولكل العاملني  ــال كل اليمني ــدة، لسان ح الرائ
فيها متمنيا للصحيفة مزيدا من التطور واالزدهار 
ــن نرى  ــل فنح ــا للمستقب ــة لقراءتن ــا بالنسب . أم
ــب اليمني  ــري أن املستقبل هو للشع ــوح كب وبوض
العظيم وقيادته السياسية والثورية وكل األحرار, 
وأن النرص املؤزر عىل دول العدوان هو حليفنا بإذن 
ــد أكرث من 1000 يوم يف وجه أعتى  الله ألن من صم
ــق املعجزات يف  ــدوان يف العرص الحديث, بل حق ع
ــق االنتصارات  ــه يف كل الجبهات, وحق التصدي ل
ــور  ــل وط ــات, ب ــول يف اإلمكان ــارق امله ــم الف رغ
الصناعات العسكرية والقدرات العسكرية .. أن كل 
من يفعل هذا قادر بإذن الله عىل االنتصار, وأيضا 
قادر عىل أن يكون دولة مدنية حديثة عادلة, ويبني 
من خاللها وطناً عزيزاً كريماً قوياً, ينعم فيه شعبه 
بالرخاء واألمن والعدل واالستقرار, يف ظل قيادة 
حكيمة شجاعة صادقة.. وأننا بذلك قادرون بإذن 
الله عىل تحقيق كل آمال وتطلعات الشعب اليمني 
العظيم, ويف املقابل سنشهد بإذن الله زوال أنظمة 
العمالة والخيانة أنظمة آل سعود واإلمارات ومن 
ــارات يحققها بإذن  ــا, باإلضافة إىل انتص حالفهم
ــىل العدو  ــة واملمانعة ع ــور املقاوم ــه أيضا مح الل
ــل األرايض الفلسطينية من  الصهيوني وتحرير ك

دنسهم وهذا وعد إلهي قريب سيتحقق ..
ــزاب •  األح ــدور  ل ــم  تقييمك ــا  م

ــه  بوج ــود  الصم يف  ــياسية  الس
العدوان ؟

ــة من قبل ثورة 21 سبتمرب  - األحزاب السياسي
2014م وأثناء الثورة وبعدها وإىل يومنا هذا لعبت 
ــع األحداث  ــارزة ومهمة يف جمي ــة ب أدواراً رئيسي
ــع دول العدوان  ــرصاع م ــا ال ــت ومنه ــي حصل الت
ــا كوادرها  ــزاب وأيض ــادات األح ــد تحركت قي فق
ــات  ــل الجبه ــدوان يف ك ــه الع ــا يف وج وقواعده
ــة والجماهريية  ــة والسياسية واإلعالمي العسكري
ــود الداخيل والتعبئة  ــالد وتعزيز الصم وإدارة الب
ــات  ــن الفعالي ــات م ــة املئ ــد وإقام ــة والحش العام
ــرات  ــة واملؤتم ــات االحتجاجي ــدوات والوقف والن
ــدوان، كما لعبت األحزاب  الصحفية املواجهة للع
السياسية دورا يف املحادثات السياسية يف جنيف 
ــل أو ملل يف سبيل  ــا زالت تعمل دون كل ــت وم وكان
ــودي اإلماراتي األمريكي  ــة العدوان السع مواجه

الغاشم عىل بالدنا حتى النرص ..

ــيايس •  ــر الوضع الس ــدى تأث ــا م م
الداخيل بالعدوان ؟

- مما ال شك فيه أن الوضع السيايس يف الداخل 
ــد أدى العدوان إىل  ــدوان فق ــر بشكل كبري بالع تأث
ــة إزاء هذا  ــزاب السياسي ــالف يف توجه األح اخت
ــة الوطنية  ــاك القوى السياس ــدوان فكانت هن الع
ــدوان وكانت  ــد الع ــع الوطن ض ــت م ــي تخندق الت
ــم ثورة 11  ــة خرجت من رح ــا أحزاباً فتي معظمه
فرباير الشبابية وشكلت تكتل األحزاب السياسية 
ــرشف برتؤسه, هذا  ــدوان, والذي أت ــة للع املناهض
التكتل السيايس الوطني.. وأيضا جزء من أحزاب 
اللقاء املشرتك واجهت العدوان وثبتت يف الداخل, 
ــل هناك أحزاب خانت الوطن ووقفت مع  ويف املقاب
ــن وأيدت كل ما يقوم به تحالف  العدوان ضد الوط
العدوان وعىل رأس هذه األحزاب ، حزب اإلصالح 
أما بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام فقد انقسم إىل 
ــع بعض األحزاب األخرى  جزء ناهض العدوان م
ــزاب التحالف الوطني ومثل  ــن حلفائه وهي أح م

هذا الجزء الرشفاء من أبناء املؤتمر والجزء اآلخر 
ــادة الفار هادي  ــدوان وأيده وهو بقي استدعى الع
ــزء بسيط  ــادق العدو وج ــون يف فن ــن يعيش والذي

شارك يف مؤامرة الخيانة مؤخرا ..
ــه أمام •  ــدوان أن ــدرك الع ــاذا لم ي مل

صمود الجبهة الداخلية السياسية 
سيفشل؟

ــوم األول رهانات  ــذ الي ــن العدوان من ــد راه - لق
ــن سيسقط خالل  ــه أن اليم ــا: رهان ــة, منه خاطئ
ــار  الحص ــىل  ع ــه  ورهان ــهر  ش إىل  ــام  أي ــرشة  ع
ــة الداخلية وفشل يف  ــادي وتفكيك الجبه االقتص
ــه عىل ما قام  ــه ألنه اعتمد يف رهانات جميع رهانات
ــش وتدمري ممنهج  ــن هيكلة للجي ــه العمالء له م ب
ــايل واإلداري وأيضا  ــاد ورعاية للفساد امل لالقتص
تدهور الحالة املعيشية للمواطن, مما صور له بأن 
ــة, لكنه غفل  ــي أصبح فريسة سهل املجتمع اليمن
ــه األصالة  ــي يحمل يف طيات ــن أن الشعب اليمن ع
ــة ولديه قيادة  ــج اجتماعي مميز بالقبيل وله نسي
ــول هذا  ــاء التفوا ح ــال رشف ــة ورج ــابة حكيم ش
القيادة وأن أبناء الشعب اليمني يمتلكون روحية 
قتالية جهادية عالية جدا تفتقر لها معظم جيوش 
العالم هذه الروحية مكنته من أن يكون رقما صعباً 
ــال ويمتلك سمعة كبرية بني مقاتيل العالم..  يف القت
ــه اعتمد عىل  ــذه الحقيقة ألن ــدرك العدوان ه لم ي
ــه الواقع غري ولم  ــل الذين نقلوا ل ــه يف الداخ عمالئ
ــوه بل أوهموه بأنهم يسيطرون عىل الوضع  يصدق
ــه وحلفائه ال  ــًال بأنصار الل ــون الثورة ممث وأن مك
ــعبية لديهم وإن كل األحداث والتحرك  حاضنة ش
ــا  ــم مليشي ــة زعي ــات ورعاي ــل بتوجيه يف الداخ
ــار  ــادة األنص ــىل إع ــدرة ع ــه الق ــة وأن لدي الخيان
ــذا أوقعهم يف  ــم يف صعدة، ه ــم إىل أوكاره وحلفائه
ــى يومنا هذا  ــم حت ــل عدوانه ــم وافش رش أعماله
ــدوان حتى النرص بإذن  وسنستمر يف مواجهة الع

الله..
ــوة •  الق ــور  تط يف  ــم  رأيك ــا  م

ــدوان،  ــة الع ــذ بداي ــة من الصاروخي
وأثرها عىل دول العدوان؟

ــا أن نحسبها  ــات التي يمكنن ــن االيجابي - إن م
ــا عن  ــام بعزلن ــه ق ــو أن ــم ه ــدوان الغاش ــذا الع له
ــا روح  ــعل فين ــا أش ــا مم ــداء علين ــم واالعت العال
ــادة  ــود القي ــه وبوج ــود يف وجه ــدي والصم التح
ــدوان كان  ــي أوجدها الع ــة الت ــة والعزيم الحكيم
ــام األول وعىل  ــاد عىل الله يف املق ــد من  االعتم ال ب
ــوة الصاروخية هي إحدى هذه  أنفسنا وكانت الق
ــعلة من الجد  القوى التي تحركت بقوة وحزم وش
ــرتة السابقة أن  ــاد واستطاعت خالل الف واالجته

تغري املعادلة تماما فقد أصبحت لديها القدرة عىل 
ــة بكوادر يمنية  ــاج صواريخ يمنية مائة يف املائ إنت
وتطور صواريخ أخرى جوية وبحرية وبرية ومنها 
ــي أرعبت دول العدوان  ــخ الباليستية الت الصواري
ــا ويصيح  ــودي يشكو منه ــدو السع ــت الع وجعل
ــت إىل قصورهم  ــد وصل ــدة العالم فق ــب نج ويطل
ــم الحيوية يف  ــم وأصبحت كل منشأته وعواصمه

مرمى هذه الصواريخ .
ملاذا يتشدق العدو بأن الصواريخ • 

ــرباء  ــة خ ــق بواسط ــة وتطل إيراني
أن  ــع  م ــه)  الل ــزب  (ح ــني  لبناني

تطويرها تم بأياد يمنية خالصة ؟
ــم وترسانتهم  ــة املعتدين ومن حالفه - عنجهي
ــة الكبرية واإلمرباطورية املالية الضخمة  العسكري
ــود الشعب  ــموخ وصم ــم عجزت أن تكرس ش لديه
ــل رشفاء الشعب  ــال بقيادة الثورة وك اليمني ممث
ــم مجموعة  ــر إليهم بأنه ــي والذي كان ينظ اليمن
ــم التعامل معهم  ــني الذين سيت ــن البرش املتخلف م
ــرة الدونية لخصمهم  ــوع، هذه النظ ــل من أسب بأق
ــود وحنكة قيادة  ــم وأيضا صم ــة منه واالستقاللي
ــي  ــب اليمن ــوري للشع ــود األسط ــورة والصم الث
ــان  ــم األمريك ــرج أسياده ــريا وأح ــم كث أحرجه
ــام العالم أن  ــا عليهم أم ــني فكان لزام واإلرسائيلي
ــارات وقدرات  ــه انتص ــن ينسبون إلي ــوا عّم يبحث
رشفاء اليمنيني حتى ال يكونوا مهزلة العالم وتكون 
ــهم مسخرة أمام العالم وحتى يتسنى لهم  جيوش
ــاءوا بهذا  ــم وج ــاء وجوهه ــا تبقى من م ــظ م حف
ــك معارك  ــم ذل ــم رغ ــل وتفضحه ــاء الباط االدع
ــش واللجان الشعبية  رجال الرجال بواسل الجي
يف كل الجبهات وقوة املقاتل اليمني الصلب والتي 
ــة العاملية  ــادات العسكري ــم القي ــرتف بها معظ اع
ــم وفشل  ــداروا فشله ــون أن ي ــك يحاول ــم بذل وه
ــاع الصاروخية لديهم  أسلحتهم ومنظومات الدف
ــي وراء االدعاء بأن  مثل الباتريوت وذلك بالتخف

الصواريخ إيرانية الصنع ..
ــدث بالداخل •  ــا يح ــرون م كيف ت

ــف دول العدوان  ــن تق ــي, وأي اإليران
من ذلك؟

ــران اإلسالمية  ــدث يف جمهورية إي ــا يح - إن م
ــف وراءه أيدي دول  ــو تدخل سافر تق ــة ه الشقيق
ــي  األمريك ــرشوع  وامل ــار  واالستعم ــار  االستكب
ــا وبريطانيا  ــي الغربي يف املنطقة أمريك الصهيون
ــم االستخباراتية  ــان الصهيوني عرب أدواته والكي
ــل دول العدوان  ــن قب ــم املايل م ــدام الدع وباستخ
أنظمة الخليج الهالكة وذلك يف املقام األول لرضب 
مرشوع املقاومة واملمانعة ضد املرشوع (الصهيو-

ــة محاولني خلق حالة من عدم  أمريكي) يف املنطق
ــعبي وإيجاد سخط  ــرار داخيل سيايس وش استق
ــران كونها تمثل  ــام الثوري يف إي ــعبي عىل النظ ش
ــور املقاومة واملمانعة ومن املؤكد أن  أهم أركان مح
ــا االستخباراتية  ــدوان مستخدمة أذرعه دول الع
ــري يف  ــا دور كب ــل ، له ــالء يف الداخ ــض العم وبع
ــا يف الجمهورية  ــأن إخوانن ــك ونحن عىل ثقة ب ذل
ــة سيتغلبون عىل هذا املخطط  اإلسالمية اإليراني
ــام اإلسالمي املقاوم واملمانع  البشع وينترص النظ

بإذن الله .
ــري •  يج ــا  م إىل  ــرون  تنظ ــف  كي

ــراءات  ــعودي من إج ــل الس بالداخ
ــف ومنها رفع أسعار املشتقات  تقش

النفطية مؤخراً؟
ــام العدو السعودي  ــا ننظر ملا يحصل لنظ - أنن
ــن الداخل عىل  ــادي م ــرتدي االقتص ــن بداية ال م
ــا،  ونتيجة  ــة للعدوان عىل بالدن ــه نتيجة حتمي أن
ــذا  ــه ه ــم يف وج ــعبنا العظي ــود ش ــة لصم طبيعي
ــة إىل معركة  ــول املعرك ــا أدى إىل تح ــدوان مم الع
ــدو  للع ــري  عسك ــزاف  واستن ــل  الطوي ــس  النف
ــن العالمات التي  ــودي وقد ظهرت العديد م السع
ــع االقتصادي لنظام العدو،  تشري إىل تردي الوض
ــزاف التي يقوم بها بواسل الجيش  فحرب االستن
ــل  وك ــة  الصاروخي ــوة  والق ــة  الشعبي ــان  واللج

ــب ألن العدو  ــاء يف اليمن هي املعركة األنس الرشف
يمتلك إمرباطورية مالية كبرية وترسانة عسكرية 
ــل مع رضب العدو  ــرية ومن خالل النفس الطوي كب
ــح بلدان  ــق تصب ــة يف العم ــخ الباليستي بالصواري
ــدو غري آمنة لالستثمار كما أن خزينتهم سوف  الع
ــم  ــوالءات والذم ــة وال ــزف يف رشاء األسلح تستن
والرشاوى لألنظمة والشخصيات العاملية ورشاء 
اإلعالم كل هذا سيؤدي إىل نضوب مخزونهم املايل 
ــة الشعب  ــس عىل معيش ــان وسوف ينعك ــا ك مهم
ــؤدي إىل سخط  ــة مما ي ــىل الرفاهي ــذي تعود ع ال
ــه إىل زوال هذه  ــعبي وكل ذلك سيؤدي بإذن الل ش

األنظمة ..
هل لديك رسائل تحب أن توصلها • 

عرب صحيفة الثورة؟
ــل أوجها  ــن رسائ ــارة ع ــرية عب ــي األخ - كلمت
ــة األوىل إىل السيد قائد  ــة، الرسال ــرث من جه إىل أك
ــه  ــي -حفظ ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــورة عبداملل الث
ــت قيادته يف وجه  ــه- مؤكدا فيها عىل ثباتنا تح الل
ــا لكل  ــن تأييدن ــوالء ومؤكدي ــن ال ــدو مجددي الع
ــا . والرسالة  ــي يتخذه ــارات والخطوات الت الخي
ــس السيايس األعىل  ــة لفخامة رئيس املجل الثاني
ــد أدى دوره  ــذي ق ــاد -ال ــح الصم ــاذ/ صال األست
ــىل أكمل وجه خالل املرحلة التاريخية الحرجة  ع
واالستثنائية التي تمر بها بالدنا حاليا يف مواجهة 
العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي- ولرئيس 
ــأن يتحملوا  ــاذ الوطني ب ــة اإلنق ــاء حكوم وأعض
ــىل  ــون ع ــاٍن ويعمل ــد وتف ــل ج ــم بك مسؤولياته
ــد الشعب عىل  ــاة الشعب بما يساع تخفيف معان
ــدوان والعمل عىل توفري الحد  الصمود يف وجه الع
ــة الفساد  ــب املوظفني ومكافح ــن روات املناسب م
ــة إىل كل قيادات  ــايل واإلداري  . والرسالة الثالث امل
ــب علينا  ــة بأنه يج ــة الوطني ــزاب السياسي األح
ــيل بالصرب والشجاعة وبذل املزيد من الجهد  التح
والعمل يف كل الجبهات يف سبيل التصدي للعدوان 
ــم واإلسهام  السعودي اإلماراتي األمريكي الغاش
ــة  والرسال ــاد.  الفس ــة  ومحارب ــة  الدول إدارة  يف 
ــي العظيم: مزيدا  ــاء الشعب اليمن ــة إىل  أبن الرابع
ــات باملال والرجال حتى  من الصمود ورفد الجبه
ــح قاب قوسني  ــرن الشيطان، فالنرص أصب نكرس ق
ــة إىل  ــة الخامس ــه- . والرسال ــإذن الل ــى -ب أو أدن
بواسل الجيش واللجان الشعبية واألمنية والقوة 
ــة وكل املجاهدين يف كل الجبهات: انتم  الصاروخي
ــد الله يف  ــم االتكال بع ــم نرصنا وعليك ــا وبك فخرن
ــرية فأوجهها إىل  ــا. أما الرسالة األخ هزيمة عدون
دول العدوان: نرصنا عليكم قريب جدا بإذن الله..

زوال إلـــــى  وحــلــفــهــمــا  واإلمــــــــــــارات  ســــعــــود  آل  ــــن  م ـــة  ـــان ـــي ـــخ وال ـــة  ـــال ـــم ـــع ال ـــة  ـــم ـــظ أن  ¶

(الصهيو-أمريكي) الــمــشــروع  ضــد  الــمــقــاومــة  تــضــرب  لكي  ــران  ــإي ب الــفــوضــى  تــدعــم  الخليج  دول   ¶
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السعودي نتيجة حتمية 

لعدوانهم ولصمود 
الشعب اليمني

القوة الصاروخية غريت 
املعادلة وجعلت العدو 

يطلب نجدة العالم

سنستمر يف مواجهة 
العدوان ونصرنا قريب

على الحكومة تجاوز 
القصور وتوفري الحد 
املناسب من الرواتب 
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