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ــي - الناطق  ــم الكحالن ــد الحكي ــور عب الدكت
ــة والسكان - قال  ــي لوزارة الصحة العام الرسم
ــة التجنيد  ــك خدم ــت هنال ــق كان ــه  يف الساب إن
اإلجباري ولكنها لم تثمر شيئا فحدث العدوان 
ــرتض  ــان يف ــا وك ــن إجباري ــد املجندي ــم نج ول
ــي التجنيد  ــن خريج ــا كبريا م ــك جيش أن هنال
ــاري يشكلون ما يسمى بقوات االحتياط  اإلجب
ــال للدفاع عن الوطن ضد  يتم استدعاؤهم عاج

هذا العدوان الغاشم.
ــد  ــة التجني ــع اآلن يف حمل ــاف :الرائ     وأض
الطوعي لرفد الجبهات أنها عبادة لله سبحانه 
ــا اإلنسان  ــاة يعمله ــل الصالة والزك ــاىل مث وتع
مؤمنا بها وواثقا بالله أنه سيكتب األجر العظيم 

للمتجندين طوعيا.
وتابع الكحالني:  أن هذا هو الجانب اإليماني 
ــدى الحسنيني كما  ــذي سيحقق إح ــم ال العظي
ــرص أو الشهادة يف  ــم ( الن ــرآن الكري ــاء يف الق ج

سبيل الله).
العدوان والمرتزقة

ــي الدكتور محمد أحمد  جربان، يرى  الحقوق
ــي)  ــد الطوع ــواب التجني ــح أب ــوة (فت أن  خط
ــا املتأمل   ــرية والتي يشاهده ــا الكب ــا أهميته له
ــدو  ــث ان الع ــا يف املنطقة..حي ــري حالي ــا يج مل
ــزف كل أوراقه من أول يوم وذلك من خالل  استن
ــوش  ــادة وجي ــن ق ــوالءات م ــم وال ــه للذم رشائ

ومنظمات املنطقة والعالم العربي واألجنبي.
ويضيف جربان بالقول: إنه ومنذ بدأ العدوان 
بشن حربه الهمجية برشكات أجنبية مشهورة 
بهمجيتها مثل بالك ووتر وغريها من العصابات 
والتي انتهت دون جدوى ودون تحقيق ما طلب 
ــي والغيور عىل  ــرى أن  هذا الشعب األب ــا. ن منه
ــا يزيد عن ألف  ــه و وطنه بعد مرور م ــه وأمت دين
ــدي يفتح باب  ــود والثبات والتح يوم من الصم
ــي وليس  ــم التطوع ــي ) نع ــد ( التطوع التجني
ــل أي أموال كما  ــد بمقاب ــاري وال  التجني االجب

فعل العدو.. يف حني نالحظ أن املعتوه ابن سلمان 
ــك  ــة وال بالسل ــه الوطني ــى بجيوش ــق حت ال يث
ــري بالكامل فاليوم نسمع عن كتيبة قوة  العسك
ــي تتكون من  5000 مقاتل  السيف األجرب والت
يدينون بالوالء البن سلمان والضغط عىل باقي 

األمراء مايعكس حالة اإلرباك التي يعيشها.
مساندة الجيش

ــور أحمد  ــول األكاديمي الدكت ــه يق ــن جهت م
ــة  ــاء : إن  املشارك ــة صنع ــنـ  جامع ــد الدي حمي
ــدة الجيش للدفاع عن الوطن  الشعبية يف مسان
ــارات بجميع  ــغ يف االنتص ــر البال ــا األث ــان له ك
الجبهات وترتب عليها هذا الصمود األسطوري 
ملا يقرب من ثالث سنوات يف مواجهة ترسانة من 
ــع الغربية وبإمكانيات  أحدث ما صنعته املصان
ــوع يحمل  ــك أن املقاتل املتط ــدودة جدا ذل مح
ــرض  ــن واألرض والع ــن الدي ــاع ع ــدة الدف عقي
ــل  ــوف أو وج ــع دون خ ــي  فيندف ــا الدين ببعده
ــال يكون عالة عىل مؤسسة  بامكانياته الذاتية ف

الجيش بقدر ما يكون عونا لها. 
ــف  ــوال القص ــه ل ــن. أن ــد الدي ــاف حمي  وأض
ــؤالء الشباب بطوالت وقصص  الجوي لكان له
ــق أرايض العدو  وبهؤالء األبطال تم تأمني  يف عم
ــم القاعدة والدواعش  الداخل اليمني من جرائ

التي مورست يف البالد العربية األخرى.
عقيدة الثبات

ــة  ــة العام ــور ـ الهيئ ــد املنص ــور محم الدكت
ــد الطوعي  ــني أن  حملة التجني ــه، ب ــار الل ألنص
ــع كل فئاته  ــة لشعب تتطل ــي  نتيجة طبيعي تأت
ــاء  لقتال األعداء  ــن الشباب والشيوخ والنس م
ــدوان  واالستكبار  سيما وقد  ومواجهة دول الع
ــىل معركة  ــوع نفسه ع ــة وط ــب الني ــد الشع عق

النفس الطويل كما ذكر قائد املسرية.
ــا أنها  رسالة لدول العدوان أننا وبعد  موضح
ــت وستظل عقيدة  ــدوان مازال ــوم من الع ألف ي
الثبات والصمود واملواجهة فينا ترتسخ وتزداد 

عنفوانا ولن تنكرس إرادتنا أو نرتاجع عن الدفاع 
عن كرامتنا وسيادتنا واستقالالنا.

ضرورة ملحة
ــن مطهر مدير،  ــب الصحفي عبدالرحم الكات
ــي رضورة ملحة ،  ــرى أن الحملة يف توقيتها ه ي
ــدوان األمريكي السعودي  ــا ظروف الع فرضته
ــر يف طغيانه وجربوته  ــذي استم ــىل بالدنا وال ع

ألكرث من 1000 يوم.
وأضاف : ولهذا الحملة كما ذكرت هي رضورة 
وقوى العدون لن تتوقف عن طغيانها وجربوتها 
وارتكابها للمجازر بحق أطفال ونساء اليمن إال 
ــن خالل الردع ، وكما نالحظ ويالحظ الجميع  م
ــة صنعاء ومختلف  ــدوان قصف العاصم أن الع
ــدوان  لع ــوم  ي أول  ــذ  ــة من اليمني ــات  املحافظ

ــزال مستمراً حتى اليوم  ــارس 2015م وما ي 26م
ــرث من 1000 يوم أصبحت  ــن الفارق انه بعد أك لك
ــو ظبي وإىل  ــة تصل إىل أب ــا البالستي صواريخن
ــة بالرياض وهذا  ــق دار العدو يف قرص اليمام عم
هو ما سريدع العدوان ، وحملة التجنيد الحالية 

تأتي يف هذا السياق.
 االجتياح 

ــي حميد القطواني أوضح أن  الكاتب اإلعالم
ــة للعدوان  ــاع اليمنية املواجه ــام وزارة الدف قي
ــد  ــي ق ــي الت ــد الطوع ــج التجني ــذ برنام بتنفي
ــرة مقارنة  ــاءت متأخ ــض بأنها ج ــد البع يعتق
ــة  ــا فرص ــي أرى فيه ــدوان , إال أنن ــة الع ببداي
ــة عالية  ــب وذو فاعلي ــا مناس ــة وتوقيته مثالي
ــدم  ــذي يخ ــري ال ــاح الكب ــل النج ــك عوام تمتل

التوجه القيادي الوطني بتعبئة اسرتاتيجيات 
ــوم  والهج ــاع  الدف ــن  م ــال  باالنتق ــاح  االجتي
ــد الحسم  ــاح لفرض قواع ــي إىل االجتي الدفاع

ووقف العدوان يف املدى املنظور.
ــان االلتحاق  ــال : لقد ك ــي  قائ ــع القطوان وتاب
ــد يف وزارة الدفاع يف فرتات  بالجيش عرب التجني
الحكم السابقة  وسيلة للبحث عن مصدر للرزق 
ــي يعيشها  ــروف الت ــل الظ ــوم ويف ظ فقط.والي
ــن  ــه اليم ــرض ل ــذي يتع ــدوان ال ــعبنا والع ش
ــاع للتجنيد  ــش واالندف ــاق بالجي ــي االلتح يأت
ــي للبحث عن كرامة ووجود اليمني عىل  الرسم
ــذي يتعرض للغزو  ــدد باالحتالل وال وطنه امله

واإلبادة.
ــي يفتح  ــاب التجنيد الرسم ــح ب ــا أن فت مبين
ــاء عاماً  ــا يوفر وع ــع لالنضمام بم ــوات اوس قن
ــات  ــل مكون ــن ك ــاب م ــوي الشب ــامًال يحت وش
ــذا التوجه هو بمثابة  ــع اليمني كما أن ه املجتم
ــاق املواجهة ليس ما  ــة وكبرية يف سي نقلة نوعي
ــه وهنا نشدد ونويص الجهات  بعده كما كان قبل
ــا  ــة بطاقته ــج التعبئ ــل برام ــة بتفعي الرسمي

القصوى وبشكل متدرج ونفس طويل.
عمل وطني

ــن جانبه  ــل سيايس قال م ــد البعوةـ  محل زي
ــات  ــد الجبه ــة لرف ــد الطوعي ــة التجني : حمل
ــعبية يمنية يف  ــة عسكرية ش ــرب اسرتاتيجي تعت
ــدوان وبداية  ــدي للع ــة الصمود والتص مواصل
ــدوان ومرتزقته  ــدة يف مواجهة الع مرحلة جدي
ــق  ــات واملناط ــل واملحافظ ــف القبائ ــن مختل م
ــات واألطياف  ــزاب وكل املكون واملذاهب واألح
السياسية والشعبية وهذه تعترب هبة جماهريية 
ــات للتصدي  ــة إىل الجبه ــري مسبوق ــعبية غ ش

للتصعيد العسكري للعدوان ومرتزقته.
ــاً يف  ــًال وطني ــي عم ــد الطوع ــربا التجني معت
ــب وعمل  ــن والشع ــن الوط ــاع ع ــة للدف املقدم
إنسانياً وواجباً رشعياً عىل كل يمني يف مواجهة 
ــرس والظالم والذي ارتكب  هذا العدوان املتغط
ــي ويسعى  ــق الشعب اليمن ــع الجرائم بح أبش
ــه ونهب ثرواتهم  ــالل اليمن واستعباد أهل الحت
وأن التجنيد الطوعي خطوة ايجابية يف االتجاه 
الصحيح لكي يدرك العدوان أن الشعب اليمني 
عازم عىل مواصلة مشواره يف التصدي للعدوان 
ــال الزمان  ــد والشعب مهما ط ــاع عن البل والدف
ــى  ــرون حت ــات ومستم ــت التضحي ــا كان ومهم

النرص إن شاء الله.
لحفظ الكرامة

ــي تقول : من  ــة رند األديم ــة واإلعالمي الكاتب
ــد يشء الزم يف ظل هذا  ــة نظري أن التجني وجه
ــذا املخاض العسري،  ــم ويف ظل ه العدوان الغاش
ــب أن يرشف وطنه  ــي ملن أح ــد هو طوع التجني
ــا ويف أيام  ــان قديم ــاً برغم أنه ك ــس إجباري ولي
ــاب إجباريا يف دورات  ــم عسكرة الشب السلم يت
ــذه األحداث  ــوات ويف ظل ه ــل سن ــة قب عسكري
ــخص ألن العدوان ال  ــب التجنيد عىل كل ش وج
ــني وبالتايل  كان  ــل كل اليمني ــدف اليمن ب يسته
ــام بالتباكي  ــى ال ينشغل الرأي الع ــا حت طوعي
ــدول تلزم  ــل ان جميع ال ــل اإلنسانية يف ظ ألج
ــد  ــام عه ــن أي ــا اليم ــد ومنه ــا بالتجني أفراده

الرئيس السابق.
ــان وطني يصعب  ــول : كل إنس ــت بالق وختم
ــالل والعدو  ــة لالحت ــرى نفسه مطي ــه أن ي علي
ويريد ان يحفظ كرامته برفع مستوى جهوزيته.

سياسيون يف قراءة لمشهد النفري العام نحو الجبهات:

ــات اعترب  الجبه ــد  لرف ــة  الطوعي ــد  التجني ــة  حمل أن  ــون  سياسي ــون  مراقب
اسرتاتيجية عسكرية شعبية ملواصلة الصمود والتصدي للعدوان وبداية 
ــل يف كل املحافظات  ــم فيها مختلف القبائ ــن مواجهة العدوان تتالح ــة جديدة م مرحل

واملناطق واألحزاب واملذاهب وكل املكونات واألطياف السياسية والشعبية.
ــزز  بالهبة الجماهريية  ــورة" إن الحملة خيار اسرتاتيجي تتع ــوا يف أحاديث لـ"الث وقال
ــا يؤكد أن مواجهة  ــي يعكسها جموع املتقدمني للتسجيل م ــة غري املسبوقة الت الشعبي
العدوان هم كل اليمنيني التواقني للحرية والرافضني للوصاية واالحتالل..تفاصيل أكرث 

يف السياق:

 إدارة التحقيقات

د. الكحالين:
حملة التجنيد الطوعي 

عبادة هللا ألنها للدفاع عن 
األرض والعرض

د.جربان:
اليمنيون يعكسون استبسالهم 
من أجل وطنهم مقارنة بالعدو 

الذي يستعني باملرتزقة 

د. حميد الدين:
مقاتلونا يندفعون إىل 

الجبهات ذاتيا وهذه من 
أساسيات االنتصار

د.املنصور:
رسالة للعدوان أن 
شعبنا عصي على 

االنكسار
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