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الدفاع عن الساحل الغريب مسؤولية جميع اليمنينيالدفاع عن الساحل الغريب مسؤولية جميع اليمنيني

الجميع مستهدف 
الشيخ عبدالله عيل الزايدي- مستشار 
ــس الجمهورية يتحدث قائال : القبيلة  رئي
ــع الذين  ــد املني ــم الس ــل ه ــاء القبائ وأبن
ــه العدوان  ــون يف وج ــا زالوا  يقف ــوا وم وقف
ــم كل محاوالت  ــه واىل اليوم رغ ــذ بدايت من
العدوان الستمالة بعض املشائخ والقبائل 
ــف  بص ــاق  لاللتح ــوال  باألم ــم  وإغرائه
ــاءت  ــا ب ــم كله ــدوان إال ان محاوالته الع
ــاً صاغية إال من  ــدوا آذان ــل ولم يج بالفش
ــل اليمنية تعرف  ــواذ، فالقبائ ــض الش بع
ــة األوىل ، وما  ــتهدفة بالدرج انها هي املس
ــه القبائل اليوم من القوافل والرجال  تقدم
ــىل دورها يف  ــح ع ــل واض ــوى دلي ليس س
ــط الدفاع األول  مواجهة العدوان وانها خ
فاليمني عىل مدى العصور يرفض الخنوع 
والخضوع واالنقياد ألي كان  ، وعن معركة 
ــاحل الغربي والتصعيد األخري الذي  الس
قام به العدوان، يقول الزايدي : ما يقوم به 
ــاحل  العدوان من تصعيد عىل جبهة الس
ــالل الحديدة ليس  ــي ومحاولة احت الغرب
ــن جاهزون  ــو متوقع ونح ــد وانما ه بجدي
ــندافع عن  ــه وس ــدون ل ــتعدون ومع ومس
أرضنا بكل ما أوتينا من قوة ولن تخيفنا ال 
ــرات الحربية وال البوارج وال القنابل  الطائ
ــفورية ، واليوم القبائل  العنقودية والفوس
اليمنية وخصوصا قبائل تهامة ومحافظة 
الحديدة التي تقع عىل عاتقها املسؤولية 
ــي  ــاحل الغرب ــن الس ــاع ع ــرب بالدف األك
ــة بتقديم القوافل  ــل اليمنية معني والقبائ
ــال وباملال وبالعتاد  ورفد الجبهات بالرج

حتى دحر هؤالء الغزاة من أرضنا .
لن يكسروا إرادتنا 

احمد صالح هادي عاقل حارة اآلنيس، 
ــدث هو اآلخر  ــرص األمانة  يتح ــة ع منطق

ــم  والظل ــم  الضي ــى  نأب ــن  نح  : ــول  ويق
ــاحل الغربي  ــاع عن الس ــؤولية الدف ومس
ــن  ومن  ــاء اليم ــؤولية جميع أبن ــي مس ه
ــاباتك فمن  ــدوان اعد حس ــول للع هنا نق
ــف أمامك اليوم  ــدان ومن يق ــه يف املي تواج
يف الجبهات هم جميع اليمنيني، واملرتزقة 
الذين معك لم يعودوا يمنيني بعد ان خانوا 
بلدهم، صحيح أيها العدوان قصفت بيوتنا 
ــرت اقتصادنا وأرضنا  وقتلت أطفالنا ودم
ولكنك ال تستطيع كرس إرادتنا فنحن اليوم 
أقوى من أي وقت مىض ولن نسمح للغزاة 
واملعتدون باحتالل أرضنا فاليوم أصبحت 
ــخ  ــك وصواري ــف مدن ــرات تقص ــا طائ لن
ــك التي  ــل إىل داخل أراضيك وجيوش تص
ــيتم  ــي س ــاحل الغرب ــا اىل الس ــع به تدف
ــا  ــنا ولجانن ــدام جيش ــت أق ــحقها تح س
الشعبية ونحن مستعدون لتقديم الرجال 
ــبيل الدفاع  ــا نملك يف س ــل وكل م والقواف
ــادي كافة  ــا صالح ه ــا ، كما دع ــن وطنن ع
املشائخ والعقال والحكماء للقيام بدورهم 
ــيد الرجال لاللتحاق بإخوانهم يف  وتحش
ــرشف  للدفاع  ــات العزة والبطولة وال جبه

عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا .

معركة كل اليمنيني 
ــل حارة  ــي عاق ــه الحمان ــد رب ــيل عب ع
راكان دار سلم يؤكد موقف عقالء وحكماء 
ــن  ــزء م ــالل أي ج ــض الحت ــن الراف اليم
ــالل  ــة ، فاالحت ــة اليمني أرايض الجمهوري
ــان فيه ذرة من  ال يمكن ان يقبل به أي إنس
الوطنية والرجولة  ويدعو عقالء وحكماء 
ــة املجتمع وحث  ــائخ اليمن إىل توعي ومش
الجميع عىل االلتحاق بالجبهات وجبهة 
ــة  ــي معرك ــة ه ــي فاملعرك ــاحل الغرب الس
ــو واجب الجميع كما  الجميع والواجب ه
ــا أبناء الجيش  ــن الجهود التي يبذله يثم
ــال يف  ــال الرج ــعبية ورج ــان الش واللج
ــائخ وعقالء  ــاء ومش ــات وأن حكم الجبه
اليمن يقفون اىل جانبهم يف معركتهم التي 

هي معركة كل اليمن .
هبة رجل واحد

ــم، العقيد  ــكريون كان لهم كلمته العس
ــة  -اللجن ــيل  الوش ــك  عبداملل ــم  هاش
ــة العدوان  ــكرية يتحدث عن محاول العس
ــة الحديدة ويقول  ــرية الحتالل مدين األخ
ــة  مدين ــالل  الحت ــدوان  الع ــاوالت  مح  :

ــة  ــة ويائس ــدة هي محاوالت بائس الحدي
ــوا للداخل والخارج  ــؤالء املعتدون اثبت فه
ــىل  ــم ع ــدى حقده ــم وم ــدى همجيته م
ــدون خنقنا  ــؤالء يري ــعب اليمني فه الش
ــوع  والخض ــالم  االستس ــىل  ع ــا  واجبارن
ــع ولن  ــن نخض ــا ل ــم ولكنن ــليم له والتس
ــقط كل رهانات العدوان  ــلم وسنس نستس
ــال الذل  ــني يجرون اذي ــيعودون خائب وس
والهزيمة والخرسان، ودعا العقيد الوشيل 
ــي وكل رشائحه  ــعب اليمن كافة أبناء الش
ــكرية  ــه اىل التعاون مع اللجان العس وفئات
ــد  ــيد والتجني ــىل التحش ــل ع ــي تعم الت
ــوة فالوطن هو  ــتطيعون من ق ــكل ما يس ب
ــؤولية الدفاع عنه هي  ــك للجميع ومس مل

مسؤولية الجميع .
سنعمد مستقبلنا بدمائنا 

ــد الكبيس  ضابط  ــد ابراهيم احم العقي
ــو اآلخر  ــة يتحدث ه ــة العاصم ــن أمان أم
ــؤولية  ــي مس ــوم ه ــؤولية الي ــال : املس قائ
ــع فاليوم  ــف موقف الجمي ــع واملوق الجمي
ــن نقف امام منعطف خطري نكون أو ال  نح
ــا ودفاعنا هو الحجر التي  نكون فصمودن
سينكرس عليها العدوان الذي يسعى بكل 

ــلب  ــيم وتمزيق اليمن وس ــده اىل تقس جه
ــرد تابعني  ــا ان نكون مج ــا، يريد من إرادتن
ــون أدوات يف يديه  ــه ال نملك قرارنا، ان نك ل
ــاء،  ــاء وأينما يش ــا كيفما يش ــرصف به يت
ــا ال  ــم دينن ــا وتعالي ــا وقيمن ــن مبادئن لك
تسمح لنا بالركوع والخضوع واالستسالم 
ــنصنع  ــا وس ــنعمد تاريخن ــا س فبدمائن
ــد ابراهيم الكبيس  ــتقبلنا، ودعا العقي مس
ــائخ ووجهات اليمن  ــاء وعقال ومش حكم
ــكرية يف عملية  ــاندة اللجان العس اىل مس
ــات وان  ــيد اىل الجبه ــد والتحش التجني
ــم يف رفد الجبهات  ــوا قصارى جهده يبذل

بالرجال واملال حتى تحقيق النرص  .
التسليم ليس يف قواميسنا 

العقيد مطهر محمد مطهر نائب ضابط 
ــؤولية  ــة يؤكد ان مس ــة العاصم ــن أمان أم
الدفاع عن الساحل الغربي هي مسؤولية 
ــرتاك يف  ــع والجميع معنيون باالش الجمي
ــن األرض اليمنية  ــة والدفاع ع ــذه املعرك ه
ــة  ــد أهمي ــا يؤك ــاز، كم ــد وغ ــام كل معت أم
ــائخ  ــالء واملش ــن والعق ــاء اليم ــاون أبن تع
ــة  والقبلي ــة  االجتماعي ــخصيات  والش
ــي تعمل عىل  ــكرية الت ــان العس ــع اللج م

ــيد اىل الجبهات، ودعا  ــد والتحش التجني
القبائل اليمنية اىل تقديم مزيد من القوافل 
والرجال لدعم الجيش واللجان الشعبية 

يف الساحل الغربي وجميع الجبهات .
وفاء لدماء الشهداء 

ــول الناطق  ــدان ناجي األش العقيد غم
ــد اهمية  ــكرية يؤك ــمي للجنة العس الرس
ــه اىل  ــي وتوجه ــعب اليمن ــتنفار الش اس
ــي  الغرب ــاحل  الس ــة  وجبه ــات  الجبه
ــزاة واملعتدين  ــن األرض أمام الغ للدفاع ع
ــهم  ــرتاب اليمنية برجس ــوا ال ــن دنس الذي
ــهيد  ــدم الرئيس الش ــتهم ووفاء ل ونجاس
ــهداء  ــاء جميع الش ــاد ودم ــح الصم صال
ــقطوا وهم يدافعون عن الساحل  الذين س
ــدة فاملعركة اليوم  ــة الحدي الغربي ومدين
ــكريني  ــع مدنيني وعس ــي معركة الجمي ه
ــا واحدا  ــع ووقوفهم صف ــر الجمي وبتضاف
ــيهزم العدوان، كما دعا العقيد االشول  س
ــان  ــع اللج ــاون م ــن اىل التع ــرار اليم اح
ــيد  ــكرية التي تقوم بعملية التحش العس
ــو  ــب ه ــات  فالواج ــد اىل الجبه والتجني

واجب الجميع . 

ــائخ وعقالء وحكماء اليمن أكد  ــكريني يف االجتماع الذي عقده مش ــدد من الحكماء والعقالء والعس ع
ــاحل الغربي هو مسؤولية جميع أبناء الشعب اليمني  يف العاصمة صنعاء عىل  ان الدفاع عن الس
ــتثناء ، وان التصعيد األخري الذي قام به العدوان ومحاولته احتالل مدينة الحديدة لن يزيد الشعب  دون اس
اليمني إال قوة وثباتا ، كما دعوا كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله ورجاله الرشفاء اىل تقديم املزيد من الدعم 

ورفد الجبهات بالرجال واملال  حتى تطهري كافة أرايض الرتاب اليمني من دنس ورجس الغزاة واملعتدين .
استطالع / محمد شرف الروحاين 
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