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ــا ــز صمودن ــة وتعزي ــا المعنوي ــاء روحن ــزاً إلحي ــكرية حاف ــتجدات العس ــون المس ــب أن تك ــايج ــز صمودن ــة وتعزي ــا المعنوي ــاء روحن ــزاً إلحي ــكرية حاف ــتجدات العس ــون المس ــب أن تك يج
ــم يــتــعــاونــوا معها ــاد الــحــلــول لــكــن بــعــض الــتــجــار ل ــج ــت إي ــاول ــة ح ــادي ــص ــت ــم يــتــعــاونــوا معهاالــلــجــنــة االق ــاد الــحــلــول لــكــن بــعــض الــتــجــار ل ــج ــت إي ــاول ــة ح ــادي ــص ــت الــلــجــنــة االق

ــالء ــم ــع ــة وال ــون ــخ ــا ال ــه ــب الــيــمــنــي يــســتــأثــر ب ــع ــش ــدة ال ــاع ــس ــم ــــــوال الــتــي تــقــدم ل ــالءاألم ــم ــع ــة وال ــون ــخ ــا ال ــه ــب الــيــمــنــي يــســتــأثــر ب ــع ــش ــدة ال ــاع ــس ــم ــــــوال الــتــي تــقــدم ل األم

ــه صعوبات  ــتطاعة ولكن تواج ــدر االس ــار ق التج
ــاون والتفاعل  ــع وصعوبات من مدى التع يف الواق
ــبب إىل  ــار، النتيجة هي أن هذا س ــن بعض التج م
ــعر الدوالر أمام العملة الوطنية  حد كبري ارتفاع س
ــية  ــواد األساس ــعار امل ــك ارتفاع أس ــن ذل ــج ع ونت
والبضائع بشكل عام واملسؤول عن ذلك بالدرجة 
ــي فعلت ذلك  ــف العدوان الت ــو دول تحال األوىل ه
ــذ البداية يف  ــىل البنك املركزي من ــد تآمرها ع بقص
ــل بالحياد وملصلحة الوطن  الوقت الذي كان يعم
ــألة االقتصاد  ــا نؤيد تحييد االقتصاد ألن مس وكن
ــعب  الش إىل كل  ــا  ــج أرضاره نتائ ــه  تتج ــألة  مس
ــي يف كل املناطق حتى يف املناطق املحتلة يف  اليمن
ــة أو الرشقية، املواطن اليمني  املحافظات الجنوبي
ــن األرضار  ــادي وم ــار االقتص ــن االنهي ــرضر م يت
ــدن  ــواء كان يف ع ــة س ــة يف أي محافظ االقتصادي
ــدن بأكرث مما  ــو يترضر حتى يف ع ــاء ه أو يف صنع
ــب طبيعة  ــذا واضح ملن يراق ــاء ه ــرضر يف صنع يت
ــن ألن خونة الوطن ال يبالون  األوضاع القائمة ولك
ــان اليمني وهم باعوا البالد وباعوا  ــا لإلنس أساس
ــت  ــل مناصب فخرية وليس ــعب اليمني مقاب الش
ــمية  ــرا هي عار عليهم إنما نقصد مناصب إس فخ
ــني يف خدمة دول  ــودوا إال موظف ــع لها لم يع ال واق
العدوان مقابل ذلك ومقابل أن يحصلوا عىل قليل 
ــعب اليمني  ــن األموال باعوا كل يشء باعوا الش م
ــواًء حتى املواطن الذي  وباعوا املواطن اليمني س
ــىض وينضوي تحت  ــم ويصفق لهم يف ما م يؤيده
ــو يتآمرون  ــدر حتى ه ــة الخيانة والغ ــم راي رايته
ــون باملواطنني  ــم ال يبال ــه إنه ــون ب ــه وال يبال علي
ــتوى  ــني ال يف عدن وال يف صنعاء وعىل مس اليمني
ــان اليمني يف  ــذا اإلنس ــاالة يف ه ــد من الالمب واح
ــأرب أو يف عمران  ــوت أو يف الحديدة أو يف م حرضم
ــكلة عندهم يف أن  ــة من املناطق ال مش يف أي منطق
ــان اليمني يف لقمة عيشه أن يتآمروا  يترضر اإلنس
ــان يمني يف أي بقعة  ــا يلحقوا الرضر بكل إنس بم
ــن املناطق يف هذا  ــالد يف أي منطقة م ــن بقاع الب م
ــا  ــاالة نهائي ــكلة ال مب ــم مش ــس عنده ــن لي الوط
ــوا أبدا  ــا لذلك عىل أنهم ليس ــاهدا جلي وقدموا ش
ــؤولية وال األمانة قوم ال  ــتوى املس ال يف مقام ومس
ــؤولية وال باألمانة وال بالضمري وال  يتصفون باملس
ــني يقولون  ــىل أن يكونوا ناجح ــى بالحرص ع حت
ــة يتآمرون  ــة الرشعي ــم الحكوم ــهم أنه ــن أنفس ع
ــم يف األخري يقدمون نموذجا  عىل البنك املركزي ث
ــم البنك املركزي اليمني وما  ــال ما قدموه باس فاش
ــت العنوان  ــوه تح ــة وما قدم ــم حكوم قدموه باس
ــلة إىل أسوأ مستوى  االقتصادي كلها نماذج فاش
ــم يحرصوا  ــلة قوٌم ل ــاقطة وفاش إىل الحضيض س
ــهم كناجحني ثم يقولوا  حتى عىل أن يقدموا أنفس
للشعب أنظروا نحن نجحنا يف االقتصاد ها نحن 
منذ أن قمنا بتجميد دور البنك املركزي يف صنعاء 
ــع دول  ــاق م ــل دوره واالتف ــه وتعطي ــر علي والتآم
ــد احتياطيه  ــل معه وأن تجم ــارج أن ال تتفاع الخ
ــا وصالحا مع  ــف قدمنا نموذجا ناجح انظروا كي
ــهم ويقدمون  ــر الحال يقدمون أنفس أنهم يف ظاه
ــون بدعم هائل  ــىل أنهم يحظ ــن دول العدوان ع م
كثري من األموال يقال أنها قدمت إليهم وباسم أنها 
ــواء ما قدم باسم وديعة  ــعب اليمني س تقدم للش
ــم إعانات أو دعم لالقتصاد  للبنك أو ما يقدم باس
تحت كل العناوين عناوين مردها إىل عنوان واحد 
ــعب اليمني  ــذه املليارات الدوالرات تقدم للش أن ه
ــعب اليمني فهم يستلمون ما  ولدعم اقتصاد الش
ــاندة  ــتلمونه ويحظون بما يحظون به من مس يس
وإذا  ــي  اليمن ــعب  الش ــم  باس ــارج  الخ دول  ــن  م
ــا حتى يف املناطق  ــعب اليمني يتضور جوع بالش
التي يحتلونها ألنه يف واقع الحال يسعى األعداء 
ــادي ليضعوا خيارا  إىل االنهيار يف الوضع االقتص
ــع  ــوا للجمي ــي ليقول ــعب اليمن ــام الش ــدا أم وحي
بلسان الحال وبلسان املقام: من يريد لقمة العيش 
ــدون الوصول إليه  ــه هذا هو الذي يري فليدع نفس
ــان الحال  ــعب اليمني بلس يريدون أن يقولوا للش
وبلسان املقام: من يريد لقمة العيش فليدع نفسه. 
ــل ويهب حياته لهم  ــه كجندي مقات إما يبيع نفس
ــده وُيقتل  ــعبه وبل ــدان ليقاتل ش ــب إىل املي ويذه
ــل أن يحصل عىل قليل من املال وإما أن يبيع  مقاب
ــيايس لتوفري الغطاء السيايس وإما أن  ــه كس نفس
يبيع نفسه كإعالمي ليكون بوقا إعالميا ينفخ فيه 
ــم وبهتانهم  ــم وأكاذيبه ــدون بزورهم ودجله املعت
وافرتاءاتهم وشتائمهم وإساءاتهم إىل هذا الشعب 
ــكل أو بآخر  ــعب وإما بش وأرشاف وأحرار هذا الش
ــه  ــان نفس ــكال كثرية املقصود أن يبيع اإلنس بأش

منهم.
ــة متبعة لكرس إرادة الشعب اليمني  هذه سياس
ــعون لإلرضار بالناس قتلهم  لإلرضار به ألنهم يس
بكل األشكال إلحاق الرضر بهم بكل الوسائل هذا 
ــا يريدونه هم يف حالة حرب  ــعون له وهذا م ما يس
عىل الشعب اليمني ومن غري املستبعد وال الغريب 
يف حقهم يف ما هم عليه من وحشية وإجرام ويف ما 
هم عليه من تجرد من القيم اإلنسانية واألخالقية 
ــة أن يفعلوا أي يشء يرون فيه رضرا ينال  والديني
ــم نأتي  ــعب ث ــعب ويلحق بهذا الش ــن هذا الش م
ــاورات  ــى يف جولة املش ــة حت ــل املاضي إىل املراح
واملفاوضات يف الكويت، السفري األمريكي تخاطب 
ــد الوطني وقال لهم بكل  ــع بعض اإلخوة يف الوف م
ــة: إذا لم تقبلوا بما نطلبُه منكم فأعلموا أن  رصاح
ــى ال تكون  ــقط قيمتها حت ــة اليمنية ستس العمل
ــي يهدد ألن  ــذي كتب عليها، يعن ــة الحرب ال بقيم
ــعب يمني  ــم كش ــتخدم ضدك ــيلة تس ــذه الوس ه
إلجباركم عىل االستسالم وإلجباركم عىل الرضوخ 

وإلجباركم عىل التسليم لبلدكم وشعبكم والتنازل 
عن حريتكم واستقاللكم وبيع كرامتكم، هذا الذي 

ُيريده األعداء.
ــة يف  ــتهداف للعمل ــن اس ــوم م ــري الي ــا يج فم
ــتهداف يف  ــكال متنوعة يف االس ــن أش ــا جرى م م
ــك املركزي  ــي يف التآمر عىل البن ــاد الوطن االقتص
ــاح  ــارج ونج ــريه يف الخ ــع تأث ــل دوره وقط لتعطي
ــه يف الخارج  ــد احتياط ــارج وتجمي ــريه يف الخ تأث
ــرادات من نفط وغاز  ــيطرة عىل مصادر اإلي من س
ــالد من بضائع  ــا يدخل إىل الب ــذ وتحّكم بم ومناف
ــار  ــرى وحص ــع أخ ــاب بضائ ــىل حس ــة ع معين
ــول ما يصل  ــد من وص ــق تصّع ــراءات تضيي وإج
ــكلة يف  ــية، إجراءات روتينية ومش من مواد أساس
ــات عىل  ــياء كثرية لها نتائج وانعكاس الدمرج وأش
ــزاء من العدوان عىل  ــعار يف البلد، كل هذا ج األس

هذا الشعب ويجب أن يكون الجميع فاهماً لهذا.
ــال يف املناطق املحتلة هل  وانظروا إىل واقع الح
ــتوى  ــكل املطلوب عىل املس أن الوضع هناك بالش
ــاهد  ــاك هو ش ــري هن ــا يج ــادي؟ ال .. وم االقتص
ــاء هذا  ــة املتآمرين من أبن ــىل أن الخون ــهد ع يش
ــر ال رشعية  ــم آخ ــم حكومة أو بأي اس ــد باس البل
ــعب اليمن وال  ــون بالش ــم ال يبال ــم يف ذلك أنه له
ــان اليمني وال باملواطن اليمني أن يترضر  باإلنس
ــوا أداة تعتمد عليها  ــو أنهم اصبح ــة ه يف أي بقع
ــذ  ــالد لتنفي ــذا الب ــىل ه ــة ع ــارج املعتدي دول الخ
ــا يتعلق  ــذا م ــة، ه ــات تدمريي ــراءات وسياس إج
بالبنك املركزي اليمني فيما يتعلق بإيرادات الغاز 
ــة التي تطبع بكميات  ــط فيما يتعلق بالعمل والنف
ــة عبثية وبعيداً  ــواق بطريق هائلة وتنزل إىل األس
ــي، يعني حتى  ــاد الوطن ــه خدمة االقتص عما في
تلك األموال التي قاموا بطباعتها كيف ُرصفت هل 
ــتفاد  رصفت فيما يخدم االقتصاد الوطني هل اس
ــعب اليمني أم أنهم جعلوا منها وسيلة  منها الش
ــايل  ــاده وبالت ــعب واإلرضار باقتص ــإلرضار بالش ل

اإلرضار به يف معيشته.
ــتطيع يقول  ــح من الذي يس ــذي حصل واض ال
ــات إيجابية  ــت يف مجال كذا وكان لُه انعكاس رصف
ــا الذي  ــادي, م ــع االقتص ــة يف الوض ــج طيب ونتائ
ــادي اال االنهيار الضخ  ــع االقتص حصل يف الوض
ــق  ــدروس وال املتف ــري امل ــواق وغ ــي إىل األس العبث
ــوفون, هم  ــك نحن نقول هم مكش ــه أبداً، وذل علي
ــوفون يف أنهم تسببوا بكل ماهو حاصل اآلن  مكش
ــعبنا واعيا  ــون الجميع من أبناء ش ــب أن يك فيج
ــة، وحتى هم يف  ــة والبين ــذه الحقائق الواضح به
ــع االعرتاف بجنايتهم وبما أوصلوا إليه الحال  واق
ــرة واملناطق املحتلة  ــد بكله يف املناطق الح يف البل

من جانبهم.
ــام ندعو أوال بتحييد االقتصاد  نحن يف هذا املق
وبالذات فيما يخص املرتبات واملواد األساسية وما 
ــة إذا كان لدى خونة الوطن  يخص موضوع العمل
حرص عىل أن يظهروا أنفسهم عىل أنهم ناجحون 
ــؤولية وأنهم حريصون عىل  وأنهم يتصفون باملس
ــم إذا كان لديهم جزء من  ــوا عبثه ــم فليوقف وطنه
ــرص عىل أن يظهروا أنهم رجال دولة أو رجال  الح
ــم فليتفهموا لكن  ــوا وطنه ــتطيعون أن يخدم يس
ــم ال يمتلكون  ــا قلنا أنه ــن ذلك، كم ــا أبعدهم ع م
القرار حتى يف شؤونهم الشخصية وليعي شعبنا 
العزيز أن دول التحالف بنفسها تحالف العدوان 
ــات للهدف  ــذه اإلجراءات والسياس هي تتعمد ه
الذي ذكرته آنفاً ألنهم يريدون أن يوصلوا الشعب 
ــك لتحصل عىل  ــلم أو بع نفس ــي إىل استس اليمن
ــلون يف ذلك بإذن الله  ــك، ولكن سيفش لقمة عيش

تعاىل.
ــزون لكل ما من  ــة الحجة أقول نحن جاه إلقام
ــراءات  ــة من إج ــاد والعمل ــد االقتص ــأنه تحيي ش
ــاعد عىل أداء  ــد أداء البنك املركزي ملا يس وتحيي
ــون نتيجته  ــم تك ــن التفاه ــار م ــادي يف إط اقتص
ــن بقاع  ــة م ــن يف أي بقع ــح املواط ــة لصال إيجابي
ــدن يف حرضموت  ــاء أو يف ع ــن يف صنع ــذا الوط ه
ــران أو يف صعدة  ــأرب أو يف عم ــدة يف م أو يف الحدي
ــذا الوطن، نحن حارضون  ــة من بقاع ه يف أي بقع
ــد االقتصاد ملا  ــاعد عىل تحيي ــات تس ألي تفاهم
ــأنه ضمان أن املستفيد هو املواطن، ويمكن  من ش
ــل  ــو قلي ــن اإلرادة ول ــاك يشء م ــول إذا هن الوص
ــدوان أو من قبل  ــل تحالف الع ــن قب ــن اإلرادة م م
ــالد أن يتفاهموا  ــماح منهم خونة الب خونتهم بس
عىل إجراءات ضامنة إجراءات تضمن أال يستغل 
ــتفيد اال املواطن بالدرجة األوىل  أي طرف وأال يس
ــرادات النفط  ــن إي ــتفيد حرصياً م ــون املس أن يك
ــرادات الرضائب إيرادات  ــاز إيرادات املنافذ إي والغ
ــيادي يعود إىل  ــو يشء س ــك ما ه ــارك وكذل الجم
ــة  ــىل مصلح ــود ع ــالد أي يشء يع ــة الب مصلح
ــك، فتصب  ــيادي أن يلحق بذل ــيشء س ــالد ك الب
ــتقرار العملة  ــأنه اس ــرادات فيما من ش ــك اإلي تل
وتعزيزها وفيما من شأنه توفري املرتبات وفيما من 
ــعب من املواد األساسية  ــأنه توفري احتياج الش ش
ــتقات وغريها والغاز وكذلك  القمح البرتول يف املش
الحصول عىل االحتياجات اإلنسانية والرضورية 
ــية للشعب  والدواء مثًال، كل االحتياجات األساس
ــالن ونقيم به الحجة  ــي نحن نقدم هذا اإلع اليمن
ــل تحالف  ــا نحّم ــدوان، كما أنن ــراف الع ــىل أط ع
ــؤولية فيما وصل إليه  العدوان وخونة الوطن املس

الحال.
ــدد عىل  ــث املش ــد والح ــه بالتأكي ــك نتوج كذل
ــىل التجار جنباً  ــمية يف صنعاء وع الجهات الرس
ــن تأثريات  ــاون الجميع للحد م ــب أن يتع إىل جن
ــذه الحرب االقتصادية، وهناك إمكانية لتحقيق  ه

ــدر من  ــاظ عىل ق ــاح، والحف ــن النج ــزء م ــو ج ول
ــن  ــذات م ــاون وبال ــاح بالتع ــذا مت ــتقرار، ه االس
ــاك توّجه جاد وكبري ورئييس  التجار، أن يكون هن
ــذل جهدها  ــمية يف صنعاء وتب ــن الجهات الرس م
ــن  ــض م ــار يف بع ــن التج ــاوب م ــم تج ــك، ث يف ذل
اإلجراءات التي تساعد عىل تماسك العملة، وهذا 
ــة املاضية ولو  ــات يف املرحل ــل يف عدة محط حص
بنجاح معني، ولو بمستوى معني من النجاح، هذا 
ــيكون  ــن أن يكون له أثر إيجابي وبالتأكيد س يمك
ــض التجار غبي،  ــكلة أن بع ــر إيجابي، املش له أث
ــار يف  ــن التجار غبي، ال يفهم أنه إذا س ــض م البع
ــياق واالتجاه الذي تريده قوى العدوان  نفس الس
ــيترضر هو يف األخري،  يف خونة البالد أو الخارج س
ــرضر الوضع االقتصادي يف البالد ينعكس حتى  ت
عىل التجار، كلما ازدادت نسبة الفقر عجز الناس 
ــة، فالتاجر  ــد البضاع ــدرة الرشائية، تكس عن الق
ــمية  ــه مع الجهات الرس ــرف أن تعاون ــي ليع الذك
ــتقرار  ــدٍر جيد من االس ــد يف ق ــاهم بالتأكي سيس
ــك يساعد عىل أن يكون يف  ومحافظة عىل التماس
النهاية مستفيداً، إذا خلص املواطنني من هو اليل 
ــذا مطلوب من  ــك يا تاجر؟ فه ــرتي بضاعت با يش

الجميع مع وضوح الصورة.
ــيايس  ــتوى الس ــاً، كل ما يجري عىل املس طبع
ــتوى  ــم عىل املس ــادي ث ــتوى االقتص ــىل املس وع
ــندخل إىل الحديث عنه، هو  ــكري والذي س العس
يف نهاية املطاف يقودنا جميعا إىل مسألة رئيسية 
وهي الخيار الرئييس يف مواجهة هذا العدوان بكل 
ــكاله، السياسية، العسكرية، االقتصادية وهي  أش
ــد، بكل جد، وبتقوى الله  أن نتجه جميعا بكل ج
سبحانه وبوعي وبإرادة صادقة لبذل كل جهد يف 

التصدي لهذا العدوان.
ــاف، هذا الذي  ــا يف نهاية املط ــذا الذي يفيدن ه
يمكن أن يستفاد منه يف تفادي الكثري من األرضار 
ــبحانه  كي ال تحصل ويف الوصول بمعونة الله س
ــه يف نهاية املطاف  ــه وبالتوكل علي وتعاىل ورعايت

إىل النرص بإذن الله سبحانه وتعاىل.
عىل املستوى العسكري هناك تصعيد عسكري 
هو ليس بجديد، التصعيد هذا سمه لهذا العدوان 
ــرتة يتجه  ــذ بدايته يف كل ف ــه األوىل من ــن مراحل م
ــواء من خالل  ــن التصعيد س ــد واملزيد م إىل املزي
ــلة  ــن خالل سلس ــة أو م ــه الربي ــد عمليات تصعي

طويلة وكثرية من الجرائم الوحشية.
ــدان وأخفق يف بعض الجهات  كلما صعد يف املي
واملحاور يتجه بالتايل لتعويض إخفاقاته بارتكاب 

جرائم وحشية ومجازر كبرية.
ــن جديد،  ــا العدوان م ــذه يتجه فيه ــة ه املرحل
تحالف العدوان من جديد يتجه للتصعيد بشكل 
ــي ويف  ــاحل الغرب ــاور الس ــذات يف مح ــري وبال كب
ــاور الحدود وإن كانت تصعد حتى يف املحاور  مح
ــبة من التصعيد هي يف هذه  األخرى، لكن أكرب نس

املحاور.
ــا يتعلق  ــاحل الغربي وفيم ــق بالس ــا يتعل فيم
ــة  ــداف متنوع ــية وأه ــداف سياس ــدود أله بالح
ومتعددة وألنها قد فشلت وأخفقت بشكل كبري يف 
املايض يف محاور جعلت من التصعيد فيها عنوانا 
ــا وعناوينها  ــه أماله ــارزا وعلقت علي ــيا وب رئيس

واشتغلت عىل ذلك سياسيا وإعالميا ثم فشلت.
ــاء واحتالل  ــقاط صنع كم تحدثوا مثال عن إس
ــد يف صنعاء  ــول إىل صنعاء والعي ــاء والوص صنع
ــنوات  س و..  و  ــاء،  صنع يف  ذاك  ــو  ماه ــدري  وامل
ــتغلون عىل ذلك ويف  ــنوات وهم يش كثرية، ثالث س
ــتغلون عىل  ــأس، اليوم يش ــوا إىل الي ــري وصل األخ
ــيس ويبذلون جهدا كبريا،  ــكل رئي هذه املحاور بش
ــكري بشكل أكرب إىل  ويتجهون بتحشيدهم العس

هذه املحاور.
ــي تتواكب  ــن الجرائم، يعن ــلة كبرية م مع سلس
ــا وهناك  ــدان بجرائم هن ــد يف املي ــة التصعي عملي

بحق أبناء هذا الشعب حتى بحق األطفال.
ــي أن نتجه  ــعب يمن ــك نحن معنيون كش ولذل
ــي بطبيعة هذه  ــام كبري وبوع ــكل جدية وباهتم ب
املرحلة وبأهمية الصمود وبأهمية املزيد من العزم 
ــؤولية  ــام وتحمل املس ــة واالهتم ــرب والجدي والص
ــا فيه  ــار انطلقن ــاص منه، خي ــار ال من ــن خي ضم
ــؤول  ــه يمثل املوقف املس ــخة بأن ــن قناعة راس م
ــف الصحيح واملوقف الناجح يف األخري وهو  واملوق
ــدوان ألنه ليس أمامنا إال خيار  التصدي لهذا الع
ــدوان و إما  ــالم لهذا الع ــن إما االستس ــن خياري م

التصدي له.
ــرب، ، هل ثمن  ــس أي الثمنني أك ــا لنقي وإذا جئن
االستسالم أم ثمن التصدي؟ نجد بكل وضوح أن 
ــرب والكارثي والفظيع  ــوأ واألك الثمن األفظع واألس
ــالم، ثمن االستسالم، معناه  جدا هو ثمن االستس
ــرس  نخ أن  ــم،  مه يشء  كل  يشء،  كل  ــرس  نخ أن 
ــا؟ أن  ــىل من حريتن ــاك يشء أغ ــا هل هن حريتن
نخرس كرامتنا أن نخرس استقاللنا أن نخرس أمننا 
أن نخرس وطننا أن نخرس مستقبلنا كشعب يمني 
ــاس طموحاته  ــي واقعه عىل أس ــتقل حر يبن مس
ــرس كل يشء أن نتحول إىل عبيد  املرشوعة أن نخ
لألجنبي، ووطننا يتحول يف مواقعه االسرتاتيجية 
ــا املهمة  ــي، وثرواتن ــكرية لألجنب ــد عس إىل قواع
ــح اقتصادية لألجنبي  ــرية تتحول إىل مصال والكب
ثم نبقى نحن نعيش عىل الفتات كمرتزقة وخونة 
ــن يف مقابل أن نبيع كل يشء وأن نخرس  ومأجوري
ــعبا بال كرامة وبال إرادة وبال  كل يشء وأن نبقى ش
ــم وان نتحمل عار  ــال قي ــال حرية وب ــتقالل وب اس

الدنيا وخزي الدنيا وعذاب اآلخرة.
ــن أن نتحمله، ال يمكن أبدا، ال  وهذا ثمن ال يمك

بحكم انتمائنا، حينما يقول عنا رسول الله صىل 
ــلم "اإليمان يمان والحكمة  الله عليه وعىل آله وس
ــعب يحمل هذه الهوية  يمانية" فإن الله يأبى لش
ــار خيار  ــل أو أن يخت ــذا االنتماء أن يتحم ــه ه ول
االستسالم ويتحمل ثمنه بكل امتداداته ونتائجه 
ــانية والال  ــة والكارثية والال إنس ــيئة والفظيع الس

أخالقية.
ــانيتنا لو  ــك لم نحتفظ حتى بإنس لو فعلنا ذل
ــق لنا حتى  ــالم لم يب ــا ذلك واخرتنا االستس فعلن
إنسانية لكنا تناقضنا حتى مع فطرتنا اإلنسانية.

ــول اإليمان  ــا الرس ــم يقل عنه ــعوب ل هناك ش
ــة وال اإليمان كوبي  ــة فيتنامي ــي أو الحكم فيتنام
ــعوب  ــة كوبية، وال هذا البلد أو ذاك، ش وال الحكم
ــدت يف وجه الغزو  ــانية صم لكنها بفطرتها اإلنس
ــخ لالحتالل الخارجي وضحت  األجنبي ولم ترض
بأكرث مما قد ضحينا لحد اآلن، ألكرث من مستوى 

تضحياتنا إىل حد اآلن.
ــان  ــعوب ضحت بمليون إنس ــن الش البعض م
ــة والبعض من  ــت إىل الحري ــة ووصل ــا للحري ثمن
ــني  ــعوب قاومت الحصار االقتصادي لخمس الش
ــعب  ــدر كش ــاألوىل واألج ــن ب ــك نح ــا، ولذل عام
ــد يف وجه هذه  ــه هويته اإليمانية أن نصم يمني ل
ــل دول تحالف العدوان عىل كل  التحديات من قب
ــكريا واقتصاديا وكذلك سياسيا،  املستويات عس
ــع  ــون وأال نرتاج ــزع وأال نه ــد وأال نتزع أن نصم
ــا زاد إجرامهم يجب  ــزم، كلم ــكل ع ــرك ب وأن نتح
ــا زادت جرائمهم  ــا كلم ــزداد عزمن ــل أن ي يف املقاب
ــيتهم ومؤامراتهم يجب يف املقابل أن يزداد  ووحش

تصميمنا وأن تقوى صالبتنا.
هذا هو اليشء الصحيح، واليوم هناك مسؤولية 
ــة والعلمائية وعىل  ــىل كل النخب الثقافي كبرية ع
ــني والرتبويني أن  ــن املثقفني واملعلم ــب م كل النخ
ــكل  ــؤوليتهم بالش ــوا مس ــه وأن يتحمل ــوا الل يتق
ــة والروحية ألن هناك  املطلوب يف التعبئة املعنوي
ــن ومؤامرات  ــل تحت عناوي ــتغل يف املقاب من يش
ــات ممولة من قبل  وامتداد ألعمال ممولة وسياس
دول تحالف العدوان، تحت عنوان الرياح الباردة 

ورياح السالم ومشاريع أخرى.
ــواق، األبواق التي ينفخ  يتحرك البعض من األب
ــط وتوهني  ــزوره وباطله للتثبي ــيطان ب ــا الش فيه
ــاد الناس  ــروح املعنوية وإفق ــاف ال ــم وإضع عزائ
ــدوان أو  ــذا الع ــدي له ــادة للتص ــة الج االنطالق
ــة  ــدوان الجلي ــذا الع ــة ه ــاه حقيق ــل تج للتضلي
ــع  الواق يف  ــن  ولك ــمس،  الش ــوح  وض ــة  والواضح
ــكيك أو تلبيس  البرشي يحدث أن يكون هناك تش
ــح الواضحات  ــداع، حتى يف أوض ــل أو خ أو تضلي

وأجىل الجلّيات.
ــألة تكون واضحة جداً غزو أجنبي واضح،  مس
ــها ومعّربة  قواه الخارجية واضحة معلنة عن نفس
ــتهدف بلداً حراً مستقًال تسعى  عن نفسها، وتس
ــّغل معها بعضاً  ــيطرة عليه، تش إىل احتالله والس
ــة تحرير  ــة إما عملي ــمى العملي ــن الخونة، تس م
ــة دعم مدري  ــة غزو واحتالل أو عملي وهي عملي
ــت أي عنوان آخر عناوين  من ومدري من.. أو تح

مخادعة، يف الواقع البرشي هذا يحصل.
كل  ــداء  األع ــم  جرائ كل  ــون  تك أن  ــم  امله ــن  م
ــني الفينة  ــكري ب ــم كل تصعيدهم العس مؤامراته
واألخرى يف هذا املحور أو ذاك، تركيزهم لالحتالل 
ــتجدات أن  ــة أو تلك، كل هذه املس ــذه املنطق يف ه
ــد، وتحفيزنا من  ــن جدي ــا م ــبباً إلثارتن ــون س تك
ــة إرادتنا  ــا املعنوية وتقوي ــاء روحن ــد، وإحي جدي
ــذه النتيجة الصحيحة ملن  ــا من جديد، ه وموقفن
ــليماً، دعك من أن يكون يف  ــاناً س كان ال يزال إنس
ــروح العالية اإليمانية  ــتوى معبأ باإليمان وال مس
ــة اإليمانية روح عظيمة روح جبارة  الروح املعنوي
ــكينة  ــدد إلهي، بالس ــى بم ــة روح تحظ روح قوي
ــوب، باملعونة  ــىل القل ــن الله ع ــة بالربط م اإللهي

اإللهية بالتثبيت من الله سبحانه وتعاىل.
ــة بإذن  ــه اإليماني ــعب يمني بهويت ــن كش فنح
ــأناً من  ــل ش ــون أق ــن نك ــاىل ل ــبحانه وتع ــه س الل
ــم،  ــذا العال ــر يف ه ــد ُح ــا أو اي بل ــام أو كوب فيتن
ــوة عزمنا  ــا يف ق ــا يف ثباتن ــا يف صالبتن يف صمودن
ــتقاللنا  ــىل حريتنا واس ــا ع ــا يف تصميمن وإرادتن
ــي  ــدوان اإلجرام ــذا الع ــا له ــا، يف تصدين وكرامتن
ــتبيح لحياتنا وكرامتنا وحرماتنا،  والوحيش املس
ــتباحة،  ــل الناس بكل اس ــدوان الذي يقت هذا الع
يستبيح الدم ويستبيح العرض ويستبيح األرض، 
هذا العدوان الغاشم الظالم اإلجرامي الوحيش أن 
ــوم بالنداء إىل  ــكل جدّية، وأنا أتوجه الي نتحرك ب
األحرار والرشفاء يف هذا الشعب العزيز وهم الكثري 
ــات فعادوا  ــن كانوا يف الجبه ــري، إىل كثري مم والكث
ــية واالقتصادية الصعبة  ــروف املعيش نتيجة الظ
ــم ذخر هذا  ــباب الذين ه ــرار من الش إىل كل األح
ــزٍم إيمانٍي  ــوم بع ــوا الي ــتقبله، أن يهّب ــد ومس البل
ــات  ــة والثب ــم وإرصار وبالبطول ــي، وبتصمي يمان
ــرار هذا  ــجعان وأح ــٌري من ش ــا كث ــي عّرب عنه الت
ــى يواجهون  ــن الجبهات وهم حت ــد يف كثٍري م البل
ــن دون أحذية  ــم يقتحمون حتى م ــارة وه بالحج
ــّرب عنها الكثري  ــجاعة التي ع وهم حفاة، هذه الش
ــهداء والكثري من األحرار والرشفاء والقادة  من الش
واألبطال، بتلك الروح املتصلة بمدد الله بمعونته 
ــبحانه  ــي تنطلق إىل امليدان بتوكل عىل الله س الت
وتعاىل وبالثقة بالله وباالعتماد عىل الله سبحانه 

وتعاىل.
ــب أن نحرص دائماً  ــعبنا العزيز: يج وأقول لش
ــا  ــاىل، إنه ــبحانه وتع ــه س ــتعانة بالل ــىل االس ع
ــك، إن الله قد  ــه التي تدعونا إىل ذل ــات الل توجيه

ــا هو أن  ــه وحتى عّلمن ــتعانة ب ــح لنا باب االس فت
نقول "وإياك نستعني" إنها وصية األنبياء، وصية 
ــَتِعيُنوا  ــاَل ُموَىسٰ ِلَقْوِمِه اْس ــاء للبرشية ( َق األنبي
ــاُء  ــِه ُيورُِثَها َمن َيَش ــِربُوا � إَِنّ اْألَرَْض ِلَلّ ــِه َواْص ِبالَلّ
ــُة ِلْلُمَتِّقنَي ) علينا أن نحرص  ِمْن ِعَباِدِه � َواْلَعاِقَب
ــتعانة  ــه اإليمانية عىل االس ــعٍب يمني بهويت كش
ــوكل عليه  ــة به والت ــاىل والثق ــبحانه وتع بالله س
ــه يف ما كانوا  ــه وبأولياء الل ــاء الل ــداء بأنبي واالقت
ــوة إرادة يف  ــة وق ــات وصالب ــة وثب ــن حري ــه م علي
ــتكبار، هذا واجبنا وهذه  مواجهة الطاغوت واالس

مسؤوليتنا.
ــال  واالستبس ــات  والثب ــود  الصم يف  ــا  وخيارن
والتصدي للعدوان يف كل املجاالت، يف املعركة عىل 
ــعى الحتالل  ــكرية وهو يس ــة العس األرض املعرك
ــال  ــة يف املج ــالد، أو يف املواجه ــن الب ــي م ــا بق م
ــي، يف أي مجاٍل  ــادي أو يف املجال اإلعالم االقتص
من املجاالت، خيار التصدي هو الخيار الصحيح 
ــانية  ــانية بمقتىض الفطرة اإلنس ــرة اإلنس بالفط
ــات  التوجيه ــىض  بمقت ــح  الصحي ــار  الخي ــو  ه
ــىض  بمقت ــالم  لإلس ــاء  االنتم ــىض  بمقت ــة  اإللهي
ــارات، حتى باعتبار  الهوية اإليمانية، بكل االعتب
ــرد حتى من قيم  ــة، املصلحة كعنوان مج املصلح
وأخالق، فما بالك إذا ُربط بقيم ومبادئ وأخالق.

ــح هو  ــو األنج ــلم ه ــو األس ــدي ه ــار التص خي
األصلح هو األضمن ملستقبلنا ومستقبل أجيالنا، 
ــار ألنه خيار  ــوأ خي ــالم فهو أس أما خيار االستس
ــوء  مذلة يف الدنيا وخيار خزي يف الدنيا وخيار س
ــه القهر بكل  ــان في يف الدنيا، وخيار يعيش اإلنس
ــا تعنيه الكلمة يف الدنيا ثم النار والله يف اآلخرة،  م
ــذا العدوان  ــالم له ــو اخرتنا خيار االستس ــه ل والل
ــعب عظيم  ــعب كبري ش ــا ريض الله لنا بذلك، ش مل
ــتوى الثقايف  ــعب له مقومات الصمود عىل املس ش
ــتوى املعنوي وعىل  ــري واإليماني عىل املس والفك
ــات الصمود،  ــك كل مقوم ــتوى املادي، يمتل املس
ــات وتحريكها يف  ــذه املقوم ــل ه ــاج إىل تفعي يحت
ــكار يف حالة  ــاون يف حالة من االبت ــن التع حالة م
ــاج يف حالة من  ــن اإلنت ــة م ــر، يف حال ــن التطوي م
ــل بالله  ــة عىل األم ــون قائم ــة تك ــاء يف حال االرتق
والتوكل عىل الله واالستعانة بالله والتوجه الجاد 
ــدم اإلصغاء لكل املنافقني واملرجفني واملثبطني  وع
ــلني  الفاش ــني  واملتخاذل ــس  الخام ــور  والطاب
ــني ألنهم ال يمتلكون شيئاً من اإليمان وال  واليائس
ــيئاً من  ــيئاً من الوعي وال يمتلكون ش يمتلكون ش
ــيئاً من الوعي بالواقع  ــانية وال يمتلكون ش اإلنس
ــع العربي والعاملي  ــريات يف الواق باألحداث باملتغ
واملحيل ، هم يعيشون حالة اإلفالس من كل يشء 
ــون يف خيارات  ــهم، فيتجه ولذلك يغرقون يف يأس
ــتقبل  ــارسة يف الدنيا يف مس ــارسة، خ ــة وخ مفلس

الدنيا وخارسة يف مستقبل اآلخرة.
ــون بتعزيز  ــوم معنّي ــود، والي ــا هو الصم خيارن
ــكرية والدعم  ــا بكل جدّية يف املعركة العس توجهن
ــىل  ــرية ع ــرة كب ــاحل -ألن املؤام ــف يف الس للموق
ــد حصل  ــا ق ــرتاث مل ــرك دون اك ــاحل- والتح الس
حتى اآلن لكسب املعركة وهذا متاح، وكذلك يف ما 

يتعلق بجبهات الحدود وسائر الجبهات.
مطلوب التحرك يف كل االتجاهات ضمن عملية 
التجنيد يف الدفاع واألمن، وضمن عملية التطوع يف 
الجبهات، وهو تطوع باالصطالح وهو يف الحقيقة 
أداء واجب، ثم عىل املستوى االقتصادي كما قلنا 
ــتوى  ــمي والتجار، ثم عىل مس ــن الجانب الرس م
ــت  ــة تح ــروح املعنوي ــرس ال ــداء يف ك ــرة األع مؤام
نشاط مكثف للتضليل والتلبيس وتوهني العزائم 
ــاء والثقافيني والخطباء  ــل، جبهة العلم والتخذي
ــروح املعنوية،  ــني يف تعبئة ال ــدين والرتبوي واملرش
ــوم  ــى نق ــاالت حت ــاً يف كل املج ــرك جميع لنتح
ــؤوليتنا وهذا الذي يفيدنا  ــا وننهض بمس بواجبن
ــد عىل الله يف كل ذلك ونرجو منه  وينفعنا، ونعتم
ــتجابتنا له، هو  ــن يخّيب رجاءنا مع اس النرص ول
يستجيب ملن استجاب له، من يتحمل املسؤولية 
ــرك كما ينبغي ال  ــؤولية من يتح من ينهض باملس
ــه ( َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمْن الَلّه )  يمكن أن يخذله الل
ــا َعَلْيَنا َنْرصُ اْلُمْؤِمِننَي) إنه  إنه القائل ( َوَكاَن َحًقّ
وا الَلَّه َينُرصُْكْم َوُيَثِبّْت أَْقَداَمُكْم)  القائل ( إِن َتنُرصُ
َنّ الَلُّه َمن َينُرصُُه ) إنه القائل  إنه القائل ( َوَلَينُرصَ
ــن الخيبة  ــَن آََمُنوا) لك ــِن اَلِّذي ــُع َع ــَه ُيَداِف ( إَِنّ الَلّ
ــيئة هي عىل املتخاذلني،  والخرسان والعواقب الس
ــلني، عىل  ــىل املفرطني عىل املهملني عىل املتكاس ع
ــع وال يدركون املخاطر  الذين ال يبالون تجاه الواق
ــن  ــل ع ــيئة يف التنص ــب الس ــون للعواق وال يتنبه
ــكلة هذا هو  ــي املش ــال، هذه ه ــؤولية واإلهم املس

الخطر.
ــا يف املحطات  ــوم كم ــن معنيون الي ــك نح ولذل
ــة وخطرية  ــات حساس ــت محط ــة، حصل املاضي
ــرية كان يمكن بدون  ــا تحديات كب ــداً، وكان فيه ج
ــرك الجاد أن  ــدون التح ــدون الثبات ب ــود ب الصم
ــتقبل  ــا يف مهب الريح، مس ــتقبل بلدن ــون مس يك
ــنخرس  ــا س ــنا كن ــن بأنفس ــا، نح ــا ضائع أجيالن
ــرك  ــة، بالتح ــتجابة القوي ــن باالس ــعب، ولك كش
ــن املؤامرات،  ــلت كثري م الجاد بالوعي العايل فش
وخاب أمل األعداء يف كثٍري من املحطات، وسقطت 
عنا كشعب يمني الكثري من التحديات، وتجاوزنا 

الكثري من املخاطر، معنيون اليوم بالصمود.
ــأل الله سبحانه وتعاىل أن يوفقنا وإياكم ملا  نس
ــهداءنا األبرار وأن يشفي  فيه رضاه، وأن يرحم ش
جرحانا، وأن يفّرج عن أرسانا، وأن ينرصنا بنرصه، 

إنه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته‘‘


