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سگرتريو التحرير

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

ــه إال الله امللك  ــهد أن ال إل ــد لله رب العاملني، وأش الحم
ــهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم  الحق املبني، وأش
ــد وبارك  ــىل آل محم ــىل محمد وع ــم صل ع ــني، الله النبي
ــت وباركت عىل  ــا صلي ــد، كم ــىل آل محم ــد وع ــىل محم ع
ــد مجيد، وارض اللهم  ــم وعىل آل إبراهيم إنك حمي إبراهي
برضاك عن أصحابه األخيار املنتجبني وعن سائر عبادك 

الصالحني.
ــة الله  ــالم عليكم ورحم ــوات، الس ــوة واألخ ــا اإلخ أيه

وبركاته:
خالل هذه األيام أقدم تحالف العدوان يف سياق عدوانه 
ــوطا كبريا يف  ــع وقد قطع ش ــوم يف العام الراب ــذي هو الي ال
ــكري  العام الرابع، ألنه يف هذه األيام أقدم عىل تصعيد عس
ــي ويف الحدود،  ــاحل الغرب ــتوى أكرب يف الس كبري، عىل مس
ــات أخرى،  ــد إىل محاور وجبه ــة التصعي ــم امتدت عملي ث
ــات أمريكية،  ــد ترصيح ــى بع ــد أت ــد الجدي ــذا التصعي وه
ــر الخارجية األمريكي، وترصيحات لوزير  ترصيحات لوزي
ــالم وحوار  ــي، وكل منهما دعا إىل جولة س الدفاع األمريك
ــق رؤية أمريكية طرحت بعض تفاصيلها أثناء الحديث  وف
ــهر، أو يف  ــاس أن يكون هذا بعد ش ــر الدفاع، وعىل أس لوزي

غضون شهر، وتساوي عبارة ما بعد شهر يعني.
ــع  ــن نتوق ــا نح ــة كن ــات األمريكي ــذه الترصيح ــد ه بع
ــت  ــري وأعطي كب ــكري  ــد عس ــات لتصعي ترتيب ــاك  أن هن
ــهر واحد، وذلك  ــة من التصعيد هي ش ــة لهذه العملي فرص
ــتناد إىل  ــن املعطيات وأيضا باالس ــتناد إىل جملة م باالس
ــلوب أمريكي،  ــن نعرف أن هذا أس ــة يف املايض، نح التجرب
ــة األوىل التي  ــدوان، الليل ــذه الع ــذ بداية ه ــي من فاألمريك
ــعودي األمريكي عىل  ــي الس ــدوان األمريك ــدأ فيها الع ابت
ــنطن وأتت  ــن أعلن عادل الجبري هذا العدوان من واش اليم
ــنطن تدعو إىل الحوار  ــات يف نفس الوقت من واش ترصيح
والحل السلمي، يف الوقت الذي كان األمريكي يرشف أصال 
عىل هذا العدوان، وكان هذا العدوان بإذن منه وإرشاف منه 
ــا عىل سالحه وعتاده وإرشافه  ويعتمد هذا العدوان أساس
ــتي ومعلوماته وتخطيطه إىل آخره، ولكن  ودعمه اللوجس
ــلوب للتنصل  ــداع وكأس ــل والخ ــلوب للتضلي ــادة كأس ع
ــن جرائم  ــا فيه م ــن خالل م ــذا العدوان م ــاوئ ه ــن مس ع
ــي أن تكون  ــيمة، ال يريد األمريك ــية وانتهاكات جس وحش
ــكري  ــادة يدخل فعليا يف العمل العس ــوبة عليه، فع محس
ــليحا، الدور  ــا، إدارة، تس ــا، تخطيط ــم األدوار إرشاف يف أه
ــات، اإلدارة  ــداف، اإلدارة للرضب ــي، تحديد األه املعلومات
ــة يف العدوان يقوم بها  ــات، كل األدوار املهمة الفعلي للعملي
األمريكي، ويكون دور السعودي واإلماراتي و دور الخونة 
ــدان الذي  ــدان، املنفذ يف املي ــذ يف املي ــالد، دور املنف ــن الب م
ــإلدارة األمريكية  ــع كليا عىل التخطيط األمريكي ول يخض
ــا يوفره  ــدور األمريكي فيم ــىل ال ــد كليا ع ــة ويعتم للمعرك
ــالح، يعتمد عليه  ــن س ــيايس وفيما يوفره م ــاء س من غط
ــكل رئييس يف العدوان والحرب والقصف، وفيما يقدمه  بش

األمريكي من معلومات، وإىل آخره.
ــايس يف  ــو دور رئييس وفعيل وأس ــي ه ــدور األمريك فال
العملية العسكرية عىل بلدنا وضد شعبنا، ويف نفس الوقت 
ــة تصعيد جديدة بعد أن يعد  ــي األمريكي مع كل مرحل يأت
ــلوب  ــنها كأس ــل الرتتيبات الالزمة لها ليدش ــا وأن يكم له
ــالم وهو  ــني بترصيحات براقة يتحدث فيها عن الس للتدش
يعد للحرب، وهو يدير الحرب، وهو يرتب ترتيباته الكاملة 
ــل الحامي واملدير  ــاكات، وهو يمث ــع الجرائم واالنته ألبش
ــن خالل  ــذه العمليات م ــىل ه ــرشف ع ــر امل ــارش، املدي واملب
إرشافه الكامل عليها تخطيطا وإعدادا وتنفيذا، واآلخرون 
ــة، اإلماراتي أداة  ــعودي أداة تنفيذي هم أداة تنفيذية، الس
تنفيذية، أما خونة البالد فهم تحت السعودي واإلماراتي، 
يأتمرون بأمرهم وينفذون يف امليدان ليكونوا هم يف املقدمة 
ــائر  ــا يتكبدونه من خس ــدوان فيم ــن هذا الع ــن يدفع ثم م

جسيمة يف األرواح ويف العتاد.
ــني لكل  ــالم كعملية تدش ــت نغمة األمريكي عن الس بات
مرحلة تصعيد جديدة، باتت أشبه ما تكون بشفرة، شفرة 
ــارات معينة لها  ــة وعب ــات معين ــا مصطلح ــتخدم فيه يس
ــالم ويف  مدلول يف الواقع يختلف كليا، فهو يتحدث عن الس
املقابل تكون ترتيباته العملية مع حلفائه وأدواته ترتيبات 
ــالم يف  ــاوي كلمة الس ــة، إجرامية، فتس ــكرية عدواني عس
ــاه األحداث  ــي تج ــتعمال األمريك ــب االس ــا بحس مدلوله
ــردة وقف إطالق  ــاوي مف ــرب واملعركة وتس ــن الح يف اليم
ــائل،  ــىص حد إلطالق النار بكل الوس ــار التكثيف إىل أق الن
ــه، واعتدنا عىل  ــه وحلفائ ــرة لدى أدوات ــلحة املتوف واألس

هذا، هذا تكرر.
ــوطا كبريا يف العام  نحن اآلن يف العام الرابع، وقطعنا ش
الرابع منذ بداية العدوان، كما قلت يف أول ليلة من العدوان، 
ــل األمريكي نفس  ــرت بنا يف هذا العدوان فع ــل م ويف مراح
ــن  ــذا الترصف، يرتب، يعد، يجهز، يدش اليشء، ترصف به
مرحلة تصعيد بترصيحات عن السالم، وهو فعليا متورط 
بكل ما تعنيه الكلمة يف هذا العدوان بكل ما فيه من جرائم، 
ــف األمريكي، لو  ــدوان مرهونة باملوق ــتمرارية هذا الع واس
ــيتوقف هذا فورا،  أراد األمريكي أن يتوقف هذا العدوان س
ــاء حتى يف  ــؤولون أمريكيون وأعض ــى مس ــول هذا حت يق
الكونجرس األمريكي يتحدثون بهذا ويقرون بهذا، وواضح 
ــلوب أمريكي وهناك دور  طبيعة الدور األمريكي، هناك أس
ــد عىل الخداع  ــلوب يعتم ــلوب األمريكي أس أمريكي، األس
واالستغالل يف نفس الوقت واالبتزاز تحت عناوين معينة، 
ــر  ــاك دور آخ ــة، وهن ــات معين ــة، مصطلح ــارات معين عب
ــارات املخادعة،  ــك الترصيحات والعب ــف كليا عن تل يختل
ــذا  ــه ه ب ــيس كان  ــيش، ودور رئي ــي ودور وح دور إجرام
ــتمر به هذا العدوان عىل شعبنا العزيز، فإذن  العدوان ويس
ــارات الفضفاضة والرباقة  األمريكي عندما أطلق تلك العب
عن السالم والحوار بعد شهر أو يف غضون شهر هو بالفعل 
ــن يكون إال بضوء  ــكري الذي ل ــن هذا التصعيد العس يدش
أخرض منه بإدارة مبارشة، بإذن مبارش منه لتدخل رئييس 
ــيا  منه ألنه جزء رئييس يف هذا العدوان ويلعب دورا أساس

يف هذا العدوان، وهذه مسألة مهمة جدا.
ــة  طبيع ــة  املاضي ــة  املرحل ــالل  خ ــب  نرق ــا  كن ــن  نح
ــي، وأنها  ــتوى امليدان ــتعدادات والرتتيبات عىل املس االس
ــالم وال للحوار  ــتعداد ال للس ــري إىل أي اس ــئ وال تش ال تنب
ــوع أصال،  ــذا املوض ــات إىل ه ــالم وال لاللتف ــل الس ــن أج م
ــكل كبري  ــدوان مصلحة له بش ــذا الع ــرى يف ه ــي ي األمريك

ــب كبرية  ــدوان عىل مكاس ــذا الع ــن وراء ه ــدا، حصل م ج
ــالل صفقات هائلة  ــتوى االقتصادي من خ ــدا عىل املس ج
ــتالم الثمن يف كل يشء، والتبني  ــليح، ومن خالل اس للتس
ــعودي  ــبة للنظام الس ــعودي بالنس ــي للدور الس األمريك
ــي هو واضح إىل درجة أن  ــبة للنظام اإلمارات والدور بالنس
ــدور األمريكي ملا  ــوال هذا ال ــه أنه ل ــب يقول هو بنفس ترام
ــتمرار ألكرث من  ــعودي من البقاء واالس ــن النظام الس تمك
ــب النقل، فإذا كان األمريكي  أسبوعني أو ألسبوعني بحس
ــعودي وال اإلماراتي أيضا  ــه ال الس ــرب هو أن ــول هو ويع يق
ــة  الحماي ــوال  ل ــبوعني  ــاء ألس البق ــتطيع  ــا يس أي منهم
ــك يف أن يكون  ــا بال ــي، فم ــدور األمريك ــوال ال ــة ل األمريكي
ــي مقتدرا عىل ما هو  ــعودي أو النظام اإلمارات النظام الس
ــب دور عدواني، دور غزو واحتالل  ــرث من البقاء، عىل لع أك
لدول املنطقة من حوله، عىل لعب دور تخريبي كبري يف هذه 
الدولة أو تلك من عاملنا العربي واإلسالمي، فبالتأكيد هذا 
ــألة البقاء، يحتاج إىل هذا الدور األمريكي،  هو أكرث من مس
ــتوى حمايته  ــعودي عىل مس ــي يتبنى الدور الس األمريك
ــدور العدواني  ــتوى إدارته يف لعب هذا ال ــاء وعىل مس للبق
ــو واإلماراتي يف  ــذه ه ــذي ينف ــي ال ــي واإلجرام والتخريب
ــعب  ــعب اليمني وضد الش ــن ويف غري اليمن، ضد الش اليم
السوري وضد الشعب العراقي وضد الشعب الليبي وضد 
ــن، يف غريها،  ــة، يف البحري ــعوب يف بلدان املنطق ــة الش بقي
ــل وهو منصف،  ــع األحداث، من يتأم ــذا واضح من يتاب فه
ــألة  ــري من اإلنصاف، يعني ما تحتاج املس يتحىل بقدر يس
ــيط من  ــو عىل حد بس ــكل كبري، ول ــون منصفا بش ــأن تك ب
ــا وال غموض  ــة، ال التباس فيه ــألة واضح ــاف املس اإلنص
ــذا التصعيد يف هذه املرحلة  ــا، وال خفاء فيها، ويأتي ه فيه
ــوف  ــرف، ويقابله يف نفس الوقت توجه باملكش ــذا الظ يف ه
ــي  ــج للتماه ــض دول الخلي ــن بع ــج أو م ــن دول الخلي م
ــيل ويف املقدمة النظام  ــع العدو اإلرسائي وتعزيز الروابط م
ــه  ــا يظهر نفس ــي، كل منهم ــام اإلمارات ــعودي والنظ الس
ــل أكرث من  ــع التطبيع ب ــط يف موق ــوم، ليس فق ــا بعد ي يوم
ــرتاتيجي، ودائما  ذلك، يف موقع التحالف، والتحالف االس
ــرتك، وعن املصالح املشرتكة،  يأتي الحديث عن العدو املش
ــرتكا، فمن تعتربه  والنظرة إىل اآلخر إىل أنه يمثل عدوا مش
ــدوا له،  ــعودي ع ــربه النظام الس ــا يعت ــدوا له ــل ع إرسائي
ــك أن هناك  ــدوا له، معنى ذل ــام اإلماراتي ع ــربه النظ ويعت
ــة اإلرسائيلية، يتفاوت هذا االصطفاف  اصطفافاً يف الجبه
ــا بني التحالف والرشاكة وما بني التطبيع، وكل هذا مدان،  م
ــع إرسائيل وما  ــة م ــاون ورشاك ــكل تحالف وتع ــا هو بش م
ــروج من الجو  ــة ومحاولة للخ ــع ومداهن ــكل تطبي هو بش
املناهض والجو الصالح والصادق املعرب عن الهوية العربية 
ــكة بقضايا األمة وعىل رأسها القضية  ــالمية املتمس واإلس
الفلسطينية، يأتي البعض بشكل أو بآخر ليتجه نحو هذا 
ــاذ، والء إلرسائيل، رشاكة مع  ــار السيئ املنحرف الش املس
ــالمية  ــديد ضد بلداننا اإلس إرسائيل، وتوجه بالعداء الش
ــلمة والعربية، فهناك توجه سلبي واأليام  ــعوبنا املس وش
ــن الحقائق التي كانت خفية  ــف يوما بعد يوم كثريا م تكش
وكانت غامضة عىل الكثري، ففي ظل هذا التوجه الخليجي 
ــوف،  ألكرث دول الخليج إما بالتطبيع وإما بالتحالف املكش
ــلبي جدا  ــع إرسائيل اتجاه س ــاون الواضح املعلن م والتع
ــعوب الحرة ومنها شعبنا اليمني  ضد البلدان الحرة والش
ــعب  ــه عدائي كبري وتصعيد كبري ضد هذا الش العزيز توج

الحر وضد الشعوب األخرى يف املنطقة.
ــو األول منذ بداية  ــذا التصعيد ليس ه ــذا العدوان وه ه
ــا كان يف كل مرحلة  ــعبنا العزيز عىل بلدن ــدوان عىل ش الع
ــداد لها  ــا ما يتم اإلع ــد جديدة ودائم ــاك عملية تصعي هن
ــعة  ــزات كبرية عملية تجنيد واس ــبقا من خالل تجهي مس
ــن  ــالد م ــارج الب ــن خ ــالد وم ــة الب ــن خون ــتقطاب م واس
ــتكمال هذه  الجيوش األخرى والبلدان األخرى ثم بعد اس
ــداد لعملية قصف  ــالح أيضا لإلع ــزات وتوفري الس التجهي
ــاحل  ــا هو يف الس ــا بحري كم ــي وأحيان ــوي وصاروخ ج
ــدف إىل تحقيق  ــد وته ــذه التصعي ــي عملية ه ــف، تأت مكث

أهداف يف امليدان.
ــات  ــن عملي ــريا م ــهدنا كث ــة ش ــل املاضي يف كل املراح
ــقف يعلن لعملية  التصعيد هذه ويف كثري منها كان هناك س
تصعيد هنا أو هناك وبفضل الله سبحانه وتعاىل وبجهود 
ــاء الجيش واللجان  ــات الرشفاء واألحرار من أبن وتضحي
ــعبية والقبائل أبناء هذا الشعب املسلم العزيز تفشل  الش
ــقفا  ــدوان يف الوصول إىل اإلنجاز الذي أعلنته س قوى الع
ــح هذا واضح  ــكري وهذا واض ــا وتصعيدها العس لعملياته
ــدأوا فيها تصعيدا  ــل املاضية ما من مرحلة ب خالل املراح
عسكريا إال وكان لها سقف معني يف أغلب مراحل التصعيد 
ــم الهدف  ــم يتحقق له ــقف ل ــوا إىل ذلك الس ــم يصل ــذه ل ه
ــة التجهيز  ــم أن عملي ــد بالرغ ــات التصعي ــه من عملي بكل
ــه  ــا تعني ــري بم ــكري كب ــتوى األداء العس ــداد ومس واإلع
ــة من املرتزقة والخونة  ــة تجهيزات كبرية أعداد هائل الكلم
ــهد  والجنود الذين يدفع بهم لتنفيذ أي عملية تصعيد يش
ــوي كثيف  ــك العمليات غطاء ج ــب تل ــك أيضا ويصح ذل
ــرى كثرية حصار  ــع وجهود أخ ــاط إعالمي واس جدا ونش
ــطة  ــعبنا العزيز أنش اقتصادي يتزايد تضييق كبري عىل ش
ــق انجاز معني عىل األرض بفضل  كبرية تأتي بهدف تحقي

الله فشلت كثري من عمليات التصعيد يف املايض. 
ــايض مراحل متعددة  ــا كان يف امل ــوم هذه مرحلة كم الي
ــاك  ــل كان هن ــن املراح ــة م ــال يف مرحل ــد مث ــذا التصعي له
ــت عنوان  ــة تح ــرتة طويل ــتمر لف ــدا واس ــري ج ــد كب تصعي
ــذا التصعيد  ــل ه ــة صنعاء وفش ــىل العاصم ــتيالء ع االس
ــائر جسيمة جدا وبالذات املرتزقة الذين  وتكبد العدو خس
ــم وقودا  ــة ليكونوا ه ــة البالد يف املهلك ــم من خون ــع به يدف
ــائر  ــم عىل هذا البلد تكبدوا خس ــوى العدوان ولعدوانه لق
جسيمة لم يتحقق هذا الهدف، الحديدة يف املايض مراحل 
معينة من التصعيد كان السقف فيها االستيالء عىل كامل 
محافظة الحديدة وفشل يف مرات متعددة كما فشلت أيضا 
مراحل التصعيد التي كان السقف املعلن لها هو االستيالء 
ــد يف صعدة  ــددة، مراحل التصعي ــرات متع ــىل صنعاء م ع
ــتيالء عىل محافظة صعدة  ــقفها املعلن االس والتي كان س
ــقف من قوى  ــوازي هذا الس ــز واإلعداد بما ي ــم التجهي وت
ــرية حجة كذلك  ــل مرات ومرات ومرات كث ــكرية وفش عس
ــس عليه ذلك  ــك وال يلتب ــو يعرف ذل ــع اإلعالم ه ــن يتاب م
ــك معظم املحاور  ــك الجوف كذل ــة تعز البيضاء كذل حكاي
ــات كان الحديث يجري يف  ــكرية يف كثري من املحافظ العس
كل مرحلة تصعيد تم اإلعداد لها بهدف االستيالء الكامل 

ــرف كلنا ويعرف  ــا أو محافظة هناك ونع عىل محافظة هن
ــل وأخفق وعجز  ــدو فش ــاهدين أن الع ــني واملش كل املتابع
ــبحانه وتعاىل  عن تحقيق هدفه الذي أعلنه بفضل الله س
ــود التي  ــوم وبالجه ــعب املظل ــه لهذا الش ــرصه ومعونت ون
ــج الفاعلة  ــل الله لها النتائ ــا الله وجع ــا الله ووفقه باركه
ــرار من أبناء  ــدان لألبطال والرشفاء واألح واملؤثرة يف املي

هذا الشعب جيشا ومواطنني.
ــأول عملية  ــت ب ــن التصعيد ليس ــذه املرحلة م ــإًذا ه ف
ــي عمليات  ــات تصعيد وه ــن علمي ــبقها م ــم س ــد ك تصعي
ــك يف هذا أعد لها العدو إعدادات كبرية  تصعيد كبرية ال ش
وتجهيزات كبرية يف الساحل اتجه بكل ثقله بالضغط عىل 
ــار الذي كان قد اخرتق عربه  مدينة الحديدة من خالل املس
ــو اآلن يضغط عىل مدينة  ــل إىل جانب املدينة وه يف التوغ
ــدة تحت  ــب محافظة الحدي ــزال أغل ــا ال ي ــدة بينم الحدي
سيطرة الجيش واللجان الشعبية ويبذل الجيش واألهايل 
ــرية يف الحفاظ عىل  ــودا كب ــعبية جه ــان الش ــاك واللج هن
معظم تلك الرقعة الجغرافية من محافظة الحديدة، العدو 
ــذي ركز خالل  ــرشي الهائل ال ــه الب ــتفيد من زخم هو يس
ــه للضغط عىل املدينة  ــرية عىل تكثيفه وتقديم الفرتة األخ
ــىل نفس مدينة الحديدة وكذلك هو يضغط يف الحدود يف  ع
ــة التصعيد يف  ــن الحدود واتجه يف عملي ــاور متعددة م مح

املناطق الوسطى خالل هذه األيام.
ــت هناك تجربة مهمة يجب  يف كل املراحل املاضية كان
ــتفيد منها وهي أنه مهما كان العديد العتاد الحربي  أن نس
ــات برشية عدد من  ــه من إمكاني ــدو مهما كان لدي ــدى الع ل
ــه  إمكانات ــة إىل  ــىل األرض إضاف ــني ع ــن واملقاتل املجندي
ــل ويمكن  ــه الجوي يمكن للعدو أن يفش ــكرية بغطائ العس
لشعبنا املظلوم باعتماده عىل الله سبحانه وتعاىل وتوكله 
ــرار  ــاء واألح ــرك الرشف ــاىل وتح ــبحانه وتع ــه س ــىل الل ع
ــذا  ــدي له ــب بالتص ــام بالواج ــؤولية والقي ــل املس لتحم
ــدوان من تحقيق  ــل هذا الع ــل يفش العدوان يف األخري يفش
ــىل الله وبنرص  ــعبنا العزيز باعتماده ع ــه ويتمكن ش أهداف
الله وتأييده من إيقاف هذا العدوان عند حٍد معني ويسعى 
ــق من املواقع من التي كان  ــتعادة كثري من املناط كذلك الس
ــيطرة  ــوي وبرشي من الس ــن بفعل زخم ج ــدو قد تمك الع

عليها.
ــرية خالل  ــة الكب ــذه التجرب ــتناد إىل ه ــايل باالس  وبالت
ــعبنا  ــون لدى الجميع يف ش ــة يجب أن يك ــل املاضي املراح
العزيز االطمئنان إىل أنه ال قلق مهما كانت إمكانيات العدو 
ومهما كان عديدة ومهما كانت اخرتاقاته طاملا هناك إرادة 
ــعب  ــؤولية من جانبنا نحن كش ــل للمس ــا هناك تحم طامل
ــعب يدافع عن نفسه يدافع  ــعب معتدى عليه ش مظلوم ش
ــن حريته يدافع عن  ــن عرضه يدافع ع ــن أرضه يدافع ع ع
ــه وقيمه  ــن مبادئ ــتقالله يدافع ع ــن اس ــع ع ــه يداف كرامت
ــؤولية أن يكون  ــكل عزم وبكل مس ــعب يرص ب وأخالقه وش
ــا وأن ال يتحول إىل  ــتقال وكريم ــزا ومس ــرا وعزي ــعبا ح ش
شعب خاضع لسيطرة اآلخرين ممن هم يف أنفسهم ليسوا 
ــعبنا أن يكون مجرد  إال أداة لألمريكي واإلرسائييل يأبى ش
ــتذل ومقهور تحت سيطرة  ــحوق ومس ــعب خانع ومس ش
ــه النظام  ــعودي الذي هو بنفس ــيطرة الس اإلماراتي أو س
ــوى أداة  ــام اإلماراتي كٌل منهما ليس س ــعودي والنظ الس
ــة واإلدارة األمريكية  ــيطرة األمريكي خاضعة باملطلق للس
ــار يف  ــري ضمن املس ــوف مع إرسائيل يس ومتحالفة باملكش
ــك األمريكي تلعب دورا  ــك األمريكي وتدور ضمن الفل الفل
ــة وبما ال  ــذه األم ــعوب ه ــة وضد ش ــع األم ــا يف واق تخريب

مصلحة فيه لهذه األمة.
ــتناد  ــلم باالس ــعب يمني مس ــوم نحن معنيون كش الي
ــي نعاني منها  ــرية وهي املظلومية الت ــا الكب إىل مظلوميتن
ــة كبرية جدا  ــي مظلومية كبرية جدا ونكب ــعب يمني ه كش
ــتباح الدم  ــدوان الذي اس ــدوان هذا الع ــالل هذا الع من خ
ــاٍش وال أي اعتبار وال  ــال أي تح ــا ب ــاء يومي ــفك الدم ويس
ــرف  ــرشع وال لع ــان وال ل ــوق إنس ــاة ألي يشء ال حق مراع
ــب جرائم اإلبادة الجماعية  ــون وال ألي يشء يرتك وال لقان
ــال وباتت هناك  ــق األطف ــعب بح ــاء هذا الش ــق كل أبن بح
ــرتف بها يف  ــهورة ومعروفة ومع ــة مش ــم كبرية موثق جرائ
ــل حافلة ضحيان  ــي لألطفال من مث ــتهداف الجماع االس
ــدارس من مثل قتل أعداد  ــتهداف الكثري من امل من مثل اس
ــم وأمهاتهم يف  ــع آباءه ــم م ــال مع أرسه ــن األطف ــرية م كب
ــبات  منازلهم التي تدمر أحيانا يف الليل وهم نيام يف املناس
ــعب يف أفراحه  ــة االجتماعية لهذا الش ــة واملتنوع املختلف
ــبات األعراس ويف مناسبات العزاء يف  ويف أحزانه يف مناس
ــتهداف لألسواق للمساجد للتجمعات البرشية تحت  االس

أي عنوان من العناوين.

جرائم كبرية جدا وعدوان بال مربر وبال حق اعتداء عىل 
ــتقل ال يمتلكون الحق يف االعتداء عليه وليس لهم  بلد مس
ــذا العدوان مهما طبلوا  ــوغ رشعي وال قانوني يف ه أي مس
ــض العبارات  ــا رددوا بع ــا زعموا ومهم ــم ومهم يف إعالمه
ــة عىل ما  ــت منطبق ــا يف الواقع وليس ــون له ــي ال مضم الت
ــذا العدوان وال لعمالئه وال  ــون فما هناك رشعية ال له يفعل
ــان ينتمي إىل أي بلد رشعية أن يدعو  يمتلك أصال أي إنس
ــألة  ــعبه هذه مس بلدا معينا الحتالل أرضه وبلده وقتل ش
ــخيفة يعني يف كل الدنيا لو أتى شخص أو أتى حتى لو  س
ــا لبلد معينا ويكون رئيسا فعليا لم تنته مدة رئاسته  رئيس
ولم يقدم استقالته ويقول لبلد معني أو لسلطة معينة ألي 
ــعبي  ــوا بلدي وتقتلوا ش ــد منكم أن تحتل ــد آخر أنا أري بل
ــاغا ومسوغا ورشعيا ال، ال  هل يصبح ذلك مصاغا مستس

يمتلك أي أحد يف الدنيا ما بالك بسلطة.
ــد انتهت مدتها الزمنية  ــه كانت واليته ق عبد ربه بنفس
املحددة املعروفة ثم أيضا قدم مع ذلك استقالته وأرص عىل 
تلك االستقالة واعرتف انه تفاجئ بهذا العدوان ولم يعرف 
ــذا موثق بالصوت والصورة بالفيديو  به إال بعد أن وقع وه
ــائل إعالم حكومة كذلك حكومة بحاح آن ذاك  ونرشته وس
كانت قد قدمت استقالتها وانتهى أمرها يف تلك االستقالة 
ــال رشعية ال لعبد  ــتقالة ف ــىل امليض يف تلك االس وأرصت ع
ــتقالت أصال وال  ــة التي كانت قد اس ــه وال لتلك الحكوم رب
ــة رئيس وال بصفة  ــة ألي أحد يف هذه الدنيا ال بصف رشعي
ــن وال بأي صفة أن يدعو أي  ــس وزراء وال بصفة مواط رئي
طرف آخر يف هذه الدنيا الحتالل بلده وقتل شعبه ثم يأتي 
ــب الجرائم  ــر وليقتل ولريتك ــر ليحتل وليدم الطرف اآلخ
ــم الرشعية  ــد أن ادع ــا أري ــك أن ــول ل ــط يق ــاذا يف الوس وم
ــاس الذين هم برش  ــة لُه، كل الن ــخيف ال حقيق هذا كالم س
ــتوى عن  بوعيهم الطبيعي ويعرفون أدنى حد وأدنى مس
ــعودي يف عدوانه  هذه الوقائع الجارية عىل األرض أن الس

عىل بلدنا وأن اإلماراتي يف عدوانه عىل بلدنا كٌل منهما
ــة أي طرف  ــقاً وال حرصاً ملصلح ــأت حباً وال عش ــم ي ل
ــم مجنون ليىل قد  ــل عبد ربه ليىل وه ــي ال لعبد ربه ه يمن
شغفوا بٍه حباً قد شغفوا به وبادروا إىل أن يسحقوا شعبنا 
اليمني من أجله وأن يتكلفوا كلفة هائلة جداً عىل املستوى 
االقتصادي والعسكري من أجله؟ يعني ما هي القصة هل 
ــن ؟ أم من أجل حزب اإلصالح ؟أم من  من أجل عيل محس

أجل االنتقايل أو من أجل طرف هنا أو هناك!
ــة أن  ــور واضح ــهد واألم ــع يش ــرف والواق ــا يع كُل من
ــعودي وأن اإلماراتي ال يرى يف عبد ربه أو يف االنتقايل  الس
ــخص أو يف أي  ــرف أو يف أي ش ــالح أو يف أي ط أو يف اإلص
جهة من أبناء هذا البلد تتحرك معه يف العدوان عىل بلدها 
ــوى أداة له  ــىل بلدها ال يرى فيها س ــده يف العدوان ع وتؤي
ــذا البلد ويرى  ــا يف العدوان عىل ه ــتفيد منه ــتغلها يس يس
ــتغلها  ــك املجاميع التي يحصل عليها ليس ــرتي تل أنه يش
ــد  ــذا البل ــىل ه ــدوان ع ــة يف الع ــي يف املقدم ــون ه ــي لتك ه
ــًال الجانب  ــائر البرشية مث ــى يتفادى الكثري من الخس حت
ــعودي يف الحدود يف بداية العدوان كان يتكبد خسائر  الس
ــرتى  ــه يف األخري يعترب أنه أش ــوده ويف ضباط ــرية يف جن كب
البعض من اليمنيني كما لو أنهم يف سوق النخاسة وكما لو 
ــرتاهم عبيداً لهدٍف معني هو ماذا أن يكونوا هم فداًء  أنه اش
ــام ويجعل جنوده  ــوده أن يدفع بهم إىل األم لضباطه وجن
وضباطه من الخلف حتى تكون الخسائر وحتى يكون من 
يقتل ويجرح هو ذلك اليمني الخائن الرخيص الذي خان 
وطنه وخان وخان شعبه واتجه ليقاتل يف صف السعودي 
ــل عليهم من  ــو يقدم من حص ــك يفعل ه ــي كذال واإلمارات
األفراد يقدمهم ما قبل جنوده ويتحركون بالعلم اإلماراتي 
ــرة ضباط من  ــي تحت إم ــم اإلمارات ــون تحت العل يتحرك
ــع لتوجيهات  ــه يخض ــط اإلماراتي نفس ــارات الضاب اإلم
ــني وبريطانيني وإرسائيليني يف غرف  وأوامر ضباط أمريكي
العمليات ثم يف ميدان املعركة ُيقدم أُولئك الذين تم رشائهم 
ــة أو من  ــن املحافظات الجنوبي ــوال وهم م ــل من األم بقلي
ــم يف األمام ويبقى اإلماراتي يف الخلف  غريها؟ تقديمهم ه
ــائر فيهم ألنهم  ــون الخس ــم أُولئك وتك ــون من يقتل ه ليك
ــعودي  ــر اإلماراتي وبنظر الس ــم بنظ ــن رخيص ألنه بثم
ــبة  ــيط جداً بالنس ــعودي أمر بس ال قيمة لهم ألف ريال س
ــا البعض  ــعر للبعض أم ــذا س ــي وه ــعودي واإلمارات للس
ــعودي وهكذا  ــص حتى من ألف س ــعرهم ارخص أرخ فس
هي املسألة املسألة ليست سوى غزو أجنبي يرتكب أبشع 
ــعبنا وبذالك مظلوميتنا كبرية باالستناد  الجرائم بحق ش
ــق ونحن أصحاب  ــتناد إىل الح ــذه املظلوميه وباالس إىل ه
ــه القاطنون فيه  ــد نحن أهل ــاب هذا البل ــق نحن أصح الح
املتواجدون فيه جيًال بعد جيل اآلخرون هم يف مقام الغزو 

ــم اآلتون غزاة إىل مناطقنا وإال فماذا هل نحن من كوكب  ه
ــدون يف البلد؟ ال  ــم من كانوا متواج ــر؟ وهم من كانوا ه آخ
ــعِب يمني ونحن أصحاب الحق نحن من  هذا هو بلدنا كش
ــداَء بغري حق فهم املعتدون ونحن  اعتدى علينا أُولئك ابت
ــون ونحن املظلومون هم الذين ال  املعتدى علينا هم الظامل
ــن نمتلك الحق بأن  ــا يفعلون ونحن م ــون الحق فيم يمتلك
ــنا وعن أرضنا وشعبنا وعرضنا وكرامتنا  ندافع عن أنفس
ــتناد إىل املظلومية  ــايل باالس ــتقاللنا وبالت ــا واس وحريتن
ــتناد إىل الحق وباالستناد إىل املبادئ  الكبرية جداً وباالس
ــلم ورد عن  ــعٍب يمنِي مس ــي إليها كش ــي ننتم ــم الت والقي
ــال بحقه  ــلم أنه ق ــوات الله عليه وآله وس ــول الله صل رس
ــتناد إىل هذه املبادئ  ــان يمان والحكمة يمانية باالس اإليم
ــدي لهذا  ــكل جد للتص ــا أن نتحرك ب ــب علين ــم يج والقي
ــدة من التصعيد يجب  ــدوان وحينما تأتي مرحلة جدي الع

أن نتوجه بجدية كبرية للتحرك يف التصدي لها.
اليوم هناك مرحلة جديدة من التصعيد كثري من الناس 
ــات إىل قراهم وإىل  ــن الجبه ــادوا م ــة ع ــة املاضي يف املرحل
مدنهم وإىل أرسهم بفعل الضغوط املعيشية التي يعيشها 
ــعبنا العزيز ظروف اقتصادية كبرية معاناة شديدة تلح  ش
ــام بتدبري قوت  ــودة واالهتم ــري وتجرب الكثري للع عىل الكث
أرسته. يف هذه الظروف أعتدنا أن الكثري أيضا عندما تأتي 
ــز ويتحرك  ــعبنا العزي ــد أن يذهب يهب ش ــة تصعي مرحل
ــودة  الع إىل  ــية  املعيش ــروف  الظ ــم  ــن أجربته ــري مم الكث
ــرية وارتباطات  ــؤوليات كب ــم مس ــن له ــم أو مم إىل منازله
ــكل دائم ومستمر يف  وظروف ال تتيح لهم فرصة البقاء بش
ــن التصعيد الكثري  ــات وعادة عندما تأتي مرحلة م الجبه
ــا أو هناك  ــون بأعمال هن ــواًء ممن يرتبط ــن األحرار س م
ــية أجربتهم  وظروف معينة أو ممن كانت ظروفهم املعيش
ــعر  ــات الجميع يهب ويتحرك ويستش ــودة من الجبه للع
ــه وعزته وكرامته وحريته  ــؤوليته يدفعه ضمريه وإبائ مس
ــه  ــرك ال يرىض لنفس ــادق إىل أن يتح ــه الص ــه إيمان يدفع
ــاذُال و متنصُال عن  ــداُ متخ ــاكتاَ متفرجاُ قاع ــي س أن يبق
ــاهد بلده يحتل وهو يرى شعبه يقتل  ــؤولية وهو يش املس
ــا أقول لكم يا  ــه وكرامته وحريته تهدد أن ــو يرى حرمت وه
شعبنا العزيز هذا العدوان ليست خطورته فقط باحتالل 
ــتوى ما يرتكبه  أرضنا ومناطقنا وال تقف خطورته يف مس
ــن جرائم بحقنا مع هذا وذاك وكُل منهما كثري أن يدفعنا  م
ــددة كرامتنا  ــدوان ولكن حريتنا مه ــدي لهذا الع إىل التص
ــن إن تنصلنا  ــا مهدد نح ــدد إيمانن ــتقاللنا مه مهددة اس
ــا وإن جمدنا أمام  ــا إن قعدن ــؤولية وإن تخاذلن ــن املس ع
ــيطرة علينا  ــن الس ــذا العدوان م ــن ه ــدوان يتمك ــذا الع ه
ــن إال  ــا وال يتمك ــن إال بتخاذلن ــذا ال يتمك ــن إال به ال يتمك
ــن إال إذا تنصلنا عن  ــا وغفلتنا ال يتمك ــا وجمودن بقعودن
ــي أن نكون  ــتوى ما ينبغ ــا إذا كنا عند مس ــؤوليتنا أم مس
ــالم  عليه أحرارا حريتنا تأبى لنا الخنوع والذل واالستس
ألولئك املجرمني الذين عرفنا ما فعلوا ويفعلون من كل ما 
ــوا هم القتلة الذين  يمثل دافعاً لنا إال التصدي لهم أو ليس
ــا والذين باتت  ــد قتلوا من أهله ــوا محافظًة إال وق لم يدع
ــن قتلهم من أبناءهم من  ــب القبائل اليمنية موثورًة م أغل
ــت قبائلنا الحرة هي القبائل  ــائها أو ليس أطفالها من نس
ــور ثائرتها  ــت منها امرأة تث ــزة التي إن قتل ــة والعزي األبي
ــعٌب  ــجاعة والعزة نحن ش ــور بالحمية والغرية والش وتف
ــرة وتربينا باإليمان وتربينا  ــا عىل هذا تربينا بالفط تربين
ــل منا أباة  ــة التي تجع ــى القيم القبلي ــم بقيمنا حت بالقي
ــم أو ُنمتهن أو  ــب عندما ُنظل ــم، تثور ثائرتنا ونغض للضي
ُنضام عندما يأتي من يسعى إلذاللنا واستعبادنا وقهرنا، 
ــا والذين ارتكبوا  ــائنا وأطفالن فأولئك الذين هم قتلة لنس
ــك  ــاب والهت ــم االغتص ــوًال إىل جرائ ــم وص ــع الجرائ أبش
ــات الجنوبية، وكما فعلوا  للحرمات كما فعلوا يف املحافظ
ــدة وكما فعلوا يف محافظات أخرى من اغتصاب  يف الحدي
ــون  ــة املجرم ــك القتل ــال، أولئ ــاب لألطف ــاء واغتص للنس
السيئون والساعون الساعون باستمرار للسيطرة الكلية 
علينا كشعٍب يمني وعىل بلدنا ومحونا من الخارطة كبلد 
ــعون لتجزئتنا وبعرثتنا  ــعون لذلك ويس ــتقل، هم يس مس
ــون لذلك  ــد ويعمل ــيطرة طويلة األم ــة س ــهيل عملي لتس
ــة تطبل  ــت أبواقهم املحلي ــك وبات ــرون بذل ــوا يجاه وبات
ــا وعربها ومن  ــك فيه ــاب أولئ ــرتدد صدى خط ــك، وي لذل

خاللها.
ــؤولية،  نحن معنيون بكل هذه االعتبارات لتحمل املس
ــدوان وأن  ــدي لهذا الع ــة يف التص ــكل جدّي ــرك ب وأن نتح
نصغي لتوجيهات الله وأوامره، نحن كشعب يمني مسلم 
ــق من منطلقات إيمانية وقرآنية إن الله يقول لنا عن  ننطل
وَن) ــاده املؤمنني) َواَلِّذيَن إَِذا أََصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َينَتِرصُ عب
ــكتون وهم يجمدون وهم يتخاذلون وهم  ( ولم يقل هم يس
ــْم َفاْعَتُدوا  ــؤولية،(َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُك ــن املس يتنصلون ع
ــوب أمام عدو  ــَدى َعَلْيُكْم) ليس املطل ــِل َما اْعَت ــِه ِبِمْث َعَلْي
كهذا بكل ما هو عليه من إجرام بهذا العدد الهائل والكبري 
ــه وإىل اليوم  ــذ بداية عدوان ــي ارتكبها من ــن الجرائم الت م
ــا وكرامتنا  ــا قلت تهدد حريتن ــيئة التي كم وبأهدافه الس
ــتقاللنا، ال ينبغي أبداً أن نتغاىض وال أن نغفل وال أن  واس
ــرص وال أن نتهاون وال أن  ــرط وال أن نق ــل وال أن نف نتجاه

نتنصل عن املسؤولية.
ــبحانه  يجب التحرك، إن نداءات القرآن وأوامر الله س
ــا َوِثَقاًال  ــي النفري (انِفُروا ِخَفاًف ــاىل يف ظروف كهذه ه وتع
ــِه )) هي تلك  ــِبيِل الَلّ ــُكْم ِيف َس ــُدوا ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِس َوَجاِه
ــة  ــلمني يف كل مرحل ــاده املس ــا لعب ــي كرره ــداءات الت الن
عاشوا تهديداً كهذا التهديد تهديداً يطالهم يف استقاللهم 
يف كرامتهم يف حريتهم يف مواجهة الظلم والبغي والعدوان 
ــب أن نتحرك بكل جدّية  ــرام، واجبنا هو هذا الواج واإلج
ــرار يف املدن والقرى  ــه إىل كل الرشفاء واألح ولذلك أتوج
ــم لظروف  ــاد الكثري منه ــن كما قلت ع ــن الذي ــن العائدي م
ــم يف املرابطة،  ــودة أو أثرت عليه ــة أجربتهم عىل الع معين
ــرار  ــن كل األح ــاً م ــم أيض ــع إىل غريه ــه إىل الجمي وأتوج
ــرك الجاد للتصدي  ــاء، اليوم نحن معنيون بالتح والرشف
ــات  ــائر الجبه ــدود وس ــاحل والح ــدوان يف الس ــذا الع له
ــة وتحتاج إىل  ــة مهم ــاحل معرك ــة الس ــاور، ومعرك واملح
ــم برشي ألن امتدادها هو بأكرث من 200 كيلو من حيث  زخ
ــك إىل  ــاح وكذل ــا إىل الج ــازة إىل التحيت ــة والف إىل الجبلي

الدريهمي وإىل أطراف مدينة الحديدة.
ــات، إذا تمكن العدو من  ــاً بالصمود والثب معنيون أيض
ــة هنا أو  ــيطر عىل منطق ــا أو اخرتاق هناك، س ــرتاق هن اخ
منطقة هناك، ال يعني هذا نهاية املعركة أبداً، بل يعني هذا 

ــب وأن القتال أوجب  ــة أوجب وأن التحرك أوج أن املعرك
وأن الدافع أكرب وأكرث، هل يعني اخرتاق العدو هنا أو هناك 
ــيطرة عىل منطقة هنا أو هناك هل يعني  أو تمكنه من الس
هذا أننا سنقتنع بأن نستسلم للعدو؟! أن نسّلم له البلد؟! 
وأن نمنحه السيطرة عىل أنفسنا؟! هذا ال يكون ولن يكون 
ــبحانه وتعاىل، مادام هناك إيمان مادام هناك  بإذن الله س
ــانية، وما يزال الكثري من أبناء هذا  حرية مادام هناك إنس
ــهم  ــعب الرشفاء فيهم عزة وفيهم كرامة يأبون ألنفس الش
ــالم، خيار الهوان خيار الخنوع  خيار املذلة خيار االستس
ــبحانه  ــدو، ال يمكن هذا ال يكون ولن يكون بإذن الله س للع

وتعاىل.
ــاىل بالنرص  ــبحانه وتع ــد الله س ــق بوع ــا أن نث وعلين
ــتضعفني واملظلومني هناك صعوبات صحيح،  لعباده املس
ــذا  ــح، وه ــاء صحي ــاك عن ــح هن ــات صحي ــاك تضحي هن
ــدوان بترصفات  ــذا الع ــدوان نتيجة له ــل هذا الع كله بفع
ــتهدفتنا  ــات تحالف العدوان اإلجرامية التي اس وممارس
ــتهدفنا  وتس ــاً  أمني ــتهدفتنا  واس ــاً  واقتصادي ــكرياً  عس
ــة ويف كل ميدان  ــياً وتحاربنا يف كل جبه ــاً وسياس إعالمي
ــذه املعركة يف  ــا أن نخوض ه ــن واجبن ــار، ولك ويف كل مس
ــال من مجاالتها، وأن ندرك أن العناء األخطر وأن  كل مج
البؤس األشد هو يف الخنوع واالستسالم، هل املناطق التي 
ــدو كانت بمنأى عن هذا  ــيطر عليها العدو واحتلها الع س
ــتوى  ــت بعيدة عن هذا العناء حتى عىل املس ــاء وكان العن
ــي كل أبناء  ــرضرت العملة ألم يعان ــا ت ــادي عندم االقتص
ــق املحتلة،  ــرة ويف املناط ــي يف املناطق الح ــعب اليمن الش
الكل يعاني بفارق أن أولئك يف حرية وعزة وكرامة وأولئك 
ــدوان، الفارق  ــيطرة الع ــت س ــة االحتالل وتح ــت مذل تح
ــع لألجنبي  ــوب مقهور خان ــر وبني مغل ــارق بني ح كبري ف
ــيطرة األجنبي اإلماراتي أو السعودي الذي أتى  تحت س
ــه، وكل منا يعرف أن أولئك  ــيطرة علي الحتالل بلده والس
ــم  ــت له ــا كان ــة مهم ــات الجنوبي ــن يف املحافظ املتواجدي
ــع الحال خانعون  ــماء وعناوين هم يف واق ــن ألقاب وأس م
ــورون تحت حذاء اإلماراتي والبعض  أذالء مأمورون مقه
ــه  ــذا والبعض ربما لم يرىض لنفس ــه به ــم ريض لنفس منه
ــض ويتذكر  ــام يتحرك البع ــوم من األي ــك ولربما يف ي بذل
ــك  ــن تل ــرر م ــرك للتح ــدرك رضورة التح ــؤوليته وي مس
ــة، كذلك الحال  ــة املذلة املهينة واملخزي ــة البئيس الوضعي
ــعودي يف حالة واضحة من املذلة  ممن هم تحت إمرة الس
من اإلهانة من االستعباد من مصادرة القرار ألنهم ليسوا 
ــوى خانعني لم يبق لهم أمر وال قرار، يقرر فيهم ما أراد  س
ــاء ويتحكم فيهم ألنه يعترب أنه اشرتاهم،  ويأمرهم بما يش
ــن األثاث  ــة من القطع م ــوس وهم كأي قطع ــرتاهم بفل اش
ــراراً يرى فيهم  ــدات ال يرى فيهم برشاً أح ــدة من املع أو ع
ــرتاهم بفلوس، ويأمرهم بما شاء وكيف شاء ويف  عبيداً اش
أي اتجاه ويتحكم بهم ويذلهم بأشكال وأنواع من اإلذالل، 
ــجنهم أحياناً البعض يصفعهم البعض يوجه  البعض يس
لهم إهانات البعض حتى يقتلون تحصل أشياء كثرية كل 

أشكال ووسائل اإلذالل واالستعباد قائمة يف واقعهم.
ــا أنادي  ــاد وأن ــرك الج ــوم بالتح ــون الي ــن معني فنح
ــل  ــن مراح ــة م ــا يف كل مرحل ــز كم ــعبنا العزي ــرار ش أح
التصعيد باالستجابة بالتحرك الجاد بالتحرك املسؤول 
ــل األعداء يف كثري من  والواعي إىل الجبهات أمكن أن يفش
ــول إىل أهدافهم  ــوا يف الوص ــد وأن يخفق ــل التصعي مراح
املعلنة واليوم كذلك بالتحرك الجاد يف تحمل للمسؤولية 
ــه  ومعونت ــه  الل ــرص  ن ــي  يأت ــدو  الع ــل  يفش ــام  باالهتم
ــاركوا  ــدان ليش ــون إىل املي ــن يذهب ــرار الذي ــاده األح لعب
ــزاء الذين هم  ــرار األع ــاء واألح ــال والرشف ــك األبط أولئ
ــدي  التص يف  ــد  جه كل  ــون  ويبذل ــتمرار  باس ــون  مرابط
وأداء  ــة  والتضحي ــؤولية  املس ــاركوهم  ليش ــدوان  للع
ــرتكوا معهم يف هذا الرشف الكبري والعظيم،  الواجب وليش
ــىل الناس خطري عىل  ــاذل يف ظروف كهذه خطري ع والتخ
ــبحانه وتعاىل، ألنها  ــني الله س ــان حتى ما بينه وب اإلنس
ــرك يف كل  ــاً أن نتح ــا جميع ــؤولية علين ــؤولية، مس مس
ــة االقتصادية عىل املعنيني بها أن  املجاالت، اليوم الجبه
ــىل املعنيني فيها  ــوا كل جهدهم الجبهة اإلعالمية ع يبذل
ــة العلماء  ــة التعبوية جبه ــم الجبه ــوا كل جهده أن يبذل
ــاجد واملرشدين وغريهم  واملثقفني والخطباء وأئمة املس
جبهة مهمة جداً يف أن يتصدوا لهذا العدوان بكل أنشطته 
التضليلة عىل املستوى اإلعالمي وعىل مستوى التثبيط 
والتخذيل وكل ما يعمله يف هذا االتجاه، الجميع معنيون 
ــك والجميع معنيون  ــكري واألمني كذل ــب العس يف الجان
ــار رئييس  ــار مس ــكري، ألن هذا املس ــار العس بدعم املس
ــايس وال خطورة علينا إال من التفريط  اليوم وفاصل وأس
والتخاذل وال خطورة علينا إال من اإلهمال والتنصل عن 

املسؤولية.
ــة طويلة  ــه يف مرحل ــان الل ــد أن أع ــوم وبع ــا الي علين
ــد أعان  ــام الرابع ق ــر الع ــع ويف أواخ ــام الراب ــن يف الع نح
ــه يف مرحلة  ــات العدوان نفس ــىل الكثري والكبري وب ــه ع الل
ــوأ سمعة يف العالم  ــمعتهم اليوم أس صعبة يعاني منها س
ــمعته يف العالم،  ــعودي خالص انتهت س ــه النظام الس كل
ــت حديث الناس  ــت معروفة يف كل العالم بات ــه بات جرائم
ــوء  ــىل العالم يف جرائمه ويف س ــات عبئاً ع ــدول ب يف كل ال
ــة االقتصادية  ــك، الكلف ــي كذل ــام اإلمارات ــمعته، النظ س
عليهم أيضاً كذلك كلفة هائلة جداً ووضعهم االقتصادي 
ــو االنهيار يوماً بعد يوم وضعهم صعب يف ذلك،  يتجه نح

الكلفة عليهم ليست بسيطة وال سهلة.
ــة املاضية كان عىل  ــالل املرحل ــلوب األمريكي خ األس
هذا النحو حدد فرصة معينة يضغط عليهم فيها لتحقيق 
ــي بفرصة  ــكت ثم يأت ــلون يف األخري ثم يس ــا يفش يشء م
ــتغالل  ــي لالبتزاز واالس ــلوب أمريك ــذا.. أس ــرى وهك أخ

وللدفع بهم أكرث وأكرث للغرق والتورط يف هذا العدوان.
ــهداء بأرس  ــون يف العناية بأرس الش ــن معني ــاً نح أيض
ــكل عليهم أن يتعاونوا يف هذا  املرابطني وأرس الجرحى ال
ــاعد الكثري عىل املرابطة،  ــألة مهمة وتس الجانب هذه مس
ــة  ــات الخريي ــة والجمعي ــات الخريي ــع كل املنظم الجمي
ــمي الكل  وأهل الخري املواطنون يف ما بينهم الجانب الرس

معنيون بالتعاون يف هذا االتجاه.
ــبحانه وتعاىل أن يوفقنا ملا يرضيه عنا،  ــأل الله س نس
ــهدائنا األبرار، وأن  ــعبنا املظلوم، أن يرحم ش أن ينرص ش

يشفي جرحانا وأن يفرج عن أرسانا إنه سميع الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
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