
الشيخ فهد الروحاني يقول : لوال التفاف 
ــكه ملا استطعنا  ــعب وتوحده  وتماس الش
ــدوان العاملي الذي  ــذا الع الصمود أمام ه
ــرتى  ــلحة والعتاد واش ــك أقوى األس يمل
ــني وكل دول  املقاتل ــني  ــم مالي ــه ذم بمال
ــلحا من بني  العالم ويعد من  اكرث الدول  تس
التحالفات السابقة التي شهدتها املنطقة 
ــول   ــه يع ــق أهداف ــله يف تحقي ــد فش وبع
ــري وتغذية  ــىل التجويع والتدم ــدوان ع الع
ــي يمكن مواجهة  الرصاعات الداخلية الت
هذه املحاوالت بمزيد من التعاون والعمل 
عىل  تكريس مبدأ التكافل والبذل والعطاء 
ــهداء  الش وارس  ــه  الل ــال  لرج ــخي  الس
والجرحى الذين يبذلون اموالهم رخيصة 
ــة االرض  ــن وحماي ــه والوط ــبيل الل يف س

والعرض.
ــعب اليمني  ــد الش ــاف : إن لتواج واض
ــال  ــرشف دورا فاع ــزة وال ــن الع يف ميادي
ــا يف ارضاخ العدو واخضاعه عىل  ومحوري
ــوس عىل طاولة الحوار دون ان يملك  الجل
ــل انه وجد  ــعب ب ــة رابحة هذا الش أي ورق
ــه ويلومها عىل  ــه وحيدا يصارع نفس نفس
ــعب العظيم وكان  ما اقرتفته بحق هذا الش
ــذا الذنب مقدما قبل  ــه ان يدفع ثمن ه علي
ان يغادر وسيعلم انه يف ورطة ولن ينفذ من 

العقاب.
ــه  ــار اىل ان اليمن بجيش ــي اش الروحان
ــجاعته  وش ــه  بوحدت ــتطاع  اس ــعبه  وش
ــى طغاة االرض  ــىل الصمود يف وجه اعت ع
ــه  ــة ل ــذي ال نهاي ــم ال ــة جربوته ومواجه
ــالة ونكل  واجرامه الفاحش بكل قوة وبس
ــات وكانوا اضعف  ــف الجبه بهم يف مختل
ــزل  ــعب األع ــذا الش ــوا ه ــن ان يواجه م
ــنكوف  الكالش ــالحه  بس ــل  يقات ــذي  ال
ــه  قوت ــن  م ــذل  ويب ــخصية  الش ــه  ومؤنت

ــتطع  ــك لم يس ــع ذل ــات وم ــول الجبه ليم
ــي النيل  ــف الوحيش اإلجرام هذا التحال
ــه الذي تتضاعف  ــن صموده أو كرس قوت م
يوما بعد يوم بفضل تماسك وتكاتف ابناء 

الشعب يف وجه املحتل واملعتدي األثيم.
إصرار وعزيمة

ــد ان هذه القوافل  ابراهيم الداعري يؤك
التي تتواىل يوماً بعد يوم وبإرصار وعزيمة 
تقهر العدو وتربك خططه اإلجرامية انما 
هي دليل قاطع عىل ان هذا الشعب العظيم 
ــن وطنه  ــرب م ــى يحرر كل ش ــيقاتل حت س
ــيادة  ــه وفرض الس ــاء دولت ــتعيد بن ويس
ــالءات الخارجية  ــة بعيدا عن اإلم الوطني
كما هو واقع القوى املرتهنة للخارج والتي 
تعيش اليوم واقعاً أليماً جراء جلب قوات 
ــتهم  ــن وممارس ــالل ألرايض الوط االحت
ــق األبرياء  ــع األعمال اإلجرامية بح ابش
ــة  الجنوبي ــات  املحافظ ــا يف  ــن اخوانن م

والرشقية املحتلة.
ــود  متع ــي  اليمن ــعب  الش  : ــف  ويضي
ــلم  ــروف الس ــاء يف ظ ــذل والعط ــىل الب ع
ــواء يف  ــب العطاء س ــتقرار ملن يطل واالس
ــية مجبولة  ــل أو الخارج وهذه نفس الداخ
ــهد  ــه.. وكل األحداث تش ــذا التوج عىل ه
ــا وحديثها، بل ان الواقع  عىل ذلك، قديمه
ــع الوقوف صفا  ــىل الجمي ــوم يفرض ع الي
ــود ملواجهة هذه  ــداً وبذل اقىص الجه واح
ــد الوطن وتنال  ــرات التي تحاك ض املؤام
ــو  ــيادته وه ــتقراره وس ــه واس ــن وحدت م

واجب ديني ووطني تجاه امتنا ووطننا.
دافع وطني وديني

ــيخ وليد العوايض: ان  اىل ذلك يقول الش
ــريها ابناء الشعب  قوافل العطاء التي يس
ــرشف  ــزة وال ــات الع ــو جبه ــي نح اليمن
ــع دينية  ــق من دواف ــة تنطل ــرية عالي وبوت

ــن قول الله تعاىل  ــة بحتة انطالقاً م ووطني
ــدوا بأموالكم  ــوا جاه ــا الذين آمن ــا ايه " ي
ــدم الله  ــه " وهنا ق ــبيل الل ــكم يف س وانفس
ــىل النفس ألهميته  ــاىل الجهاد باملال ع تع
ــز أوارص الصمود والجهاد وتعزيز  يف تعزي

قوة املجاهدين يف مواجهة قوى العدوان.
ــك  ــة تل ــن دالل ــال ع ــه فض ــار إىل أن وأش

ــم وثيق  ــه من تالح ــا ترمز إلي ــل وم القواف
ــل اليمنية  ــني والقبائ ــني املواطن ــوي ب وق
ــزة  ــن الع ــن يف ميادي ــا املجاهدي وابطالن
ــالد  ــيادة الب ــن س ــني ع ــرشف املدافع وال
وكرامة الشعب اليمني، فإن مسألة التغلب 
عىل هذا الشعب مستحيلة وهزيمته اشبه 
ــم توفر  ــوة كانت وبرغ ــن اي ق ــال م بالخي

ــود والتالحم  ــوة إال ان الصم ــاد  والق العت
ــرص والغلبة  ــوة تريد الن ــاس أي ق هما اس

عىل املعتدين.
واكد العوايض ان الشعب اليمني سيظل 
ــتمر بالتضحية باملال  رمزاً معطاًء وسيس
ــىل الهزيمة  ــال وكما اعتاد العدو ع والرج
ــدي رجال الله، عليه ان  والخرسان عىل اي
ــن تتوقف إال بنرص  ــم ان هذه الهزائم ل يعل
ــة ما دامت  ــن تقوم لهم قائم ــرر من ول وتح

اجسادنا تنبض بالحياة.
ليس بغريب

عن ذلك يقول يارس املرتىض: إن الشعب 
ــىل البذل  ــا تعود ع ــوار لطامل ــي املغ اليمن
ــلم واالستقرار ملن  والعطاء يف ظروف الس
ــواء يف الداخل أو الخارج  يطلب العطاء س
ــذا التوجه  ــادت عىل ه ــية اعت ــذه نفس وه
ــا أي ظرف  ــر عىل روحه ــل ولم يؤث والعم
ــهد عىل ذلك،  ــادث  وكل األحداث تش أو ح
ــال عندما  ــا وحديثها، فكيف بالح قديمه
ــاك عدوان عىل وطنه من 20 دولة  يكون هن
وهو ملزم بمواجهة هذا العدوان والتصدي 
ــوا ويبذلون  ــد رأى اخواناً له قد بذل ــه  وق ل
ــل الوطن واألرض  ــم رخيصة ألج أرواحه
ــابقون  ــد يتس ــتجدهم أكي ــرض فس والع
للخريات وللبذل حتى وإن كانت ظروفهم 
ــية صعبة جراء العدوان والحصار  املعيش
ــام العطاء والبذل  ــن يقف ذلك حائال ام فل
ــاهده يوميا  والكرم … وهذا ما نجده ونش
ــى أنها  ــن ، حت ــل اليم ــاء قبائ ــن كل أبن م
ارتبطت بعامل الرشف املجتمعي والتأخر 

عن تلبيتها من العيب الكبري.

ــر غريباً عىل  ــن االم ــًال: لم يك ــع قائ وتاب
ــالته بل  ــعب عرف بكرمه ونضاله وبس ش
ــدد  ــة تتج ــة للحري ــروح التواق ــذه ال ان ه
ــعى يف مغمار النرص  يوماً بعد يوم وهي تس
ــوم  ي ــدو يف كل  الع ــم  ــتقالل وترغ واالس
ــها عىل ارض الوطن املحتل  وساعة يعيش
ــيجد يف آخر  ــده وس ــن تواج ــىل دفع ثم ع
ــأه كان فادحا وان املحاولة  املطاف ان خط
ــجاعة  ــود وش ــن صم ــل م ــة للني اليائس
ــعب ستبوء بالفشل مهما  ووحدة هذا الش
بلغت التحديات واملؤامرات التي يحيكها 

املحتل ضد ابناء اليمن.
ــار اىل ان قوافل العطاء والتضحية  واش
ــال لن تتوقف  ــال أو الرج ــواء كانت بامل س
ــبيل الذود عن الوطن ونيل استقالله  يف س
ــم  جحوره اىل  ــه  واذناب ــل  املحت ــر  ودح
ــة ال نهاية  ــه يف ورط ــيجد املحتل نفس وس
ــا بلغ من  ــاب مهم ــن العق ــن ينفذ م ــا ول له
الحيل والخداع واإلجرام ما دام اليمنيون 

يعزفون سيمفونية النرص واالستقالل.
ــه  ــعب اليمني وجد نفس ــف: الش ويضي
ــم بكل ما  مجربا عىل مواجهة العدو الغاش
يملكه من عدة وعتاد وكان الشعب اليمني 
ــوى روحه الوطنية التي  حينها ال يجد س
ــق املجرمون  ــا يعش ــهادة كم ــق الش تعش
ــي العظيم  ــعب اليمن ــذل الش ــاة، وب الحي
ــن  ــه والوط ــبيل الل ــة يف س ــه رخيص روح
ــك االرواح بداية لنرص مؤزر يعد  وكانت تل

له اليمنيون.

المرتضى:

قوافل العطاء والتضحية لن 
تتوقف يف سبيل الذود عن 

الوطن

العواضي:

الشعب اليمني سيظل رمزًا 
معطاًء وسيستمر بالتضحية 

بالمال والرجال حتى النصر

الداعري:

القوافل التي تتواىل بإصرار 
دليل قاطع على عزم الشعب 

تطهري الوطن من الغزاة

الروحاين:

إن لتواجد الشعب اليمني يف ميادين 
العزة والشرف دورا فاعال ومحوريا 

يف إرضاخ العدو وكسر شوكته

يكاد يمر يوم دون ان نسمع أو نشاهد قوافل العطاء من شعب الصمود ال 
ــة.. لتؤكد  ــرشف والبطول ــخاء نحو جبهات ال ــع بكل س ــان تتداف وااليم
ــن القيام بواجبه تجاه  ــعب املعطاء لن يثنيه العدوان ع ــع ان هذا الش للجمي
ــتتضاعف يف ظل  ــه ووطنه وان هذا الروح الذي اعتاد عليها اليمنيون س أمت

عدوان أرعن يستهدف البرش والحجر بكل وحشية وإجرام.
استطالع  / مصطفى المنتصر 
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