
أك����د وزي�����ر ال���دف���اع ال���ل���واء ال���رك���ن محمد 
ناصر العاطفي للشعب وللقيادة الثورية 
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب���أن ال���ق���وات املسلحة 
بإرادتها الوطنية والقوية ستظل راسخة 
رس���������وخ ج�����ب�����ال ال����ي����م����ن ب����ص����م����ود وث�����ب�����ات يف 

كل امليادين بعزيمة ال تلني مستشعرين 
ع����ظ����م����ة امل�����س�����ؤول�����ي�����ة أم�����������ام ال������ل������ه وال�����ق�����ي�����ادة 
وال�������وط�������ن وال�����ش�����ع�����ب وال�����ق�����ض�����اي�����ا ال���ع���رب���ي���ة 
واالس�����������ام�����������ي�����������ة ويف م������ق������دم������ت������ه������ا ال�����ق�����ض�����ي�����ة 

الفلسطينية . 

وقال وزير الدفاع: "ندرك تمام االدراك 
حجم التحديات واملخاطر يف هذه املرحلة 
ون����ع����ي ج����ي����دا م�����راوغ�����ة وم���م���اط���ل���ة االع�������داء 
واذنابهم والتي يتعامل معها قائد الثورة 

اليمنية املباركة

ق���دم ق��ائ��د ال��ث��ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث يف 
ال���خ���ط���اب ال�������ذي ال����ق����اه يف ال�����ذك�����رى ال���س���ن���وي���ة الس��ت��ش��ه��اد 
ال�����رئ�����ي�����س ص�����ال�����ح ع������ي ال�����ص�����م�����اد اي�������ج�������ازا ل����ل����س����رة ال���ع���ط���رة 
وال��س��م��ع��ة ال��ط��ي��ب��ة ال���ت���ي خ��ل��ف��ه��ا ال��ش��ه��ي��د ال���ص���م���اد خ��ال 
م���س���رة ح��ي��ات��ه ال��ج��ه��ادي��ة ورئ���اس���ت���ه ل��ل��م��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
األع����ى يف أح��ل��ك ال���ظ���روف واش���ده���ا ع��ى االط����اق يف ظل 
العدوان والحصار, وبني السيد القائد أن الشهيد الصماد 
مثل بحق رجل املسؤولية الذي تحمل األمانة انطاقا من 
إيمانه وحبه لشعبه ووطنه وقدم الكثر لخدمته حتى 
ط��ال��ت��ه أي�����ادي ال���غ���در واإلج������رام ب���إش���راف وت��وج��ي��ه ام��ري��ي 

فارتقى شهيداً خالداً يف سبيل الله والوطن.

خطاب اسرتاتيجي وضع فيه قائد الثورة خطوطاً حمراء 
م����ح����ذرا امل���ع���ت���دي���ن وم�����ن م���ع���ه���م ت����ج����اوزه����ا او امل���م���اط���ل���ة يف 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا وم��ن��ه��ا اس��ت��ح��ق��اق��ات شعبنا امل��ش��روع��ة, محما 

العدوان املسؤولية الكاملة. 
وب��ني السيد ال��ق��ائ��د أن تحرير ك��ل ال���رتاب اليمني املحتل 
مسار ال رجعة عنه حيث خاطب املحتل وأدواته بالقول 

"ارحلوا انتم كلكم محتلون" 
ف���ي���م���ا ي�����ي ع�������رض وق�����������راءة م�����وج�����زة أله�������م م�����ا ورد يف 
ال���خ���ط���اب م���ع اف������راد م��س��اح��ة ل��ن��ش��ر اه����م ال��ن��ص��وص 

التي تضمنها.. 
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السيد القائد مخاطبًا السعودي واإلماراتي والبريطاني واالمريكي :

 األم�����ري�����ك�����ي ي������ح������اول أن 
يعرقل املساعي العمانية 

م نفسه منذ    النظام السعودي ق��َدّ
ب����داي����ة ال������ع������دوان وإل�������ى ال����ي����وم ب��ص��ف��ة 

القائد لتحالف العدوان على بلدنا 

 أول������������وي������������ة امل��������ل��������ف اإلن�������س�������ان�������ي 
وامل�����������������ع�����������������ي�����������������ش�����������������ي ل���������ش���������ع���������ب���������ن���������ا
 ال�����ت�����م�����س�����ك ب�����اس�����ت�����ق�����ال ال����ب����ل����د 
وان���س���ح���اب ال���ق���وات احمل��ت��ل��ة ال��غ��ازي��ة 
وم���ن���ه���ا األم���ري���ك���ي���ة وال���ب���ري���ط���ان���ي���ة

قائد الثورة:
 ال�����ش�����ه�����ي�����د ال������ص������م������اد احل��������اض��������ر ف���ي 
        ال���وج���دان وم��س��ي��رة ال��ع��م��ل واجل��ه��اد 
 ح�������م�������ل روح����������ي����������ة اجل�������ن�������دي 
       م�����ع ال����ل����ه وال����ش����ع����ب واألم�������ة
 ك����������������ان من��������������وذج��������������ًا راق����������ي����������ًا 
امل���س���ؤول���ي���������������������������ة  أداء  ف���������������������������ي    
 ك��������ان م����ت����ف����ان����ي����ًا ب���ش���ك���ل أك���ب���ر 
ل������ل������ع������دوان ال������ت������ص������دي  ف��������ي       

أكد التمسك بأولوية امللف اإلنساني في أي حوارات

السياسي األعلى:  حتذيرات قائد الثورة واضحة  لكل احلريصني على إحال السام
وق�����������ف امل������ج������ل������س ال�����س�����ي�����ايس 
األع�������ى يف اج���ت���م���اع���ه أم���س 
ب����������رئ����������اس����������ة ف���������خ���������ام���������ة امل�������ش�������ر 
ال�����������رك�����������ن م����������ه����������دي امل����������ش����������اط، 
أمام آخر املستجدات بشأن 

امللف السيايس.
وأكد املجلس أن تحذيرات 
قائد الثورة السيد عبدامللك 
ال�����ح�����ويث يف خ����ط����اب����ه األخ�����ر 
واض������ح������ة ل����ك����ل ال���ح���ري���ص���ني 
ع��������������ى إح�����������������������ال ال��������������س��������������ام يف 
ال��ي��م��ن وامل��ن��ط��ق��ة وي��ج��ب أال 
تستمر املماطلة والتأخر يف 

فهم الرسائل.

استطاع قيادة البلد في احلك الظروف متجاوزًا الصعاب بحنكته:

وزير الدفاع: الرئيس الشهيد كان قائدًا
ّ���ل مشروعًا وطنيًا جامعًا  ب����ارع�����ًا م���ث����

زار رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك������ان ال��ع��ام��ة ال���ل���واء 
الركن محمد عبدالكريم الغماري، وقائد 
القوات البحرية اللواء الركن محمد فضل 
الحسني وقائد املنطقة العسكرية اللواء 
ي��وس��ف ح��س��ن امل����داين وم��ح��اف��ظ ال��ح��دي��دة 
م��ح��م��د ع��ي��اش ق��ح��ي��م وق����ي����ادات عسكرية 

ي��������وم أم��������س ال����ن����ص����ب ال������ت������ذك������اري ل���ل���رئ���ي���س 
الشهيد صالح عي الصماد يف الحديدة.

ووضع الزائرون، إكليًا من الزهور عى 
النصب التذكاري للرئيس الشهيد صالح 

الصماد

رئيس هيئة األركان العامة: 

حتذير قائد الثورة لتحالف العدوان 
يحتم عليهم سرعة االستجابة

تفاصيل ص 03

مسيرات الوفاء 
والتضامن والتحذير

وف�����������اءاً ل���ل���رئ���ي���س ال���ش���ه���ي���د ص����ال����ح ال����ص����م����اد وت����ض����ام����ن����اً م��ع 
الشعب الفلسطيني يف مواجهة غطرسة العدو الصهيوين 
وتحذيراً لدول العدوان، خرج أبناء شعبنا اليمني األحرار 
يف م��س��رات ج��م��اه��ري��ة ك���رى، وش��ك��ل��وا ط��وف��ان��اً ب��ش��ري��اً مأل 

الساحات وامليادين املحددة

من القضايا األساسية التي نصُرّ عليها : 



وقف املجلس السيايس األعىل يف اجتماعه أمس برئاسة فخامة 
امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط، أم���ام آخ��ر امل��س��ت��ج��دات ب��ش��أن امللف 

السيايس.
وأك��د املجلس أن تحذيرات قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث 
يف خ��ط��اب��ه األخ�����ر واض���ح���ة ل��ك��ل ال��ح��ري��ص��ن ع���ىل إح�����ال ال��س��ام 
يف ال��ي��م��ن وامل��ن��ط��ق��ة وي��ج��ب أال ت��س��ت��م��ر امل��م��اط��ل��ة وال��ت��أخ��ر يف فهم 

الرسائل.
وأشار إىل التمسك بأولوية امللف اإلنساين يف أي حوارات باعتباره 

استحقاقاً إنسانياً وقانونياً للشعب اليمني.
واستمع املجلس إىل إيضاحات من فخامة الرئيس املشاط عن 
آخ������ر ال�����ت�����واص�����ات ال����ج����اري����ة ب����ش����أن م���خ���ت���ل���ف م����واض����ي����ع امل�����ش�����اورات 
التي تمت م��ع ال��وف��ود التي زارت صنعاء ووق��ف أم��ام العراقيل 
وامل����ع����وق����ات ال���ق���ائ���م���ة وال���س���ي���ن���اري���وه���ات ال���ت���ي ت���درس���ه���ا ال���ق���ي���ادة يف 
ال��ح��ف��اظ ع��ىل س��ي��ادة ال��ي��م��ن وان���ت���زاع ح��ق��وق ال��ش��ع��ب اليمني عرب 

مختلف املسارات والخيارات.
وجدد املجلس السيايس األعىل، التأكيد عىل وحدة اليمن ورفضه 
لكافة التواجد العسكري األجنبي عىل األرايض اليمنية بما فيها 
األمرييك والربيطاين والسعودي واالمارايت، وأن للشعب اليمني 
ال��ح��ق يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ب��اع��ت��ب��اره ع���دوان���اً واح����ت����ااًل، وات���خ���اذ كل 

الخيارات لنيل الحرية الكاملة واالستقال التام.
وحمل املجلس السيايس األعىل دول تحالف العدوان املسؤولية 

الكاملة عن نهب الرثوة الوطنية وحرمان الشعب منها عىل مدى 
السنوات الثماين، وقطعه ملرتبات كافة موظفي الدولة وتوقف 
ال���خ���دم���ات وأك����د رف��ض��ه وإدان����ت����ه ل��ل��م��س��اع��ي األم��ري��ك��ي��ة يف ع��رق��ل��ة 
التفاهمات بشأن صرف مرتبات املوظفن من ثرواتهم الوطنية.

ودع�������ا ال���س���ي���ايس األع��������ىل، األم�������م امل���ت���ح���دة إىل ال����ن����أي ب��ن��ف��س��ه��ا ع��ن 

شرعنة الحصار عىل اليمن .. مستنكراً إج���راءات عرقلة وصول 
السفن إىل ميناء الحديدة، محمًا إياها مسؤولية أي عرقلة.

ودع��ا املجلس السيايس األع��ىل، األم��م املتحدة وفرقها إىل عدم 
التورط يف فرض أي من املمارسات التي تؤدي إىل عرقلة وصول 

السفن.

أش�����اد رئ���ي���س م��ج��ل��س ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���ال���ح ب���ن ح��ب��ت��ور، 
ب��ج��ه��ود ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ل��م��ي واألك���ادي���م���ي ال����ذي ت��ش��ه��ده ج��ام��ع��ة ع��م��ران و 

أنشطتها البحثية.
جاء ذلك لدى لقائه أمس وزير التعليم العايل والبحث العلمي حسن 
ح����ازب ورئ��ي��س ج��ام��ع��ة ع��م��ران ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال���ح���وايل ون��ائ��ب��ه ل��ش��ؤون 
ال��ط��اب ال��دك��ت��ور زك��ري��ا الشعيبي وع��م��ي��د كلية ال��ط��ب ال��دك��ت��ور محمد 

االرياين.
حيث جرى مناقشة أوضاع الجامعة ومستوى انجاز خططها وبرامجها 
التطويرية السنوية يف املجاالت العلمية واألكاديمية والبحثية وذلك يف 
ضوء املكاسب التي حققتها الجامعة خال الفرتة األخرة من مسرتها 

العلمية.
وتم التطرق إىل املؤتمر الطبي الجراحي األول للجامعة، املقرر إقامته 
يف 8-9 من شهر مارس املقبل بمشاركة كافة الجهات املعنية وأساتذة 

وأطباء وباحثن يف املجال الطبي.
وب��ارك رئيس ال���وزراء إقامة ه��ذا املؤتمر ال��ذي يعد خطوة علمية هامة 
لصالح الجامعة وكلية الطب فيها من جهة وخدمة القطاع الصحي 

من ناحية أخرى.
وأك��د أهمية امل��ؤت��م��رات العلمية لكافة ال��ج��ه��ات، كونها ض���رورة ملحة 
لتطوير ال��ج��وان��ب العلمية واألك��ادي��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة واالرت���ق���اء املستمر، 
ألداء م���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل س�����واء ك���ان���ت ج���ام���ع���ات ح��ك��وم��ي��ة أو 

أهليه أو خاصة.
إىل ذل����ك اط���ل���ع رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص���ال���ح بن 
ح����ب����ت����ور، خ������ال ل���ق���ائ���ه رئ����ي����س م���ج���ل���س إدارة ش����رك����ة ك�����م�����ران ل��ل��ص��ن��اع��ة 
واالستثمار محمد الدولة، عىل أوضاع الشركة وسر نشاطها الصناعي 

واالستثماري.

واستعرض ال��دول��ة يف اللقاء ال��ذي حضره مدير ع��ام الشركة الدكتور 
م��ح��م��د امل�������داين، ج���ه���ود ال���ش���رك���ة وم���س���ت���وى إن���ج���ازه���ا مل��ه��ام��ه��ا امل��ؤس��س��ي��ة 
االعتيادية وكذا خطتها السنوية، عاوة عىل اإلشكاليات والتحديات 

التي تواجهها نتيجة تداعيات الظرف االستثنايئ الذي يمر به الوطن.
ول�����ف�����ت إىل أن ال����ع����م����ل ب����ال����ش����رك����ة ي����س����ر ب����ت����ع����اون امل����س����ت����وي����ات ال���ق���ي���ادي���ة 
وال���وس���ط���ى وامل���وظ���ف���ن وال���ع���ام���ل���ن ف��ي��ه��ا مل���واج���ه���ة ال���ت���ح���دي���ات وال��س��ع��ي 
ال����������دؤوب ل��ل��ت��غ��ل��ب ع�����ىل ال����ص����ع����وب����ات ال����ت����ي ت����ع����رتض ع���م���ل���ه���ا .. الف�����ت�����اً إىل 
اإلشكاليات اإلجرائية التي تواجه الشركة، ما يستدعي إسناد ودعم 

الحكومة ملعالجتها ملا فيه تعزيز استقرار العمل فيها.
وق�����د ن�����وه رئ���ي���س ال���������وزراء ب��م��ج��م��ل ال���خ���ط���وات اإلي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا 
الشركة مؤخراً وتحسب لقياداتها ومنتسبي هذا الصرح االقتصادي 

االستثماري.
ووجه قيادة الشركة برفع تقرير متكامل عن اإلشكاليات اإلجرائية التي 
تواجه الشركة إىل رئيس الوزراء تمهيداً لعرضها عىل مجلس الوزراء 

للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسباً.

أكد التمسك بأولوية امللف اإلنساني في أي حوارات

السياسي األعلى: حتذيرات قائد الثورة واضحة لكل احلريصني على إحالل السالم في اليمن واملنطقة

رئيس الوزراء يلتقي وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عمران ورئيس شركة كمران للصناعة واالستثمار

استمع إلى رسالة رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني املرفق بها 
مشروع قانون منع املعامالت الربوية

مجلس النواب يقر تقرير جلنة 
الدفاع واألمن ويلزم احلكومة 

بعدد من التوصيات

وجه بسرعة البت في البالغات والشكاوى املقدمة من املواطنني

رئيس هيئة مكافحة الفساد 
يستقبل عددًا من املواطنني 

ويستمع لشكواهم
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  ندعو األمم املتحدة للنأي بنفسها عن 
شرعنة احلصار على اليمن

  نحمل دول حتالف العدوان املسؤولية الكاملة 
عن نهب الثروة الوطنية وحرمان الشعب اليمني منها

  نؤكد على وحدة اليمن ورفض كافة التواجد 
العسكري األجنبي على األراضي اليمنية

 وج�������ه ف����خ����ام����ة امل����ش����ر ال�����رك�����ن م����ه����دي امل�����ش�����اط رئ���ي���س 
امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع���������������ىل، ب����م����ض����اع����ف����ة ال�����ج�����ه�����ود 
لتطوير عملية ومحتوى التخطيط للعام 1445ه����، 
واالستفادة من التجارب امليدانية وتايف أي أخطاء 

أو قصور يف خطة العام 1444ه� أو ما سبقها.
وأش������������اد ف����خ����ام����ة ال�����رئ�����ي�����س خ��������ال ت������رؤس������ه االج����ت����م����اع 
الدوري الثالث للجنة العليا إلدارة الرؤية الوطنية، 
ب��م��ا أن���ج���ز يف ال��ن��ص��ف األول م���ن ال���ع���ام ال���ج���اري رغ��م 

العدوان والحصار.
وق����ال "م���ن امل��ه��م ون��ح��ن يف ب���داي���ة م��رح��ل��ة التخطيط 
ال�������س�������ن�������وي ل������ل������ع������ام 1445ه������������������������، ال������ع������م������ل ع���������ىل ت���ح���ق���ي���ق 
املستهدفات الوطنية العامة التي تضمنتها الرؤية 
الوطنية وأه��داف��ه��ا االسرتاتيجية والتحديد الدقيق 
والواضح لألولويات واالستفادة من تقييم املرحلة 
ال�����س�����اب�����ق�����ة وأن ي������ك������ون ش������ع������ارن������ا ل���ل���م���س���ت���ق���ب���ل ال�����دق�����ة 
والساسة وان يكون اإلبداع والتجويد حاضرا عند 
وض������ع ال���خ���ط���ط وم������ا ت���ح���ت���وي���ه م�����ن ب�����رام�����ج وم���ش���اري���ع 

وأنشطة".
واستعرض االجتماع التقرير املقدم من السكرتارية 
ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رؤي��ة ح����ول أداء ال��ق��ط��اع��ات 
خ������ال ال�����رب�����ع ال�����ث�����اين م�����ن ال�����ع�����ام 1444ه����������� وأول����وي����ات����ه����ا 

ل��ل��رب��ع ال��ث��ال��ث وم��س��ت��وى إن��ج��ازه��ا وج���وان���ب ال��ق��ص��ور 
وأبرز الصعوبات واملعوقات التي واجهت أعمالها.

ك���م���ا اس����ت����ع����رض االج����ت����م����اع ال���ت���ق���ري���ر ال���ن���ص���ف���ي ل��ل��ع��ام 
1444ه� املقدم من قبل املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية 
حول تقدم الجهات يف إنجاز خططها عىل مستوى 

كل جهة وقطاع.

وق������������ّدم امل����ك����ت����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل�����ل�����رؤي�����ة ال����وط����ن����ي����ة ع���رض���ا 
م���خ���ت���ص���را مل���ع���اي���ر وض�����واب�����ط وض�����ع امل�����ح�����ددات ل��ل��ع��ام 
1445ه��� والقضايا واألول��وي��ات القطاعية حتى العام 

1447ه�.
وب������������ع������������د االس�������������ت�������������م�������������اع مل����������������داخ����������������ات أع��������������ض��������������اء ال������ل������ج������ن������ة 
وماحظاتهم، أكد االجتماع أهمية ما أنجز وضرورة 

تايف األخطاء ومعالجتها أوال بأول.
وشدد عىل ضرورة التحديد الدقيق ألولويات خطة 
1445ه� بحيث تكون مامسة الحتياجات املواطنن، 
وترتقي بأداء مختلف املؤسسات إىل مستوى أفضل 
ب����م����ا ي����ح����ق����ق ط�����م�����وح وآم������������ال ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي وف���ق���ا 

ملوجهات وتوجيهات القيادة.

ن�����ظ�����ّم�����ت وزارة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ف����ع����ال����ي����ة خ����ط����اب����ي����ة إلح�����ي�����اء 
ال��ذك��رى السنوية الخامسة للرئيس الشهيد صالح 

عيل الصماد.
ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي ح���ض���ره���ا وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ال����ل����واء 
عبدالكريم أمر الدين الحويث واملفتش العام بالوزارة 
ال������ل������واء ع����ب����دال����ل����ه ال������ه������ادي ورئ�����ي�����س م���ص���ل���ح���ة ال���ت���أه���ي���ل 
واإلص���������������اح ال��������ل��������واء ع����ب����دال����ح����م����ي����د امل��������ؤي��������د، اس����ت����ع����رض 
ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، 
مواقف وحكمة وشجاعة الشهيد الصماد ودوره يف 
إدارة الباد يف أحلك الظروف وما تمتع به من نزاهة 

وأمانة.
وأش������ار إىل م���ا ت��م��ي��ز ب���ه ال���رئ���ي���س ال��ش��ه��ي��د م���ن إخ���اص 

وص���ف���ات ق��ي��ادي��ة م��ك��ن��ت��ه م���ن ت��وح��ي��د ال���ص���ف ال���داخ���يل 
والتصدي للعدوان وبناء مؤسسات الدولة.

وأك�������د ال���ع���م���ي���د ال����ع����ج����ري، ض���������رورة ال���ت���م���س���ك ب��ال��ق��ي��م 
وامل���ب���ادئ واألخ�����اق ال��ت��ي س���ار عليها ال��رئ��ي��س الشهيد 
وت������ع������زي������ز ال������ص������م������ود وال�������ث�������ب�������ات يف م������واج������ه������ة ال�������ع�������دوان 
وإف������ش������ال م���خ���ط���ط���ات���ه وال�����س�����ر إلس����ت����ك����م����ال م���ش���روع���ه 

الوطني يف بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ول���ف���ت إىل اس����ت����م����رار رف�����د ال���ج���ب���ه���ات ب���ق���واف���ل ال��ع��ط��اء 
وت�����ع�����زي�����ز ال����ت����وع����ي����ة ب���م���خ���ط���ط���ات ال��������ع��������دوان وأط����م����اع����ه 
والحرب الناعمة واستذكار مواقف الشهيد الرئيس 

يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
تخللت الفعالية التي حضرها قيادات أمنية ورؤساء 

امل��ص��ال��ح وم�����دراء ال��ع��م��وم ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، قصيدة 
ل��ل��ش��اع��ر ع��ب��دال��ك��ري��م م��ق��ب��ل وأوب���ري���ت إن���ش���ادي لفرقة 

شباب الصمود.
وضع اكليا من الزهور 

اىل وضع ذلك وضع وزير الداخلية اللواء عبدالكريم 
أم������ر ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث إك����ل����ي����ًا م�����ن ال������زه������ور ع�����ىل ض���ري���ح 
الرئيس الشهيد صالح عيل الصماد ورفاقه بميدان 

السبعن.
وق��رأ ال��ل��واء عبدالكريم ال��ح��ويث ومعه املفتش العام 
ب�������������وزارة ال����داخ����ل����ي����ة ال�������ل�������واء ع����ب����دال����ل����ه ال�������ه�������ادي ورئ����ي����س 
مصلحة التأهيل واإلص��اح اللواء عبدالحميد املؤيد 
وق�����ي�����ادات أم���ن���ي���ة وم��������دراء األم������ن وال���ع���م���وم ب�����ال�����وزارة، 

ال��ف��ات��ح��ة ع��ىل أرواح ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد ورف���اق���ه وك��اف��ة 
شهداء الوطن.

إىل ذل����ك زار وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة وامل���ف���ت���ش ال���ع���ام ووك����اء 
وزارة الداخلية معرض صور الرئيس الشهيد الصماد 
الذي ضم صوراً مختلفة من تاريخه ونضاله ومسرة 
حياته املفعمة بالجهاد والعمل الوطني خال إدارته 

لشؤون الباد وغرها من املواقف الوطنية املشرفة.
وخ����ال زي�����ارة امل���ع���رض أك���د ال����زائ����رون ال��س��ر ع���ىل نهج 
ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ح��س��ن ب���درال���دي���ن ال���ح���ويث وال��رئ��ي��س 
الشهيد صالح الصماد وكافة شهداء الوطن الذين 
س��ط��روا بدمائهم امل��اح��م البطولية يف مواجهة قوى 

العدوان والدفاع عن األرض والعرض والسيادة.

الرئيس املشاط يلتقي وكيل 
وزارة الشؤون االجتماعية 

لقطاع الرعاية

خالل ترؤسه االجتماع الدوري الثالث للجنة العليا إلدارة الرؤية الوطنية

الرئيس املشاط يوجه مبضاعفة اجلهود لتطوير عملية التخطيط للعام 1445هـ

وزارة الداخلية حتيي الذكرى السنوية للشهيد الصماد وتضع إكيال من الزهور على ضريحه 

التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل أمس، 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية لقطاع الرعاية عيل عبدالله جران.

ناقش اللقاء سر العمل يف القطاع والصعوبات والتحديات التي تواجه األداء 
يف ظل العدوان األمرييك السعودي والحصار.

وأكد الرئيس املشاط، أهمية اضطاع قطاع الرعاية بوزارة الشؤون االجتماعية 
بدوره يف تنفيذ املهام املوكلة إليه عىل أكمل وجه.

أقر مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي، تقرير لجنة 
الدفاع واألمن بشأن عدم تنفيذ وزارة املالية لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوريد نسبة واحد 
ب��امل��ائ��ة م��ن م��وازن��ات ال��وح��دات املستقلة وامللحقة وال��ص��ن��ادي��ق ال��خ��اص��ة وال���وح���دات االقتصادية 

لصالح مصلحة الدفاع املدين.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د ال��ت��زام ال��ج��ان��ب ال��ح��ك��وم��ي م��م��ث��ًا ب��ن��ائ��ب وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��واء ال��رك��ن عبداملجيد 
امل��رت��ى ووك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة ف����ؤاد ال��ك��م��ي��م، ب��ح��ض��ور رئ��ي��س مصلحة ال���دف���اع امل����دين ع��ب��د ال��ف��ت��اح 

عبدالكريم املداين، بتنفيذ التوصيات اآلتية:
-1 طل�ب وزير املالية لس�ؤاله ع�ن أسباب عدم االستجابة لطلب اللجن�ة بموافاتها ب�الردود الكتابي�ة 
املتضمنة الصعوبات التي تحول دون تنفي�ذ ق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م )6( لسنة ٢٠١٩م املشار 
إلي�ه س�ابًقا ومربرات ع�دم التنفي�ذ ع�م�ا ب�نص املادتن )74،54( م�ن الائح�ة الداخلية للمجلس.

-۲ عل�ى الحكوم�ة اتخ�اذ اإلجراءات الازم�ة لتنفي�ذ ق�رار مجل�س الوزراء رقم )6( لسنة ٢٠١٩م 
وفًقا للدستور والقوانن النافذة.

-3 ت��رص��د الحكوم�ة م��وازن��ة س��ن��وي��ة كافي�ة ملصلحة ال��دف��اع امل���دين ض��م��ن امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة للدولة 
ولو بالح�د األدىن ت�ل�بي احتياجاته�ا اب�ت�داء م�ن الس�نة املالية القادم�ة ١٤٤٥ه� عمًا بنص املادة 

)14/أ(من قانون الدفاع املدين.
-4 عىل الحكوم�ة صرف مرتبات العاملن بمصلحة الدفاع املدين شهريا تقديرا للجهود التي 

يبذلونها يف خدمة الوطن.
-5 دع��م مصلحة الدفاع املدين باإلمكانيات والقدرات املتط�ورة وتشجيع العاملن فيها بما يسهم 

يف تط�وير الخ�دم�ات ال�تي تقدمها املصلحة لحماية املجتمع من املخاطر املتعددة.
وكان أعضاء مجلس النواب، أكدوا يف سياق نقاشاتهم أهمية توحيد الجهود لارتقاء بأداء 
مصلحة الدفاع املدين وتوفر الدعم واالعتمادات الازمة لتوفر احتياجاتها نظرا لدورها الحيوي 

يف مواجهة الكوارث وتقديم خدمات الدفاع املدين.
ويف الجلسة استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور 
عيل عبد الله أبو حليقة إىل رسالة رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، 
املرفق بها، مشروع قانون منع املعامات الربوية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 2، والذي 

تم فيه استيعاب بعض املاحظات.
وطالب مجلس النواب باستكمال اإلجراءات القانونية الازمة.

إىل ذلك استكمل مجلس النواب، استعراضه لتقرير لجنة التنمية والنفط والرثوات املعدنية 
بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية تطوير الغاز وتعديل رقم )1( واتفاقيات منشآت وخدمات املنبع 
ومستوى تنفيذ الحكومة للتوصيات التي أقرها مجلس النواب بشأن تلك االتفاقيات.. وأرجأ 

املجلس مناقشته للتقرير إىل جلسة مقبلة.
ويف الجلسة أكد نائب رئيس املجلس عبدالرحمن الجماعي، أهمية تفعيل دور لجان املجلس 
الدائمة يف إط��ار املهام املنوطة بتعزيز عملها يف متابعة م��دى ال��ت��زام الجانب الحكومي بتنفيذ 

توصيات املجلس كل لجنة فيما يخصها.
وأش����ار إىل أه��م��ي��ة اس��ت��ش��ع��ار امل��س��ؤول��ي��ة يف ال��ح��ض��ور وامل��ت��اب��ع��ة وإن��ج��از ال��ت��ق��اري��ر وال��ق��ض��اي��ا املحالة 

اليه أواًل بأول.
وأقر مجلس النواب تكليف نائب رئيس املجلس الجماعي باالجتماع برؤساء وأعضاء اللجان 

الدائمة وإعادة ترتيب أوضاعها وموافاة املجلس بنتائج ذلك.

استقبل رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد القايض مجاهد أحمد عبد الله، أمس 
عدداً من املواطنن ممن يقدمون باغات فساد إىل الهيئة، أو شكاوى متعلقة بإساءة استغال 

الوظيفة العامة.
واستمع رئيس الهيئة إىل شكاوى املواطنن بحضور املعنين يف الهيئة، واتخذ اإلجراءات الازمة 

بشأنها عىل وجه االستعجال.
وحث القايض مجاهد رؤساء الدوائر يف الهيئة بالعمل عىل سرعة البت يف الباغات والشكاوى 
املقدمة م��ن امل��واط��ن��ن لتشجيعهم ع��ىل اإلب���اغ ع��ن قضايا الفساد وإس���اءة استغال الوظيفة 
ال��ع��ام��ة، وتبسيط اإلج����راءات للمواطنن، وب��م��ا يكفل التنفيذ ال��ك��ام��ل لتوجيهات وموجهات 
السيد القائد عبد امللك بدر الدين الحويث، ورئيس املجلس السيايس األعىل فخامة املشر الركن 

مهدي محمد املشاط ، يف إنجاز قضايا املواطنن دون إبطاء أو تأخر.
يذكر أن رئيس الهيئة كان خصص يف وقت سابق، يوم األحد من كل أسبوع الستقبال املواطنن 
واالستماع إىل شكاواهم والقضايا املبلغ عنها إىل الهيئة،واتخاذ اإلج���راءات الازمة إلنجازها 

واتخاذ التدابر العاجلة فيها وفقاً ألحكام قانون مكافحة الفساد.

  شعارنا للمستقبل الدقة 
والسالسة وان يكون اإلبداع 

والتجويد حاضرًا عند وضع اخلطط
  التحديد الدقيق ألولويات اخلطة 

القادمة لتكون مالمسة الحتياجات 
املواطنني وترتقي بأداء املؤسسات



1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازال�ة الف�وارق واالمتي�ازات ب�ن 

الطبقات
2- بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف 
نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بن األمم. ية
من

الي
رة 

لثو
ف  ا

دا
اه

www.26september.net Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي  األثنن   7 شعبان   1444هـ  |  27  فرباير  2023م | العدد  2299   |   16 صفحة      |    50 ريااًل

اسبوعية 
سياسية . عامة

26 سبتمبر - خاص 

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــــاع: 
"نــــــــــدرك تــــمــــام االدراك حــجــم 
الـــتـــحـــديـــات واملــــخــــاطــــر يف هـــذه 
املــــرحــــلــــة ونــــعــــي جــــيــــدا مــــراوغــــة 
ومـــمـــاطـــلـــة االعـــــــــداء واذنـــابـــهـــم 
والــــــــتــــــــي يـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــعـــــهـــــا قــــائــــد 
الثورة اليمنية املباركة بحكمة 
وعــقــانــيــة.. لــكــن اذا اســتــمــروا 
يف مراوغاتهم ومماطاتهم يف 
ســر املــفــاوضــات ولــم يلتقطوا 
الـــــفـــــرص واملـــــــبـــــــادرات ويـــصـــغـــوا 
لــــــــــلــــــــــحــــــــــق وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط الــــــــــــســــــــــــام 
املشرف والــعــادل فقد اعددنا 
قدراتنا وامكاناتنا العسكرية 
والتعبوية والجيواسرتاتيجية 
الـــــــــتـــــــــي ســــــتــــــضــــــع حــــــــــــــدا ملـــــكـــــرهـــــم 
وخداعهم ومكائدهم وعليهم 
ان يـــتـــحـــمـــلـــوا الـــنـــتـــائـــج أيـــــــاً كـــان 

وقعها وتأثرها عليهم".
وأضـــــــــــاف الـــــــلـــــــواء الــــعــــاطــــفــــي: 
"ســــــــيــــــــســــــــمــــــــع الــــــــــعــــــــــالــــــــــم صـــــــــدى 
استهدافنا للمنشآت الحيوية 
واالسرتاتيجية التي رصدناها 
يف عمق دول الــعــدوان والتي 

ســـــــتـــــــكـــــــون أثــــــــــــــــــرا بـــــــعـــــــد عـــــــــــن إن 
تــمــادى الـــعـــدوان يف مماطلته 

يف الجنوح اىل السلم". 
وتــابــع بــالــقــول: "نــقــف اليوم 
لحظة شديدة املهابة يف قلب 
صــــــنــــــعــــــاء الــــــــتــــــــاريــــــــخ واالصـــــــــالـــــــــة 
والــعــروبــة واالســــام.. صنعاء 
جـــوهـــر املـــقـــاومـــة ضـــد املـــشـــروع 
الــــصــــهــــيــــوين الـــــــزائـــــــل وضــــــــد كــل 
املــــــشــــــاريــــــع االرتــــــهــــــانــــــيــــــة لــــلــــغــــزاة 
واملــــــــــــــحــــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــن والــــــــــــطــــــــــــامــــــــــــعــــــــــــن 
واملـــــــــتـــــــــآمـــــــــريـــــــــن لــــــنــــــحــــــيــــــي ذكـــــــــــرى 
ســــــــــنــــــــــويــــــــــة مـــــــفـــــــعـــــــمـــــــة بــــــــاملــــــــعــــــــاين 
العظيمة.. مــعــاين التضحية, 
وقـــيـــم الـــبـــنـــاء والـــعـــطـــاء ذكـــرى 
اســـــتـــــشـــــهـــــاد قــــــائــــــد عــــظــــيــــم كـــــان 
يمثل مشروعا وطنيا جامعا, 
انــــــــه الـــــرئـــــيـــــس الــــشــــهــــيــــد صـــالـــح 
الـــصـــمـــاد, الـــرجـــل الـــــذي صــدق 
مـــــــع الــــــلــــــه وصـــــــــــدق مـــــــع شـــعـــبـــه 
وقــيــادتــه, وصـــدق مــع التوجه 
الـــــــربـــــــاين الــــــــــذي آمــــــــن بــــــه ونـــهـــل 
مــــن املــــعــــن املـــتـــجـــدد لــلــمــســرة 
الــــــقــــــرآنــــــيــــــة واســـــــــــتـــــــــــزاد الـــــعـــــطـــــاء 

املـــــعـــــنـــــوي والــــــثــــــقــــــايف والــــفــــقــــهــــي 
الجهادي من السرة العطرة 
املباركة للشهيد القائد حسن 

بن بدر الدين الحويث".
وأوضــــــــــــــــــــح وزيــــــــــــــــر الــــــــــــدفــــــــــــاع ان 
الــــــشــــــهــــــيــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــصــــــمــــــاد 
استطاع قيادة البلد يف أحلك 
الظروف واستطاع ان يتجاوز 
الــــــصــــــعــــــاب بــــحــــنــــكــــتــــه وقـــــيـــــادتـــــه 

الحكيمة.
وقال اللواء العاطفي: "كان 

الشهيد الرئيس الصماد نعم 
القائد والــربــان الجاد واملؤمن 
واملـــــجـــــاهـــــد الـــــــصـــــــادق الـــــــــذي لــم 
تــــغــــره الـــســـلـــطـــة ولــــــم تــســتــهــوه 
مــغــانــمــهــا وإنـــمـــا كــــان أكــــرب من 
املــغــانــم واخـــتـــار مــنــهــاج الــعــلــم 
الـــســـلـــيـــمـــة  واإلدارة  والـــــعـــــمـــــل 
ورســـــــــــــم املــــــــامــــــــح االوىل لــــبــــنــــاء 
الــدولــة اليمنية الحديثة ذات 
الـــــكـــــفـــــاءة والــــــــقــــــــدرة الــــدفــــاعــــيــــة 
وصـــاحـــبـــة الـــســـيـــادة والـــكـــرامـــة 

الــوطــنــيــة مـــن خـــال مــشــروعــه 
الناجح "يد تبني ويد تحمي" 
هـــــذا املــــشــــروع الــــــذي أثــــــار حــقــد 
قوى االستكبار عليه فسارعت 

إىل استهدافه".
مـــــــــــــؤكـــــــــــــدا بــــــــــــــــــأن ان الــــــشــــــهــــــيــــــد 
الـــــــــــــــرئـــــــــــــــيـــــــــــــــس الـــــــــــــــصـــــــــــــــمـــــــــــــــاد كـــــــتـــــــب 
بــــــمــــــواقــــــفــــــه املـــــــســـــــؤولـــــــة تــــــاريــــــخــــــاً 
مــشــرفــاً وأنـــجـــز عـــطـــاًء مــتــدفــقــاً 
مـــن االبــــــاء والـــشـــمـــوخ يف اطـــار 
هـــــــــــــــذه املــــــــــواجــــــــــهــــــــــة الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة 

الـــــــحـــــــاســـــــمـــــــة مــــــــــع أعــــــــــــــــــــداء الـــــلـــــه 
وأعداء اليمن.

وأشـــــــار الــــلــــواء الـــعـــاطـــفـــي إىل 
أن اســــــــــــــم الــــــشــــــهــــــيــــــد الــــــصــــــمــــــاد 
مثل عنوانا للصمود والثبات 
وقــــــــــــــــــــــــــد اعــــــــــــــــتــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــذا االســـــــــــــــــــم 
الـــــخـــــالـــــد املــــــــســــــــرات الــــكــــاســــحــــة 
صـــمـــاد1 وصـــمـــاد2 وصــمــاد3 
الـــــــــتـــــــــي أوصـــــــــــلـــــــــــت إىل االعـــــــــــــــــداء 
والـــــــــــحـــــــــــاقـــــــــــديـــــــــــن والــــــــطــــــــامــــــــعــــــــن 
والـــــــــــــغـــــــــــــزاة الـــــــــرســـــــــائـــــــــل الـــــــنـــــــاريـــــــة 

الـــــــــحـــــــــارقـــــــــة وهــــــــــــــــزت كـــــيـــــانـــــاتـــــهـــــم 
الــــعــــدوانــــيــــة الـــهـــشـــة والـــجـــمـــت 
طغيان املستكربين وانتصرت 

للمستضعفن..
 وأردف وزير الدفاع بالقول: 
"هـــــــــنـــــــــا أيـــــــــهـــــــــا الــــــشــــــهــــــيــــــد املــــــتــــــدثــــــر 
بــالــنــور والـــحـــق املــبــن مـــن امـــام 
ضــــــــــريــــــــــحــــــــــك مــــــــــــــــــــرت الــــــــــقــــــــــوافــــــــــل 
املـــــــــــتـــــــــــدفـــــــــــقـــــــــــة مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــدات 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة الــــــــــرمــــــــــزيــــــــــة ومـــــــن 
العتاد واالسلحة النوعية من 

الــطــائــرات املــســرة والــصــواريــخ 
املــــــــــجــــــــــنــــــــــحــــــــــة ومـــــــــــــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــات 
وقــــــاذفــــــات الـــــصـــــواريـــــخ يف هـــذا 
املـــــــــــــــيـــــــــــــــدان الـــــــــــــعـــــــــــــريـــــــــــــق.. مـــــــــيـــــــــدان 
الـــســـبـــعـــن يف عــــــرض عــســكــري 
مــــــــهــــــــيــــــــب ارتــــــــــــــجــــــــــــــت مــــــــــــــن تـــــحـــــت 
اقدام الرجال االرض واهتزت 
معنويات الحاقدين والــغــزاة 
وأزالمـــهـــم وانــكــســرت إرادتــهــم 
وهم يرون ذلك الزخم لرجال 
يقدسون الشهادة كما يقدس 
االعـــــــــــــــــــــــداء الــــــــحــــــــيــــــــاة وبــــــــــقــــــــــدرات 
قـــتـــالـــيـــة ارهـــــبـــــت االعـــــــــــداء ومـــن 
ســــــــــانــــــــــدهــــــــــم مـــــــــــــن قـــــــــــــــــوى الـــــــشـــــــر 

واإلرهاب".

  القوات املسلحة ستظل راسخة رسوخ جبال اليمن بصمود وثبات في كل امليادين 

وزير الدفاع :   الشهيد الرئيس الصماد كان قائدًا بارعًا مثل مشروعًا وطنيًا جامعًا
    اذا لم يلتقط العدوان الفرص واملبادرات فقد اعددنا قدراتنا وامكاناتنا العسكرية التي ستضع حدا ملكرهم 

زار رئـــيـــس هــيــئــة األركــــــــان الـــعـــامـــة الـــلـــواء 
الركن محمد عبدالكريم الغماري، وقائد 
القوات البحرية اللواء الركن محمد فضل 
الحسني وقائد املنطقة العسكرية اللواء 
يــوســف حــســن املــــداين ومــحــافــظ الــحــديــدة 
مــحــمــد عــيــاش قــحــيــم وقــــيــــادات عسكرية 

يــــــــوم أمــــــــس الــــنــــصــــب الــــــتــــــذكــــــاري لـــلـــرئـــيـــس 
الشهيد صالح عيل الصماد يف الحديدة.

ووضـــــــــع الـــــــــزائـــــــــرون، إكـــــلـــــيـــــًا مــــــن الـــــزهـــــور 
عـــى الــنــصــب الـــتـــذكـــاري لــلــرئــيــس الــشــهــيــد 
الــصــمــاد وقـــــرأوا الــفــاتــحــة عــى روحــــه التي 
قـــــدمـــــهـــــا رخـــــيـــــصـــــة يف الـــــــــدفـــــــــاع عــــــــن الــــيــــمــــن 

وسيادته واستقاله.
وأشــــــار رئـــيـــس هــيــئــة األركـــــــان الـــعـــامـــة إىل 
عظمة التضحية واالستبسال التي سطرها 
الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد الـــصـــمـــاد يف الــــدفــــاع عن 
سيادة الوطن وكرامة الشعب، مؤكدا أن 
ذكــرى استشهاده ستبقى محطة خالدة 

يف ذاكرة األجيال يستلهمون منها معاين 
الصمود والفداء والتضحية.

ولفت إىل أن دم الرئيس الشهيد الذي 
روى به تراب الساحل الغربي كان طوفاناً 
جـــــــرف جــــمــــوع الــــــغــــــزاة واملــــــرتــــــزقــــــة.. وقـــــــال: 
"بوفاء أبناء تهامة ومعهم أبطال الجيش 

تحولت صحاري تهامة إىل جبال شامخة 
وقف أمامها العدو ذليًا".

وأضــــــــــــــاف "تــــــحــــــذيــــــر قــــــائــــــد الـــــــــثـــــــــورة األخـــــــر 
لـــتـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان يـــحـــّتـــم عــلــيــهــم ســرعــة 
االســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة ملـــــــطـــــــالـــــــب الـــــــشـــــــعـــــــب الـــــيـــــمـــــنـــــي 

والرحيل من كل شرب يف أرض الوطن".

وجـــــــــــــــدد الــــــــــلــــــــــواء الــــــــغــــــــمــــــــاري أن الــــــــقــــــــوات 
املــــــســــــلــــــحــــــة بـــــــكـــــــافـــــــة تـــــشـــــكـــــيـــــاتـــــهـــــا عــــــــــى أتـــــــم 
الــــجــــهــــوزيــــة واالســــــتــــــعــــــداد وأقـــــــــــوى مــــــن أي 

وقت مىض ألي خيارات تتطلبها املرحلة.
وخـــال الـــزيـــارة تــم تــكــريــم أبــنــاء الرئيس 

الشهيد صالح عيل الصماد.

رئيس هيئة األركان العامة  :   حتذير قائد الثورة لتحالف العدوان يحتم عليهم سرعة االستجابة  

أك��د وزي���ر ال��دف��اع ال��ل��واء الركن 
محمد ناصر العاطفي للشعب 
ول���ل���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة 
ال�����ع�����ل�����ي�����ا ب����������أن ال���������ق���������وات امل����س����ل����ح����ة 
ب�����������إرادت�����������ه�����������ا ال�������وط�������ن�������ي�������ة وال�������ق�������وي�������ة 
س����ت����ظ����ل راس������خ������ة رس����������وخ ج���ب���ال 
ال�����������ي�����������م�����������ن ب�����������ص�����������م�����������ود وث����������������ب����������������ات يف 
ك��������ل امل�������ي�������ادي�������ن ب�����ع�����زي�����م�����ة ال ت���ل���ن 
مستشعرين عظمة املسؤولية 
أم������������ام ال������ل������ه وال��������ق��������ي��������ادة وال������وط������ن 
وال�����ش�����ع�����ب وال�����ق�����ض�����اي�����ا ال���ع���رب���ي���ة 
واالس�������������ام�������������ي�������������ة ويف م������ق������دم������ت������ه������ا 

القضية الفلسطينية . 

استطاع قيادة البلد في احلك الظروف  متجاوزًا  الصعاب بحنكته

  ذكرى استشهاد الرئيس الصماد ستبقى محطة خالدة في ذاكرة األجيال الستلهام معاني الصمود والفداء  القوات املسلحة على أمت اجلهوزية ألي خيارات تتطلبها املرحلة



 الحديدة / عيل الشرعبي
 

وزع مكتب الهيئة العامة للزكاة بالحديدة 
امل�����س�����اع�����دات ال���ن���ق���دي���ة ال���ش���ه���ري���ة ل���ل���رب���ع ال���ث���ال���ث 
للعام 2023م 1444ه  ألبناء مديرية جزيرة 
ك���م���ران .. ويف ت��ص��ري��ح مل��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب الهيئة 
ال���ع���ام���ة ل���ل���زك���اة ب��امل��ح��اف��ظ��ة ج���م���ال ع��ب��دال��واح��د 
الحمريي أشار إىل أن الهيئة العامة للزكاة تويل  
أبناء جزيرة كمران اإلهتمام والرعاية والدعم 
ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات ق���ائ���د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ال��ع��ل��م 
عبدامللك بدرالدين الحويث يحفظه الله.. مشريا 
إىل أن إج��م��ايل ع���دد املستفيدين ل��ل��رب��ع الثالث 
للعام 2023م 1444ه   يصل إىل 829 أسرة 

بمبلغ وقدره 38مليون ريال .

مكتب الهيئة العامه للزكاة باحلديدة 
يوزع املساعدات النقدية الشهرية 

لـ829   أســـــــــــــــــرة  بجـــــــــزيرة  كمـــــــــــــــران

نظم املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة وامل������ج������ل������س االع�������������ى إلدارة 
الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل 
ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز 
امل����رك����زي ل���إح���ص���اء ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��اب��ي��ة 
إح��ي��اء للذكرى السنوية الستشهاد 

الشهيد الرئيس الصماد.
وخالل الفعالية اعترب نائب رئيس 
ال������������������وزراء ل�������ش�������ؤون ال��������رؤي��������ة ال����وط����ن����ي����ة 
رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية 
ال����وط����ن����ي����ة م����ح����م����ود ال����ج����ن����ي����د، ذك������رى 
استشهاد الشهيد الرئيس الصماد 
م��ح��ط��ة الس��ت��ل��ه��ام م���ع���اين ال��ت��ض��ح��ي��ة 
واالستبسال والشجاعة يف مواجهة 

قوى الطغيان واالستكبار العاملي.

وأش���������������ار إىل أن ال�����ش�����ه�����ي�����د ال����ص����م����اد 
م�������ث�������ل ال��������ت��������وج��������ه ال������������ق������������رآين وال�������وط�������ن�������ي 
ع�����������رب ت�������ح�������رك�������ات�������ه ون��������ش��������اط��������ه امل�����ت�����ص�����ف 
باملصداقية والجدية وحرصه الدائم 

عى تلمس احتياجات املواطنني.
ول��������ف��������ت ال������ج������ن������ي������د إىل أن ال�����رئ�����ي�����س 
ال���ش���ه���ي���د ال����ص����م����اد ح����م����ل امل���س���ؤول���ي���ة 
ب������ك������ل ص�����������دق وأم���������ان���������ة وت������رج������م������ه������ا إىل 
م���واق���ف ع��م��ل��ي��ة ف���ق���دم ال���ش���اه���د عى 
عظمة ثقافة القرآن الكريم التي من 
خاللها كرس حياته لخدمة الشعب 

ورعاية شؤونه.

وت��������������ط��������������رق إىل ص������������ف������������ات وم��������ن��������اق��������ب 
ال��رئ��ي��س ال��ص��م��اد وم��واق��ف��ه ال��خ��ال��دة 
وم�����ب�����ادئ�����ه وإس����ه����ام����ات����ه يف ال��ت��ح��ش��ي��د 
ل��ل��ج��ب��ه��ات وت���ع���زي���ز ع���وام���ل ال��ص��م��ود 
مل���واج���ه���ة ق����وى ال����ع����دوان وم��ش��روع��ه 
ال������وط������ن������ي ال������ج������ام������ع ال������������ذي أس����������س ل���ه 
ق���واع���د م��ت��ي��ن��ة ل��ب��ن��اء ال����دول����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
الحديثة املتمثلة يف الرؤية الوطنية.

وأك����������������د ن��������ائ��������ب رئ��������ي��������س ال��������������������������وزراء أن 
ال���رئ���ي���س ال��ش��ه��ي��د ال���ص���م���اد ب��ح��ك��م��ت��ه 
ووع�����������ي�����������ه وح����������ب����������ه ل��������ل��������ن��������اس ل�����������م ي������زه������و 
ب��م��ن��ص��ب��ه ب����ل ك�����ان ي���ت���ح���رك م����ن واق����ع 

اس���ت���ش���ع���اره ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة ب���م���ا ي��م��ل��ي��ه 
ع��������ل��������ي��������ه ض������������م������������ريه ال������������ح������������ي وروح����������ي����������ت����������ه 

الجهادية وثقافته القرآنية.
وأوض����ح أن ال��رئ��ي��س الشهيد تميز 
بصدقه وأم��ان��ت��ه ف��ك��ان ق��ري��ب��اً للناس 
وي���ق���ف ع���ى م��س��اف��ة واح������دة م���ن كل 
أط��������ي��������اف ال�����ش�����ع�����ب ول����������م ي�����ك�����ن رئ����ي����س����اً 
ف����ح����س����ب ب������ل ك��������ان م�����ج�����اه�����داً ص�����ادق�����اً 
م������ؤم������ن������اً وم�����خ�����ل�����ص�����اً وك�������ان�������ت ج���ب���ه���ات 
ال��ق��ت��ال أح���ب إل��ي��ه م���ن أي يشء أخ��ر 
وكان يف مقدمة الصفوف يف مختلف 

الجبهات.

ك����������م����������ا أك�������������������د ال���������ج���������ن���������ي���������د اس����������ت����������ه����������داف 
ال����ع����دوان ل��ل��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س ال��ص��م��اد 
اس����ت����ه����داف����اً مل�����ش�����روع ال�����دول�����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال����ح����دي����ث����ة، م����ش����ريا إىل أن ال��ي��م��ن��ي��ني 
م��اض��ون يف ال��س��ري ع��ى نهج الشهيد 
ال��ق��ائ��د حسني ب��ن ب��درال��دي��ن الحويث 
وال����ش����ه����ي����د ال����رئ����ي����س ص�����ال�����ح ال���ص���م���اد 
ح���ت���ى ت���ح���ق���ي���ق ال���ن���ص���ر وط��������رد امل��ح��ت��ل 
واالس���ت���ق���الل وال���ح���ري���ة وب���ن���اء ال��دول��ة 

اليمنية الحديثة.
ت�����خ�����ل�����ل ال������ف������ع������ال������ي������ة ال��������ت��������ي ح����ض����ره����ا 
األم�������������ني ال��������ع��������ام امل������س������اع������د ل���ل���م���ج���ل���س 

ال�������ش�������ؤون  ل����ت����ن����س����ي����ق وإدارة  األع��������������ى 
اإلن���س���ان���ي���ة ووك�������الء وزارة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
والتنمية ورؤساء الوحدات باملكتب 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي إلدارة ال�������رؤي�������ة ال���وط���ن���ي���ة 
ورؤس�������������اء ال��������دوائ��������ر ب����امل����ج����ل����س األع������ى 
ل��ت��ن��س��ي��ق وإدارة ال����ش����ؤون اإلن��س��ان��ي��ة 
وم����دراء ال��ع��م��وم وال���ك���وادر الوظيفة 
ب���������وزارة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال����ج����ه����از امل����رك����زي 
ل���إح���ص���اء وم���ك���ت���ب ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة 
وامل����ج����ل����س ع������رض ف���ي���ل���م وث����ائ����ق����ي ع��ن 
حياة الرئيس الشهيد صالح الصماد 

السياسية والجهادية.

عن قرب
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ن����ع����ي����ش ه��������ذه األي��������ام 
ال�����������������ذك�����������������رى ال��������خ��������ام��������س��������ة 
الس����������ت����������ش����������ه����������اد ال��������رئ��������ي��������س 
ص��������ال��������ح ال��������ص��������م��������اد ال����������ذي 
ق��دم روح���ه رخيصة من 
اج�������������ل ال����������وط����������ن وت�����ح�����م�����ل 
امل�������س�������ؤول�������ي�������ة يف أص�����ع�����ب 
وأح��������������������������ل��������������������������ك ال����������������������ظ����������������������روف 
واس�������ت�������ط�������اع ب����ح����ن����ك����ت����ه أن 
ي������ك������س������ب ح����������ب ال����ج����م����ي����ع 
س��ل��ط��ة وم���ع���ارض���ة ن��ظ��را 
ل����������رؤي����������ت����������ه ال�����������واس�����������ع�����������ة يف 
إشراك كافة املكونات يف 

مشروعه الوطني الشهري 
)يدي تبني ويد تحمي(.

ل����������ق����������د ك��������������������ان ل��������ل��������ح��������دي��������دة 
ن���ص���ي���ب ك���ب���ري م�����ن اه���ت���م���ام 

الرئيس الشهيد ففيها استشهد وفيها أرس��ل الرسائل الكثرية 
للمحتلني وعى ترابها ومياهها زار األبطال املرابطني وقد قدم 
ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد ن��م��وذج��ا ق��وي��ا ل��ق��ي��ادة ال���وط���ن يف ظل 
ظ��روف استثنائية وت��ح��دي��ات ك��ب��رية، م��ن خ��الل ترسيخ املشروع 
ال����ن����ه����ض����وي وال����������ذي ي����رك����ز م�����ن ج����ه����ة ع�����ى ب����ن����اء دول��������ة امل����ؤس����س����ات 
والقانون والعدالة واملساواة واالهتمام بحياة وشؤون املواطنني 
وت����وف����ري ال����ف����رص رغ�����م ال�����ع�����دوان، وم�����ن ج���ه���ة أخ������رى ويف ال���وق���ت 

نفسه الرتكيز عى الجبهات وتطوير الصناعات العسكرية.
وق�����د ش����ه����دت امل���ؤس���س���ة ال���ع���س���ك���ري���ة يف ع����ه����ده ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة يف 
ة واملنظومات الباليستية  التصنيع الحربي ومنها الطائرات املسريرّ
امل��ت��ن��وع��ة وال���ت���ي ك���ان ل��ه��ا ع��ظ��ي��م األث����ر يف ت��غ��ي��ري م��ع��ادل��ة امل��واج��ه��ة 
وان��ت��ق��ال ال��ي��م��ن م��ن ال��دف��اع إىل ال��ه��ج��وم وال����ردع وم���ن ال��ض��رب��ات 
الباليستية األحادية إىل دفعات موجعة يف عمق أرايض العدو 

السعودي واإلمارايت.
ال تقف أهمية إحياء الذكرى السنوية للقائد الشهيد الرئيس 
صالح الصماد عند تذكر مآثره ومناقبه وه��ي كثرية ومعروفة 
لدى الجميع، بل تتجاوز ذلك للوقوف عند قائد وسيايس عظيم 
ح��م��ل ل��ن��ا م��ش��روع��اً س��ي��اس��ي��اً ك���ان ب��داي��ة م��رح��ل��ة ت��ح��ول وط��ن��ي يف 
م���رح���ل���ة وط���ن���ي���ة ح����رج����ة واس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة، م����ش����روع ه����دف����ه أن ي��ك��ون 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي أك����ر ص���م���وداً وق�����وة وث���ب���ات���اً وت���ح���رك���اً، م���ن اج��ل��ه 

دفع الرئيس الصماد حياته شهيدا.
ج������س������د ال�������رئ�������ي�������س ال�����ش�����ه�����ي�����د ص�������ال�������ح ع��������ي ال�������ص�������م�������اد، ب����م����واق����ف����ه 
وتضحياته أنموذجاً لرئيس استثنايئ، أدى املهام املناطة به خالل 
ترأسه للمجلس السيايس األعى وإدارة الدولة بحنكة وحكمة 

واقتدار يف مرحلة صعبة، وحاسمة يف تاريخ اليمن املعاصر.
ون��ق��ول ل����دول ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا أن دم����اء ال��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س 
س��ت��ح��رق ع��روش��ك��م ول���ن ت��ن��ع��م��وا م��ه��م��ا ك��ل��ف��ن��ا ذل���ك ف��ق��د قطعنا 
عى أنفسنا العهد بعد استشهاده بان نبقى األوفياء ملشروعه 
والجنود املخلصني لتخليص الوطن من شروركم وتحقيق حلمه 
يف ب��ن��اء ال��ي��م��ن ال���خ���ايل م���ن ال��ع��م��الء وامل���رت���زق���ة ...ون����ق����ول للخونة 
واملرتزقة صربنا لن يطول ولدينا اليوم من القوة ما يمكن من دك 
كل مواقع دول العدوان الحساسة فقد مثل املشروع الوطني 
للشهيد الصماد " يد تحمي .. ويد تبني"، حالة فزع لألعداء، 
جعلهم ي��ت��ج��ه��ون ل���وأد ه���ذا امل���ش���روع ب��اغ��ت��ي��ال م��ه��ن��دس��ه وراس���م 
خطوطه العريضة، يف محاولة لكسر شوكة البناء واستقالل 
القرار السيايس، إال أن الرياح تأيت بما ال تشتهي السفن واأليام 

املقبلة ستشهد صدق ما نقول.

* قائد لواء الدفاع الساحي – مدير الكلية البحرية

يف األي������������������������ام امل�������اض�������ي�������ة 
اح������ت������ض������ن������ت ال�����ع�����اص�����م�����ة 
ص��ن��ع��اء م��ع��رض "ال��ب��ن��اء 
واإلن������������ش������������اءات ال��������ث��������اين"، 
كمعرض تقليدي بدأته 
وزارة األشغال والجهات 
ذات ال����ع����الق����ة يف ال���ع���ام 
امل���������ايض، ب����ه����دف ت��ح��ق��ي��ق 
ال���ت���ن���اف���س ال����ت����ج����اري ب��ني 
ك��ربى ال��ش��رك��ات املنتجة 
امل������س������ت������وردة مل����������واد ال����ب����ن����اء 
وال����ت����ش����ي����ي����د وال�����ع�����م�����ران، 
ب�������اإلض�������اف�������ة إىل ال�����ف�����ائ�����دة 

ال���ع���ل���م���ي���ة ال�����ت�����ي ي���م���ك���ن أن 
ي���������ح���������ص���������ل ع��������ل��������ي��������ه��������ا ط�����������الب 
ال���ج���ام���ع���ات وامل���ه���ن���دس���ون 

واملتخصصون يف هذا الجانب.. لكن ما الحظناه أثناء زيارتنا لهذا 
املعرض، أواًل العشوائية يف املساحات املخصصة للمعروضات، 
ف��ل��م ي��ت��م ت��رت��ي��ب��ه��ا ب��ح��س��ب ن��وع��ي��ة ال���ش���رك���ات وامل������واد امل��ع��روض��ة، 
ناهيكم عن استحواذ الشركات التقليدية عى اغلب املساحات 
واألماكن وخيم العرض، وتهميش الشركات الناشئة املنافسة 
التي تحاول الظهور وتقديم البدائل املمكنة يف املرحلة الحالية، 
بعكس شركات ومؤسسات الحديد األخ��رى التي تفاخر بأنها 
تستورد من الخارج، وتحتكر  ج��زءاً كبرياً من السوق املحلية، 
بل وتحقق أيضاً هامش أرباح كبرية ومنذ عشرات السنني، حتى 
أن أص��ح��اب تلك ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات العتيقة ل��م ي��ف��ك��روا يف 
التحول إىل تصنيع الحديد محلياً وتخصيص جزء من إرباحها 
امل���ه���ول���ة ن���ح���و إن����ش����اء ص���ن���اع���ات م��ح��ل��ي��ة ب����ج����ودة ع���ال���ي���ة ت��غ��ن��ي ع��ن 
االسترياد وتوفر فرص العمل آلالف املهندسني والعمال، بداًل 

عن ذهاب ماليني الدوالرات التي تذهب إىل الخارج. 
األمر ال يقتصر عى شركات ومؤسسات الحديد، بل أيضاً عى 
شركات صناعة األسمنت، التي اتسمت مشاركتها يف املعرض 
بالحضور الصوري وعدم تقديمها اي جديد يف التقنية الصناعية 
املتطورة، وكأنهم واثقون بسيطرتهم التامة عى السوق، وعدم 
وجود منافس يقلب موازين العرض والطلب، وهي ذات الحالة 
االحتكارية التي يعمل بها م��س��ت��وردو ال��ح��دي��د.. ب��ل أننا رأي��ن��ا يف 
هذا املعرض الوطني من يسوق لالسمنت املصري ويصفه بأنه 
األفضل األجود.. وكما هو الحال يف بقية معروضات من مواد 
ال��ب��ن��اء، ال��ت��ي ال ي��رت��ق��ي بعضها ل��ل��م��واص��ف��ات ال��ح��دي��ث��ة، وأغلبها 
ت����روي����ج ل���ص���ن���اع���ات خ����ارج����ي����ة، يف ال����وق����ت ال�������ذي غ����اب����ت امل��ن��ت��ج��ات 

الوطنية أو همشت ولم تتح لها الفرصة يف هذا املعرض. 
وإضافة إىل ذلك، لم نلمس يف جانب األسعار اي تخفيضات 
ت�����ذك�����ر، رغ�������م ان م����ث����ل ه�������ذه امل������ع������ارض ف����رص����ة ل���ل���ت���ن���اف���س وج�����ذب 
املستهلك، فذات األسعار املوجودة يف السوق هي املوجودة يف 
املعرض مع تحفظ البعض من األداء باألسعار الحقيقية بحجة 
ان م���ن ي��م��ث��ل ت��ل��ك ال���ش���رك���ات ه���م أص��ح��اب��ه��ا وال ي��ح��ق ل��ل��م��وظ��ف 

التحدث يف هذا الجانب. 
ف����أي ب���ن���اء وت��ش��ي��ي��د ي��م��ك��ن ال���ح���دي���ث ع��ن��ه يف ه����ذه امل���رح���ل���ة ال��ت��ي 
ع��ن��وان��ه��ا إع����ادة اإلع���م���ار، ون��ح��ن أم���ام ه��وام��ري االح��ت��ك��ار م��ن تجار 

ومؤسسات مواد البناء؟! 
وه������ذا م����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا ن���دع���و ق����ي����ادة ال����دول����ة وال���ح���ك���وم���ة وال���ج���ه���ات  
املعنية، إىل إعادة النظر يف هذا الجانب، وتشجيع الرأس املال 
الوطني من خالل إعطائه ميزات وإعفاءات تحفيزية وتشجيعية 
يف اتجاه إنشاء مشاريع استثمارية. مصانع محلية إلنتاج مواد 

البناء املختلفة.

دماء الصماد ستحرق 
عروش الطغاة

معرض البناء  واإلنشاءات 
الثاني.. ال جديد سوى االحتكار

 اللواء الركن/  

محمد عيل القادري *

عبدالحميد  الحجازي

الصماد مثل التوجه القرآني والوطني عبر حتركاته ونشاطه وحرصه الدائم على تلمس احتياجات املواطنني

أك�����������د وزي�������������ر ال������ث������ق������اف������ة أن ال�����رئ�����ي�����س 
ال�����ش�����ه�����ي�����د ص�������ال�������ح ال������ص������م������اد س���ي���ظ���ل 
ان����������م����������وذج����������ا وق���������������������دوة يف ال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ة 
وال�����ب�����ذل وال����ع����ط����اء؛ إذ ق�����دم ح��ي��ات��ه 
رخيصة يف سبيل الله وألج��ل دينه 

ووطنه.
وأشار إىل أن زيارة ضريح الشهيد 
ال���رئ���ي���س ص���ال���ح ال���ص���م���اد وم��راف��ق��ي��ه 
تأيت كرسالة عرفان وامتنان للشهيد 
ال����رئ����ي����س وال����ت����أك����ي����د ع�����ى امل�������ي ع��ى 

دربه والسري عى نهجه الجهادي.
ووض�������������ع وزي�������������ر ال�����ث�����ق�����اف�����ة ع����ب����دال����ل����ه 
أح���م���د ال��ك��ب��ي وم���ع���ه وك�����الء وزارة 
ال���ث���ق���اف���ة ورؤس�����������اء ال���ه���ي���ئ���ات وامل����دي����ر 
التنفيذي لصندوق ال���رتاث، أكليال 
م�������ن ال��������زه��������ور ع�������ى ض������ري������ح ال���ش���ه���ي���د 

الرئيس صالح الصماد ورفاقه.

وخ�����������������الل ال�������������زي�������������ارة ق�������������رأ ال������������زائ������������رون 
الفاتحة عى أرواح الشهداء وزاروا 
م��������ع��������رض ص�������������ور ال��������رئ��������ي��������س ال����ش����ه����ي����د 

صالح الصماد وأطلعوا عى الصور 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ال��ت��ي ت��وث��ق م��ح��ط��ات 

سريته الجهادية.

حصل عميد ركن دكتور /عبدالرحمن 
محمد قاسم دحان القشايئ عى شهادة 
ال��������دك��������ت��������ورة ب�����ام�����ت�����ي�����از م��������ن امل�����ع�����ه�����د ال�����ع�����ايل 
للدكتوراه يف األداب والعلوم اإلنسانية 
واالج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة، ق������س������م ع������ل������م االج������ت������م������اع 
العسكري يف الجامعة اللبنانية ببريوت، 
وذل�����ك ع���ن أط���روح���ت���ه  امل���وس���وم���ة ب�����" دور 
امل���ؤس���س���ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف خ��دم��ة 
املجتمع املحي يف أمانة العاصمة صنعاء 
1962-2012  " دراسة تطبيقية عى 
امل����ؤس����س����ة االق����ت����ص����ادي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة، وذل�����ك 
بإشراف الربوفسور /رشيد محمد شقري.
ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م وامل���ن���اق���ش���ة امل���ك���ون���ة من 
االس������ت������اذ ال�����دك�����ت�����ور رش����ي����د م���ح���م���د ش���ق���ري- 
م������ش������رف������اً، و االس��������ت��������اذ ال������دك������ت������ور ن���اص���ي���ف 
ن��ع��م��ه- ق����ارئ����اً، و االس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ك��ل��ود 
ع���ط���ي���ة- ق�����ارئ�����اً، و االس����ت����اذ ال���دك���ت���ور ل��ب��ن��ى 
ط�����رب�����ي�����ة- م�����ن�����اق�����ش�����اً، و االس�������ت�������اذ ال����دك����ت����ور 
عباس رضا مناقشا أيضاً.. أشادت بجهد 

ال����ب����اح����ث امل���ت���م���ي���ز يف ال�����رس�����ال�����ة ال���ع���ل���م���ي���ة، 
ب����اإلض����اف����ة إىل دق�����ة ال���ن���ت���ائ���ج ال���ت���ي ت��وص��ل 
إل������ي������ه������ا ع���������رب وس���������ائ���������ل وم�����ن�����ه�����ج�����ي�����ة ال����ب����ح����ث 

املحددة يف الدراسة.
ه��ذا وتضمنت رس��ال��ة ال��ب��اح��ث العميد 
ال������������رك������������ن ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن ال���������ق���������ش���������ايئ ن����ح����و 
)376( ص���ف���ح���ة، اح����ت����وت ع����ى م��ق��دم��ة 
وس����������ت����������ة ف������������ص������������ول، ت��������ط��������رق��������ت إىل  ن������ش������أة 
وت��ط��ور املؤسسة العسكرية اليمنية عرب 
م���راح���ل م��خ��ت��ل��ف��ة، وأي����ض����اً دور امل��ؤس��س��ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال���ب���ن���اء وال���ت���ن���م���ي���ة، ون���ش���أة 
وت������ط������ور امل�����ؤس�����س�����ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
م���ن س��ب��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل����ايض وح��ت��ى ع��ام 
2012م دورها يف خدمة املجتمع املحي 
وخاصة يف أمانة العاصمة صنعاء، ثم 
اإلجراءات املنهجية والتحليل اإلحصايئ 
م�������ن واق�����������ع اس�������ت�������م�������ارات االس�����ت�����ب�����ي�����ان ال����ت����ي 
أن���زل���ت ل��ل��م��ب��ح��وث��ني، وص������واًل إىل ال��ن��ت��ائ��ج 

والخاتمة، وقائمة املراجع واملالحق.

وق���������������ف ت��������ح��������ال��������ف األح�������������������������زاب امل������ن������اه������ض������ة 
ل��������ل��������ع��������دوان أم��������������ام امل������س������ت������ج������دات األخ�����������رية 
واملتمثلة يف خطابي قائد الثورة، بذكرى 
اس������ت������ش������ه������اد ال������س������ي������د ح������س������ني ب�������درال�������دي�������ن 
ال�����������ح�����������ويث، وال���������رئ���������ي���������س ال������ش������ه������ي������د ص�����ال�����ح 
ال������ص������م������اد، وال�������������ذي ف�����ن�����د ف����ي����ه����م����ا ح���ق���ائ���ق 
امل���ف���اوض���ات ال���ج���اري���ة يف س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان، 

وما تضمناه من رؤى وسياسات.
وأك�������دت األح��������زاب امل���ن���اه���ض���ة ل���ل���ع���دوان 
، ت��ب��ن��ي م����ا ج�����اء يف خ���ط���اب���ي ق���ائ���د ال���ث���ورة 
ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب�������در ال������دي������ن ال�����ح�����ويث، 
واع����ت����ربت����ه����م����ا خ������ارط������ة ط������ري������ق، وت���دش���ي���ن���ا 
ل����ل����م����رح����ل����ة امل����ق����ب����ل����ة م������ن م����ع����رك����ة ال����ت����ح����رر 
واالستقالل الشامل حتى إخراج القوات 

األجنبية من كافة األرايض اليمنية.

وأشادت بالحضور الجماهريي الكبري 
يف ك���ل ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��م��خ��ت��ل��ف ال��س��اح��ات 
اس��ت��ج��اب��ة ل��دع��وة ق��ائ��د ال���ث���ورة .. معتربة 
ذل��������ك اس����ت����ف����ت����اء ش����ع����ب����ي����اً ع������ى ال�����خ�����ي�����ارات 
االسرتاتيجية ال��ق��ادم��ة يف ح��ال أفشلت 

أمريكا مساعي السالم القائمة.
وأدانت التحركات األمريكية املشبوهة 
الهادفة إىل عرقلة امل��ف��اوض��ات وإفشال 
مساعي السالم.. محملة أمريكا وباقي 
دول ال��ع��دوان املسؤولية الكاملة حيال 

ذلك.
ودع������������������������ا ال�����������ب�����������ي�����������ان ال��������������ق��������������وى واألح����������������������������زاب 
ال���س���ي���اس���ي���ة إىل رف�����ض االرت�����ه�����ان ل��ل��خ��ارج 
وات�����خ�����اذ م����واق����ف واض����ح����ة ض����د ال��ع��م��الء 

والخونة الداعمني لقوى العدوان.

ك��م��ا دع���ا ال��ق��وى وامل��ك��ون��ات املجتمعية 
إىل االستمرار يف رص الصفوف والحشد 
وال����ت����ع����ب����ئ����ة ل�����دع�����م ال����ج����ي����ش وت���ش���ك���ي���الت���ه 
ال���ع���س���ك���ري���ة ب����امل����ال وال�����رج�����ال الس��ت��ك��م��ال 
م������ع������رك������ة ال�������ت�������ح�������رر واالس�����������ت�����������ق�����������الل.. ح�����اث�����ا 
ال�������ج�������ه�������ات امل�����ع�����ن�����ي�����ة إىل ب�����������ذل امل��������زي��������د م���ن 
ال������ج������ه������ود إلص�������������الح االخ����������ت����������الالت وأوج����������ه 

القصور ودعم املبادرات املجتمعية.
وأك�������دت األح��������زاب امل���ن���اه���ض���ة ل���ل���ع���دوان 
ع��������ى م������ح������وري������ة ال�����ق�����ض�����ي�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
وم�����س�����ان�����دة امل�����ق�����اوم�����ة ح����ت����ى ت����ح����ري����ر ك���اف���ة 
األرايض وإق������ام������ة ال������دول������ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
وع��اص��م��ت��ه��ا ال���ق���دس ال���ش���ري���ف، ورف���ض 
سياسة التطبيع والخيانة التي تمارسها 

بعض األنظمة العربية العميلة.

أوض��ح مختار املفلحي مدير 
ت�������س�������وي�������ق م�������ب�������ي�������ع�������ات ال������ش������رك������ة 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة ال����ي����م����ن����ي����ة ل���الس���م���ن���ت 
ح���ض���رم���وت، أن امل���ن���ت���ج امل��ح��ي 
م��������ن م�������������ادة االس������م������ن������ت ي������واج������ه 
يف امل���رح���ل���ة ال���راه���ن���ة ص��ع��وب��ات 
ك��ب��رية، نتيجة ارت���ف���اع تكاليف 
اإلن�������������ت�������������اج خ���������ص���������وص���������اً ت�����ك�����ال�����ي�����ف 
الوقود والطاقة التي ارتفعت 
م����ا  ، وه���������������و  ب������ن������س������ب������ة %400 
ي��ش��ك��ل م��ع��ض��ل��ة ك��ب��رية يف ظل 
وجود االسمنت املستورد الذي 
ي���ن���ت���ج يف ب������ل������دان ال�������ج�������وار ب���أق���ل 
ال��ت��ك��ال��ي��ف ب���ل وت��دع��م��ه ال����دول 

املنتجة.
وأش�����������ار امل����ف����ل����ح����ي يف ت���ص���ري���ح 
خ������������������������������اص ل���������������"ص��������������ح��������������ي��������������ف��������������ة 26 
س�����ب�����ت�����م�����رب" إىل م�����ص�����ان�����ع إن�����ت�����اج 
االس������������م������������ن������������ت م���������ح���������ل���������ي���������اً ق���������������������ادرة 
ع�����ى ت���غ���ط���ي���ة اح����ت����ي����اج ال����س����وق 
املحي، واالنتقال مستقباًل إىل 
التصدير للخارج، لكن لألسف 
م�������ا زال  االس������م������ن������ت امل�����س�����ت�����ورد 
ي��������ح��������ت��������ل ج����������������������������زءاً م��������������ن ال����������س����������وق 
امل�������ح�������ل�������ي�������ة، وه���������ن���������ا ي������ك������م������ن دور 
ال��ج��ه��ات الرسمية يف تشجيع 
ال�������ص�������ن�������اع�������ة امل������ح������ل������ي������ة وإع���������ط���������اء 
امل�������ص�������ن�������ع امل��������ح��������ي ال�����ت�����س�����ه�����ي�����الت 

واإلع����ف����اءات، وإزال�����ة ال��ع��وائ��ق 
وامل���������ش���������ك���������الت ال���������ت���������ي ي�����واج�����ه�����ه�����ا 

وتزيد من كلفة املنتج املحي.
وق�����������������ال امل��������ف��������ل��������ح��������ي:" ح������اول������ن������ا 
يف ال����ش����رك����ة ال����ع����رب����ي����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
الس������م������ن������ت ح�������ض�������رم�������وت، ب���ك���ل 
ج��ه��د رغ����م ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية 
ال����������������وص����������������ول إىل ك��������������ل م�������ن�������اط�������ق 
ال������ي������م������ن، وه�������������ذا رب�������م�������ا زاد م���ن 
ال�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف واألع�����������ب�����������اء ع����ل����ي����ن����ا، 
لكن إن شاء الله األيام املقبلة 
واع�������������������دة ب�������ال�������خ�������ري واالس���������ت���������ق���������رار 
ل������ل������ي������م������ن وس�������ن�������ج�������ن�������ي ث���������م���������رة م����ا 
زرع������������ن������������اه وس������ع������ي������ن������ا ل����ت����ح����ق����ي����ق����ه 

يف ه�����������ذه ال������������ف������������رتة".. الف��������ت��������اً إىل 
ح������������ض������������رم������������وت  اس��������������م��������������ن��������������ت  أن 
م������ن امل����ن����ت����ج����ات ال����وط����ن����ي����ة ال���ت���ي 
ت���ع���ت���م���د ع������ى م����ع����اي����ري ال�����ج�����ودة 
وامل����واص����ف����ات امل���ط���ل���وب���ة مل��الئ��م��ة 
ال�����ب�����ي�����ئ�����ة ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة يف م���خ���ت���ل���ف 
امل��ن��اط��ق الساحلية والجبلية، 
م����ن ح���ي���ث م���ق���اوم���ت���ه ل��ل��رط��وب��ة 
وم��ح��اف��ظ��ت��ه ع����ى ال���ح���دي���د م��ن 
ال���ص���دى، ب���اإلض���اف���ة إىل ع��م��ره 
ال��ط��وي��ل، وه���و م��ا يجعله من 
أن�����واع االس��م��ن��ت امل��ف��ض��ل��ة ل��دى 

الكثري من املواطنني.

الكبسي:   الرئيس الشهيد الصماد أمنوذج  وقدوة في التضحية  والعطاء

الدكتوراه بامتياز 
للعميد الركن عبدالرحمن القشائي

حتالف األحزاب املناهضة للعدوان:  خطاب قائد الثورة خارطة طريق للمرحلة املقبلة

 املفلحي:  االسمنت احمللي يواجه  ارتفاعًا  في 
تكاليف   اإلنتاج ومنافسة  االسمنت املستورد

اجلماعي  :  أهمية توحيد اجلهود لتصويب األخطاء ومعاجلة اإلخفاقات أينما ُوجدت

دعا إلى رفض االرتهان للخارج واتخاذ مواقف واضحة ضد العمالء واخلونة

طالب بدعم الصناعات الوطنية ومنحها التسهيالت

واص�������ل االج����ت����م����اع ال�����ربمل�����اين ال���ح���ك���وم���ي، ع��ق��د 
اجتماعاته أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس 

النواب، عبدالرحمن حسني الجماعي.
ناقش االجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم 
ال��ف��ن��ي وال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي ال��دك��ت��ور محمد لطف 
ال���س���ق���اف ووك����ي����ل وزارة امل���ال���ي���ة ف������ؤاد ال��ك��م��ي��م، 
ورئ��ي��س مجلس إدارة ص��ن��دوق ص��ي��ان��ة ال��ط��رق 
املهندس نبيل الحيفي ونائب رئيس الصندوق، 
وع��دداً من الوكالء واملعنيني يف الجهات ذات 
العالقة، سري العمل يف الصناديق الخاصة وما 
أن��ج��زت��ه وم��ك��ام��ن اإلخ���ف���اق وال��ق��ص��ور يف األداء 
وأبرز الصعوبات والعراقيل التي تعرتض سري 

العمل فيها.
وأك������د ن���ائ���ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�����ن�����واب، أه��م��ي��ة 
ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود ل��ت��ص��وي��ب األخ���ط���اء ومعالجة 
اإلخ����ف����اق����ات أي���ن���م���ا ُوج�������دت مل����ا م����ن ش���أن���ه ت��ع��زي��ز 
العمل املشرتك لتجاوز السلبيات والصعوبات 
التي تعرتض سري أداء الصناديق الخاصة، بما 

فيها صندوق صيانة الطرق.
ولفت إىل أن تلك الجهود تأيت يف إطار تعزيز 
ب����رن����ام����ج ال����ص����م����ود ال����وط����ن����ي يف م����واج����ه����ة اآلث�������ار 

املرتتبة عى تداعيات العدوان والحصار .. حاثاً 
عى مضاعفة الجهود لالرتقاء بمستوى أداء 

الصناديق وتصحيح مكامن االختالالت.

واس�����ت�����م�����ع االج�����ت�����م�����اع إىل م�����الح�����ظ�����ات رؤس��������اء 
وأع��������ض��������اء ال�����ل�����ج�����ان ال������دائ������م������ة امل����ع����ن����ي����ة ب���م���ت���اب���ع���ة 
أداء الصناديق ال��خ��اص��ة، وك��ذا إىل إيضاحات 
وردود املعنيني يف الجانب الحكومي حول أداء 

الصناديق.
وأق���ر االج��ت��م�����اع وض��ع ب��رن��ام��ج زم��ن��ي للوقوف 
ع���ى أداء ت��ل��ك ال��ص��ن��ادي��ق يف ض���وء امل��الح��ظ��ات 
ال�����ت�����ي ُط������رح������ت يف االج�����ت�����م�����اع م������ن ق����ب����ل ال���ل���ج���ان 
امل���ع���ن���ي���ة ب���م���ن���اق���ش���ة أوض��������اع ون����ش����اط ال���ص���ن���ادي���ق 

الخاصة.
ك���م���ا أق������ر االج����ت����م����اع ض���������رورة م������واف������اة ال���ل���ج���ان 
بالبيانات والوثائق املطلوبة ومنها قانون إنشاء 
ال�����ص�����ن�����دوق وأس������م������اء رئ����ي����س وأع������ض������اء م��ج��ل��س 
إدارت��ه، إضافة إىل موافاة اللجان بنسخة من 
محاضر اجتماعات مجلس إدارات الصندوق 
لألعوام 2018 -2022، واملوازنات السنوية 
امل���ع���ت���م���دة ل����ه ل�������ذات األع�����������وام، وامل����ش����اري����ع ال��ت��ي 
ت����م ت��ن��ف��ي��ذه��ا م����ن إي������رادات������ه خ�������ارج إط�������ار امل����وازن����ة 

املعتمدة وكذا خطط الصندوق السنوية املقرة 
من مجلس إدارته.

وواف�����ق االج���ت���م���اع ع���ى ال��ح��س��اب��ات ال��خ��ت��ام��ي��ة 
وال�����ق�����وائ�����م امل����ال����ي����ة ل����ل����ص����ن����دوق وت�����ق�����اري�����ر ال���ج���ه���از 
امل������رك������زي ل����ل����رق����اب����ة وامل����ح����اس����ب����ة ع���ل���ي���ه���ا ۲۰۱۸- 
۲۰۲۲م، إض���اف���ة إىل ت��ق��اري��ر ال��ج��ه��از امل��رك��زي 
ل����ل����رق����اب����ة وامل�����ح�����اس�����ب�����ة امل���ت���ع���ل���ق�������ة ب������������أداء ون����ش����اط 
ال���ص���ن���دوق، ورد إدارة ال���ص���ن���دوق ع��ل��ي��ه��ا، وم��ا 
يتعلق بإيراداته وأوج��ه الصرف منها باملقارنة 
م�������ع أه�������������داف اإلن���������ش���������اء، وم���������ا ي�����خ�����ص ال����ن����ف����ق����ات 
التشغيلية ل��ه ل����ذات األع�����وام وم���ص���ادر اإلي����راد 
وحجمها ومدى تحصيلها واملتأخر منه�ا، وما 

يتعلق بمتابعة الصندوق يف التحصيل.
ك��م��ا واف�����ق االج���ت���م���اع ع���ى ال���ت���ق���اري���ر ال��س��ن��وي��ة 
ال���������ص���������ادرة ع�������ن ال������ص������ن������دوق ل��������ألع��������وام ۲۰۱۸- 
۲۰۲۲م، عى أن يتم موافاة اللجان املعنية 
بتلك الوثائق والبيانات خالل الربنامج الزمني 

املحدد.

خالل االجتماع البرملاني احلكومي ملناقشته املواضيع املتصلة بالصناديق
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يف يوٍم يمني مشهود خرج ابناء افلح اليمن 
ب����م����ح����اف����ظ����ة ح����ج����ة يف م�����س�����رة ال�������وف�������اء ل��ل��ش��ه��ي��د 
ال��رئ��ي��س ال��ص��م��اد - ال�����ذي ب����ذل ن��ف��س��ه يف سبيل 
ال����ل����ه ح�����ام�����ًا ق���ض���ي���ة وط������ن يف م����واج����ه����ة االع��������داء 
امل���س���ت���ك���ري���ن وال����ط����غ����اة امل���س���ت���ب���دي���ن -. ي��ت��ق��دم��ه��م 
الشيخ خالد دغشر اليزيدي مديرعام املديرية 
رئ����ي����س امل����ج����ل����س امل����ح����ي وال�����دك�����ت�����ور م���ح���م���د ع��ي 
ال������ع������رج������ي رئ�������ي�������س امل������ج������ل������س االش������������������رايف امل������ش������رف 
ال�����������ع�����������ام وال�������ع�������ق�������ي�������د ب������ك������ي������ل ع�����������ي ح������ب������ي������ش م������دي������ر 
ال����ش����رط����ة ورج�����������االت ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة واع����ض����اء 
امل����ك����ت����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي و امل����ج����ل����س االش�������������رايف وع������دد 
م��ن ال��ق��ي��ادات العسكرية واالم��ن��ي��ة وال��رب��وي��ة و 
هيئة االوق����اف وال��زك��اة .  وذل���ك إح��ي��اًء للذكرى 
ال��س��ن��وي��ة ال��خ��ام��س��ة الس��ت��ش��ه��اده وامل��ت��زام��ن��ة مع 
ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ح��س��ن ب��در 
الدين الحويث . والتي حيوا فيها القيم واملبادئ 
وال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود ال��ت��ي ع��ن��ون��ت ح��ي��اة الشهيد 
ال��ص��م��اد وق��دم��ه��ا ل��اج��ي��ال م���ن ب��ع��ده ك��ن��م��وذج 
فريد لطاب الحرية يف كل بلد وفخر لعشاق 
ال����ك����رام����ة م�����ن ك�����ل ام������ة . واع����ل����ن����وا ال���ت���ض���ام���ن م��ع 
ف����ل����س����ط����ن ك����ق����ض����ي����ة م�����رك�����زي�����ة وش������ع������ب م���ظ���ل���وم 
وم��ق��دس��ات م��ح��ت��ل��ة ي��دن��س��ه��ا ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين 
ال����ب����غ����ي����ض .. م�����ح�����ذري�����ن ت�����ح�����ال�����ف ال���������ع���������دوان م���ن 
م���غ���ب���ة ت����م����ادي����ه واس�����ت�����م�����رار ال����ح����ص����ار . ه�������ذا وق����د 
انطلقت الجماهر االفلحية الغفرة يف مسرتها 
الحاشدة تجوب الطريق العام بعاصمة املديرية 
ج���ّي���اح وص�����واًل اىل س��اح��ة االح���ت���ف���االت ب��م��درس��ة 

ال���رس���ول االع��ظ��م - ص��ل��وات ال��ل��ه وس��ام��ه عليه 
وآل���ه - م�����رددًة ال��ه��ت��اف��ات وال��ش��ع��ارات املناهضة 
ل���������ل���������ع���������دوان امل������������ؤك������������دة ص��������م��������ود ش�����ع�����ب�����ن�����ا ال����ي����م����ن����ي 
وت������ح������رك������ه ع�������ى خ�����ط�����ى ال�����ش�����ه�����ي�����د ال������ص������م������اد وف�����ق 
م��ن��ه��ج امل����ش����روع ال����ق����رآين ال�����ذي ج����اء ب���ه ال��ش��ه��ي��د 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ل��م ح��س��ن ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث . بعد 
ذلك نفذ املحتشدون وقفة جماهرية استثنائية 
كرى ولوحة وفاٍء عظمى عكست عظمة ابناء 
اف���ل���ح ال���ي���م���ن وع���ظ���ي���م م���واق���ف���ه���ا يف ك����ل امل���واق���ف 
وامل��ن��ع��ط��ف��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة . ويف ال��وق��ف��ة ص��دح��ت 
ال����ك����ل����م����ات ال����ص����م����ادي����ة ب����امل����ن����اق����ب ال�����ت�����ي ت���م���ي���ز ب��ه��ا 
ال��ش��ه��ي��د ال���رئ���ي���س ال���ص���م���اد وم���واق���ف���ه ال��ب��ط��ول��ي��ة 

ال��ت��ي ك���رَّّ ل��ه��ا ال��ت��اري��خ وخ��ط��اب��ات��ه ال��ص��ادق��ة التي 
ترن كلماتها يف مسامع االفاق وستظل ألسنة 
املجد والخلود ترددها عى مسامع البشرية *" 
مل��س��ح ال��غ��ب��ار م��ن اح��ذي��ة امل��ج��اه��دي��ن اش����رف من 
ك�����ل م���ن���اص���ب ال����دن����ي����ا "* ه������ذا وق������د ع������رت ك��ل��م��ة 
السلطة املحلية واملجلس االش��رايف التي القاها 
ال����دك����ت����ور م��ح��م��د ع����ي ال���ع���رج���ي امل����ش����رف ال���ع���ام 
ع��ن الشكر والتقدير الب��ن��اء اليمن ع��ام��ة وافلح 
ال���ي���م���ن خ���اص���ة ع����ن اس��ت��ج��اب��ت��ه��م ل����دع����وة ال��س��ي��د 
ال����ع����ل����م ع����ب����دامل����ل����ك ب�������در ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث ي��ح��ف��ظ��ه 
الّله للخروج االستثنايئ املشرف وف��اًء للشهيد 
ال�����ص�����م�����اد وت����ض����ام����ن����اً م������ع ال����ش����ع����ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ورس������ال������ة ت���ح���ذي���ر ل���ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان !! . وأث���ن���ى 
ع��ى ك��ل امل��واق��ف اليمنية امل��ش��رف��ة والتضحيات 
الجسيمة التي ُبذلت يف سني ال��ع��دوان إلعاء 
راي��������ة ال����ح����ق وإك������م������ال ب���ن���ي���ان امل����ج����د . وُت���������وج ذل���ك 
ببيان حكيم تاه االخ املجاهد ابو تراب الشعبي 
املشرف الربوي - نائب مدير الربية والتعليم 
وال����ذي تضمن ال��ت��أك��ي��د بتمسك شعبنا اليمني 
ب��ح��ق��وق��ه امل��ش��روع��ة واي��م��ان��ه بقضيته ال��ع��ادل��ة . 
وعى امريكا ان ال ُتخطئ الرهان بمحاولة عرقلة 
س��ر ال��وس��اط��ة ال��ع��م��ان��ي��ة الشقيقة ف��ل��ن يصاب 
الشعب اليمني بالوهن او الضعف او االستكانة 
؛ فلن يطيل املحتل والغازي عى تراب الوطن 
ب��������ق��������اؤه .م�������ج�������ددي�������ن م����ط����ل����ب����ه����م  ب�����رح�����ي�����ل امل����ح����ت����ل 
وال�������غ�������ازي )ال�����س�����ع�����ودي واالم���������������ارايت وال����ري����ط����اين 
واالم��ري��ي ( . وان القضية الفلسطينية تشكل 

االولوية لليمن شعباً وقيادة .

 * ب����ع����ي����دا ع������ن ال����رس����م����ي����ات 
واقرتابا من الشاعر واالديب 
والكاتب عبدالرحمن مراد.. 
ك�����ي�����ف ت������ق������رأ واق������ع������ن������ا ال����ث����ق����ايف 
ال��ي��وم ب��ع��د ك��ل ه���ذا االن��ه��ي��ار 
واالضطراب الذي حدث عىل 
مدى عقد ونيف من الزمان؟
** ال���ح���ق���ي���ق���ة ال�����واق�����ع ال����ث����ق����ايف ال��ي��م��ن��ي 
ي�������م�������ر ب������م������رح������ل������ة ض������ب������اب������ي������ة غ�����������ر واض�������ح�������ة 
امل������ع������ال������م وال االه�����������������داف ه��������و ص����������دى ل���ك���ل 
ه���������ذا ال�����ت�����دم�����ر ال�����������ذي ي������ح������دث يف ح���ي���ات���ن���ا 
, ف����ق����د ت�����رك�����ت ال������ح������روب واالض������ط������راب������ات 
م��ن��ذ ع��ق��د ال��ت��س��ع��ي��ن��ات اىل ال���ي���وم ج��رح��ا 
غ�����ائ�����را وان����ق����س����ام����ا ع���م���ي���ق���ا , وح�����ي�����اة ذات 
ابعاد انهزامية ال تنتصر للمفاهيم التي 
ترسخت يف التصورات العامة , الواقع 
ال�����ث�����ق�����ايف ض����ح����ي����ة واق�����������ع س������ي������ايس م�������ارس 
التعسف فرك ذاتا غر سوية , ال غاية 
لها سوى الحصول عى اسباب العيش 
ال������ك������ري������م ويف ه���������ذه ال���������زاوي���������ة ي����ص����ب����ح م���ن 
ال��ص��ع��ب أن ي���ك���ون ه���ن���اك ت��ف��ك��را ن��ب��ي��ل.. 
حن تحاصر حياتك دائ��رة االحتياجات 
ال����ي����وم����ي����ة ل���ل���ع���ي���ش ب������ال������ض������رورة س���ت���ك���ون 
واقعا تحت تأثر تلك الضرورات لذلك 
فمعظم النتاج الثقايف تقوده الضرورة 
ال���ح���ي���ات���ي���ة ل������إف������راد أو ال����ج����م����اع����ات ح��ت��ى 
امل�����������واق�����������ف ت��������ك��������ون واق���������ع���������ة ت������ح������ت ض���غ���ط 
امل����ص����ل����ح����ة وال��������ض��������رورة ال����ي����وم����ي����ة , وح����ن 
ت��ن��ظ��ر ل��ل��ن��ت��اج ال��ث��ق��ايف ت��ج��ده م��ن��س��اق��ا اىل 
التماهي مع ما يوفر له شعورا بالقيمة 
وب��امل��ع��ن��ى وب���ال���ح���ي���اة , ل���ذل���ك ت��ج��د غ��ال��ب 
ال��ن��ت��اج االب���داع���ي ع���ى م���دى ث��اث��ة ع��ق��ود 
من تاريخ اليمن عى تضاد مع ما يبني , 
فهو يهدم ملجرد الهدم , ويقوم بتفكيك 
ال����ب����ن����ى ال����ع����ام����ة ال����ث����ق����اف����ي����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 
ان��ت��ق��ام��ا م���ن ال����واق����ع ال���ث���ق���ايف وال��س��ي��ايس 
ال����������ذي ي������م������ارس ال����ت����ع����س����ف وال������غ������ن ع��ى 

الفرد والجماعة .
ج�������ي�������ل  اىل  ب�����������������ال�����������������ع�����������������ودة   *
ال��������ت��������س��������ع��������ي��������ن��������ات م�������������ن ال���������ق���������رن 
املايض هل تراه أحدث تحوال 

يف املسار الثقايف؟
**جيل التسعينات من القرن املايض 
وق�������ع ت����ح����ت ه�������ول ال����ص����دم����ة ال���ح���ض���اري���ة 
الجديدة واشتغل تحت فلسفة الذات 
ال��ت��ي ت��ق��ط��ع ص��ل��ت��ه��ا ب���امل���ايض وت���ح���اول أن 
تبدع واقعها الحر والنبيل لكن الواقع 
خذلها فعاشت تيها وضياعا , فلسفة 
القطيعة م��ع امل���ايض أو مصطلح األب��وة 
ال���ث���ق���اف���ي���ة أف���������رغ األش������ي������اء م�����ن م���ح���ت���واه���ا 
وت���ب���ع���ا ل����ذل����ك ض����اع����ت ال����ه����وي����ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال���س���م���ة ال���غ���ال���ب���ة وق�����د ت�����رك ذل�����ك ظ���اال 
ع��ى امل��س��ار السيايس فاضطرب وح��دث 
ما ح��دث من انهيارات يف النظام العام 
وال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي وض��������اع��������ت ال�������ي�������م�������ن.. ط��������وال 
ع���ق���ود ث���اث���ة ل����م ي�����رز أح�����د ك��م��ث��ق��ف ف���رد 
وح����ر , وت��م��وض��ع��ت ال��ش��ل��ل��ي��ة وال��ح��زب��ي��ة 
يف مراكز مهمة فكانت تلغي كل ما هو 
ح��ق��ي��ق��ي وت��ش��ي��د ك���ل م���ا ه���و ه���ام���ي اىل 
درجة أن أصبح املثقف مررا وتابعا أمينا 
للسيايس حتى وصل به الحال أن يؤجر 

ف���ك���ره وق��ل��م��ه ل��ل��س��ي��ايس ح��ت��ى يستطيع 
ال��ع��ي��ش وف���ق ف��ق��ه ال���ض���رورة ال����ذي س��اد 

يف تلك املرحلة اىل يومنا املشهود .
* املثقف الديني برز يف هذه 
املرحلة بشكل كبري اقصد يف 
ال���ف���رتة ال���ت���ي ت��ح��دث��ت ع��ن��ه��ا..  
ه��������������ل ت�������������������رى أن ب����������������������������روزه ك����������ان 

ضرورة ؟
** املثقف الديني مثقف نيص وفقهي 
وظ��ه��وره ك��ان حالة طبيعية بعد حركة 
القطيعة مع املايض التي سادت يف سماء 
املرحلة , فهو يبحث عن األصول يقيس 
ع��ل��ي��ه��ا م��ظ��اه��ر ال��ح��داث��ة ال��ت��ي ب����دأت ت��رز 
يف الخطاب الثقايف ,فالنص هو سلطة 
م���رج���ع���ي���ة ل��ل��ع��ق��ل ال���دي���ن���ي ول��ل��ج��م��اع��ات 
الدينية ولذلك تجدها عى تضاد كامل 
مع مظاهر العصر وتطوراته, وثقافتها 
ال تتعدى تعطيل حركة التاريخ واعادته 
بكل تجلياته يف املايض , وقد عجز املثقف 
ال����دي����ن����ي يف ح�����ل ال����ك����ث����ر م�����ن االش�����ك�����االت 
امل��ع��اص��رة فهو ل��م يفكر يف م��ش��روع بناء 
ال��دول��ة ,ل��ذل��ك ظ��ل املجتمع يتمحور يف 
ع����م����ق األزم�������������ات امل�����ع�����ق�����دة ,ول���������م ي��س��ت��ط��ع 
حل قضايا حقيقية ومعقدة ومتكاملة 
ومرتبطة ببعضها مثل فكرة االستقال 
,وفكرة تطوير املجتمع ,وتحديث قانون 

حركة التغير يف الطبيعة واملجتمع.
ف����ا ي��م��ك��ن اخ�����ت�����زال ح���رك���ة ال���ث���ق���اف���ة يف 
املجتمعات إىل “نمطية مماثلة” كونها 
ل��ي��س��ت ج��ام��دة أو م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، وب��ال��ت��ايل 
ف��ال��ت��ي��ار ال��ن��ظ��ري وامل��ن��ه��ج��ي ال����ذي يعتمد 
مقاربة ثقافية دينامية، ينظر إىل الفرد 
ب��وص��ف��ه ف���اع���ًا اج��ت��م��اع��ًي��ا، ي���ؤث���ر وي��ت��أث��ر, 
وي��ن��ف��ع��ل وي��ت��ف��اع��ل، يف ب��ي��ئ��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 
وث��ق��اف��ي��ة م���ح���ددة، ل��ت��ص��ب��ح التشكيات 

االجتماعية، كخيارات الوالء واالنتماء، 
معًطى يشارك األفراد يف تكوينه.

وم��ع ه��ذا التصور الدينامي للثقافة، 
تكون الهوية بحد ذاتها كجدل إنساين 
واجتماعي، وتكون يف ضوء هذه املقاربة 
صرورًة تكّون نسًقا ذا معنى عند الفرد 
ال�������������ذي ي�����ت�����ف�����اع�����ل م��������ع آخ���������ري���������ن، ب�����ال�����وق�����ت 
ن����ف����س����ه ال����������ذي ي����ت����ف����اع����ل ف����ي����ه م������ع ال���ن���س���ق 
الرمزي بشقيه املوروث والسائد، حيث 

يتطورون مًعا.
               * يف ظ����ل ه���ك���ذا واق������ع ك��ي��ف 
ي��م��ك��ن��ن��ا ال��ن��ه��وض ط��امل��ا ون��ح��ن نعيش 

عمق األزمات البنيوية القاتلة ؟

** ي��م��ك��ن��ن��ا ال���ن���ه���وض م���ن خ����ال ع���ودة 
م������اديت ال��ف��ل��س��ف��ة وامل���ن���ط���ق اىل م��ن��اه��ج��ن��ا 
الدراسية نحن يف أشد الحاجة اىل تطوير 
أساليب تفكر العقل العربي من خال 
ممارسة النقد القائم عى قواعد املنطق 
ال��س��ل��ي��م ول��ي��س ال��ت��س��ل��ي��م آلراء ال��ف��ق��ه��اء 
ال���ذي���ن اج���ت���ه���دوا وف����ق م��ع��ط��ي��ات زم��ن��ه��م 
الذي عاشوه , فالتطوير والتجديد يتم 
من خال نقد الفكر القديم واالتصال به 
ال من خال القطيعة التي قال بها رواد 
الحداثة , فالرفض للقديم ال يعني أنه 
غ���ر ص���ال���ح ل��ل��زم��ن امل��ع��اص��ر ف��ال��ك��ث��ر من 
الراث الثقايف مهمل يف حياتنا الثقافية 
خ����اص����ة يف ال���ب���ع���د االخ�����اق�����ي وال���ق���ي���م���ي , 
ف��ال��راف��ض��ون ل��ل��راث ه��م راض����ون بشكل 
غر واع لراث أمم أخرى من باب التأثر 
بالثقافة الغالبة , نحن ال نحبذ الفصل 
ال��ث��ق��ايف ألن���ه ي��ش��ك��ل ت��ي��ه��ا وض��ي��اع��ا ول��ك��ن 
ندعو اىل التطوير والتجديد باعتبارهما 
ب���ن���اء ع����ى أس�����س ال���ه���وي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي 
البد أن نعيد االعتبار لها ونعتز بها من 
حيث كونها منظومة معرفية وأخاقية 
واي��دي��ول��وج��ي��ة دال���ة علينا وت��ش��ك��ل حالة 
ام����ت����اء ل���ن���ا ح���ت���ى ن�����رك أث�������را م���ح���م���ودا يف 
ال��ت��اري��خ ك��أم��ة ذات قيمة ال ك��أم��ة تابعة 

وذليلة .
* ال����������س����������ي����������اس����������ة ال�������ث�������ق�������اف�������ي�������ة 
ال����������وط����������ن����������ي����������ة يف ال����������ي����������م����������ن ه�����ل 
تراها ق��ادرة عىل االستجابة 
ل���������ض���������رورات ال��������واق��������ع وم���ل���ب���ي���ة 

لطموحاته ؟
** ل���������أس���������ف ل�������ي�������س ل�������دي�������ن�������ا يف ال�����ي�����م�����ن 
س���������ي���������اس���������ة ث��������ق��������اف��������ي��������ة , ي�������م�������ك�������ن�������ن�������ا ال���������ق���������ول 
ل�����دي�����ن�����ا أي������دي������ول������وج������ي������ات ت������ت������ص������ارع , ه�����ذه 
االيديولوجيات تحاول أن تفرض نفسها 
وال ت����راع����ي ال���ت���ن���وع ال���ث���ق���ايف ل��ل��ي��م��ن , ك��ل 
حزب يف اليمن فرح بما يؤمن به ويرى 
ن���ف���س���ه األص�����ل�����ح واألرش����������د , وه����ن����ا ت��ك��م��ن 
امل��ش��ك��ل��ة , ف��ال��س��ي��اس��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة الب����د أن 
تكون صيغة جامعة للكل , هناك قضايا 
مشركة يغفل عنها ال��واق��ع , فالحزب 
م��ن حقه أن يشتغل ع��ى أيديولوجيته 
لكن يف إط��اره البيني وبقدر من الحرية 
ل���آخ���ر ل��ك��ن يف ال��ق��ض��اي��ا امل���ش���رك���ة يجب 
أن يصطف اىل جانبها , مثا يف موضوع 
البعد التاريخي هناك استهداف لليمن 
ال نرى األمر يخص حزب أو جماعة بل 
يخص كل اليمن , ويف موضوع األغنية 
ال��ت��ي يتنازعها ال��ج��وار يجب أن يصطف 
ال��ك��ل ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن امل���وق���ف ال��ن��ظ��ري 
م���ن���ه���ا م�����ن ق���ب���ل ه������ذي ال���ج���م���اع���ة أو ت��ل��ك 
, م����ن امل���ع���ي���ب أن ي���م���ت���د االس����ت����ه����داف اىل 
البعد الحضاري والبيئي لليمن دون أن 
ي��س��ج��ل م��وق��ف��ا ج��ام��ع��ا ل��ك��ل املحسوبن 
ب�������االن�������ت�������م�������اء اىل ال������ي������م������ن , امل����������وض����������وع ه���ن���ا 
يمس اليمن والبد أن يصطف الكل اىل 
ح��ق��وق ال��ي��م��ن , ال��ي��م��ن ي��س��ت��ه��دف ال��ي��وم 
ل����ي����س ع����س����ك����ري����ا وح�����س�����ب ب������ل وت����اري����خ����ي����ا 
وح���ض���اري���ا وث��ق��اف��ي��ا ه���ن���اك ح���رك���ة ت��ج��زئ��ة 
للهويات الكلية الجامعة , اآلخر يرى أن 
اس��ت��ه��داف��ه لتلك ال��ه��وي��ات الكلية يمهد 

ال���ط���ري���ق أم����ام����ه ل����ف����رض ث���ن���ائ���ي���ة ال��ه��ي��م��ن��ة 
وال��خ��ض��وع , وق���د يحقق م��ن خ���ال ه��ذا 
االشتغال املكثف غاياته التي عجز عنها 
يف الجانب العسكري وعر التاريخ كثرة 

يف الداللة عى ما نذهب اليه .
* ه�����������ذا ال����������������رأي ي������ق������ودن������ا اىل 
ف��ك��رة ال���ت���اري���خ..  ال��ك��ث��ري ي��رى 
أن ال����������ت����������اري����������خ ي������ع������ي������د ن����ف����س����ه 

ويتكرر ؟
** ال����ت����اري����خ ال ي���ع���ي���د ن���ف���س���ه وال ي��ت��ك��رر 
ب���ل ن��ح��ن م���ن ي��ع��ي��ده وي����ك����رره , ف��ال��ع��ق��ل 
ال�����ع�����رب�����ي ي�����ق�����رأ ال�����ت�����اري�����خ ألث������ب������ات ال�����ص�����راع 
وتعميقه , ولذلك تتكرر أحداثه وتتجدد 
يف حياتنا , وه��ن��اك ح��ل��ق��ات م��ف��ق��ودة يف 
التاريخ ألن م��ن يكتبه يف الغالب يكون 
امل��ن��ت��ص��ر وه�����ذه اش��ك��ال��ي��ة ب��ن��ي��وي��ة عميقة 
أي��ض��ا أوقعتنا يف عمق األزم����ات املتكررة 
يف حياتنا املعاصرة , التاريخ مادة يحب 
أن تكتب كما كانت يف واقعها دون زيف 
أو ت���ض���ل���ي���ل , ل���ك���ن يف ال������واق������ع ال���س���ي���ايس 
العربي يكتب التاريخ ليكون شاهدا أو 
مررا لنظام أو سياسة بعينها , ولذلك 
لو تغوص يف املنت الثقايف العربي تجده 
ي�����ت�����خ�����ذ م��������ن امل���������������ادة ال�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة دل�������ي�������ا أو 
ش���اه���دا , أم���ا ال��ت��دب��ر وال��ت��ف��ك��ر يف أح��داث��ه 
ويف أخطائه فهذا أم��ر أبعد ما يكون يف 
الكثر من ذلك الخطاب أو املنت الثقايف 
ال�����������ذي ن�������ق�������رأه , وإذا ب����ح����ث����ت يف أس�����ب�����اب 
ن�������ه�������وض األم�������������م م��������ن ح������ول������ن������ا ت������ج������د أن����ه����م 
يشبعون ال��ت��اري��خ ق����راءة ون��ق��دا وتحليا 
حتى يتعلموا منه كيف يتجاوزون تلك 
االخ���ط���اء ال��ت��ي وق��ع��ت يف س��ي��اق اح��داث��ه 
وي�����ت�����ف�����رغ�����ون ل�����ب�����ن�����اء امل����س����ت����ق����ب����ل وت���ح���ق���ي���ق 

النهضة لشعوبهم .
* هل نستطيع القول أن هذا التوجه 
وراء املحموالت الرمزية التاريخية يف 

نصوصك االبداعية ؟
ت��س��ت��ط��ي��ع أن ت��ق��ول ذل����ك ف��ان��ا اش��ت��غ��ل 
ع�������ى م�������ش�������روع ث������ق������ايف أرى ال������ت������اري������خ ف���ي���ه 
ح��رك��ة معيقة ومعطلة للنهضة , وقد 
ت������رك ه������ذا ال����ظ����ال يف ت���وج���ه���ي ال�������ردوين 
إذ أن�������ه س���ب���ق���ن���ي ال�����ي�����ه ل����ك����ن م������ع ق�������در م��ن 
املغايرة , فالردوين كان يرى يف التاريخ 
استبصارا ي��رى فيه املستقبل من خال 
أح����داث����ه وق��ي��اس��ه��ا ع���ى ال���ح���اض���ر وت��وق��ع 
ن���ت���ائ���ج���ه���ا يف امل���س���ت���ق���ب���ل ول����ذل����ك ن������رى م��ن 
يقول بظاهرة التنبوء يف شعر الردوين.               

*ب������������������رأي������������������ك مل��������������������������اذا ل����������������م ت������ك������ن 
ال���ن���خ���ب���ة امل���ث���ق���ف���ة واح����������دة م��ن 
خ�����ط�����وط ال�������دف�������اع ال�����ق�����وي�����ة يف 
ال��ي��م��ن , وان���م���ا ان���دف���ع���ت اىل 

االنقسام ؟
** ه���ذا م��وض��وع ش��ائ��ك يف اع��ت��ق��ادي , 
ويعود يف األساس اىل سوء العاقة بن 
السيايس واملثقف , واىل ضبابية الرؤية , 
واىل التحيزات , واىل الوضع الوجودي 
وامل����ع����ي����ي ل���ل���م���ث���ق���ف , ف����ح����ن ي�����ب�����دو ك��ل 
يشء حولنا يف الطبيعة كعنصر مهدد 
لنا, وفوىض , نشعر بحاجتنا اىل اقصاء 
س���م���ات ال�������زوال وال��ت��ن��اف��ر ب���ن ال��ك��ائ��ن��ات, 
ف��ن��ح��ن ه���ن���ا خ������ارج م���ع���ادل���ة ال����ف����وىض وال 

ن���ش���ع���ر ب���امل���ع���ن���ى ال���ح���ق���ي���ق���ي ل�����وج�����ودن�����ا يف 
طبيعة سماتها ال��ف��وىض وال��ف��ن��اء لذلك 
فاملوقف خاضع ملنابع االستقرار النفيس 
واالجتماعي ,وعند هذه النقطة يحدث 
االن��ق��س��ام أو تستطيع ال��ق��ول أن���ه ح��دث 
االنقسام بسبب التنافر وع��دم التناغم 
, وعدم االشتغال عى املشرك الجامع 

بن كل االطراف .
يف ال������ي������م������ن ل������دي������ن������ا اش������ك������ال������ي������ة يف ف����ك����رة 
ال�����ه�����وي�����ة ال����ج����ام����ع����ة , ف����ال����ت����ع����دد ال����ث����ق����ايف 
وال���ع���ام���ل ال���ت���اري���خ���ي ي��ت��ح��رك��ان ب��ف��ع��ال��ي��ة 
كبرة يف حياتنا ومثل ذلك من القضايا 
ال��ك��رى ال��ت��ي ل��م نستطع ف��ض اشكالها 
ح��ت��ى ت��ت��وح��د ال���رؤي���ة ك��م��ا ه���و ح��اص��ل يف 
مصر مثا , فمصر رغم التعدد الثقايف 
وال���ت���ن���اف���ر ل��ك��ن يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ي��ل��ت��ق��ون 
ع����ن����د م����ص����ر , يف ال����ي����م����ن ح��������دث ك������ل ه����ذا 
الدمار وكل هذا االستهداف فوجدنا من 
اب��ن��اء ج��ل��دت��ن��ا م��ن يصطف م��ع ال��ع��دوان 
ويبارك تدمر باده وهي حالة يفرض 
بنا ال��وق��وف أمامها بقدر م��ن املسؤولية 
االخاقية والثقافية والوطنية ومعالجة 
بواعثها النفسية وتصحيح املسار الثقايف 

بشكل فاعل .
* م�����������ا ال������������������ذي م�������ي�������ز االن���������ت���������اج 
ال����������ث����������ق����������ايف وال����������ف����������ن����������ي يف زم���������ن 

العدوان والحصار ؟
** ال����ي����وم – ك�����أي زم�����ن م���ش���اب���ه ل����ه م��ن 
ح�����ي�����ث ع����������دم االس��������ت��������ق��������رار- ي������ق������وم االدب 
ال��ش��ع��ب��ي ب���ال���روي���ج مل��ع��ج��م ل��غ��وي ب��دي��ل 
, ه�����و يف ح���ق���ي���ق���ت���ه ي���ق���ت���ص���ر ع�����ى ال��ت��ع��ب��ر 
عن آراء بسيطة وشائعة ومتداولة بن 

الناس .
ف������االض������ط������راب ال������ع������ام وع���������دم اس����ت����ق����رار 
الحياة أفقد اللغة مصادرها يف التعبر 

ف�������أض�������ح�������ت ع�����������اج�����������زة ع�����������ن ف�������ه�������م ط����ب����ي����ع����ة 
الحقيقة ال��خ��ارج��ي��ة ف��األدي��ب أو املثقف 
ينظر اىل ما وراء الطبيعة إليجاد منابع 
ل������اس������ت������ق������رار واالي����������م����������ان ول��������ذل��������ك أرى ان 
ال��ل��غ��ة أخ��ف��ق��ت يف اس��ت��ي��ع��اب ال��ت��ط��ورات 

املتحققة يف حقول املعرفة . 
ول��ذل��ك ف��األع��م��ال ال��ت��ي ص���درت أو قل 
ج���ل م���ا ي���ص���در - ح��س��ب اط���اع���ي بحكم 
عمي الرسمي يف هيئة الكتاب – تتمحور 
ح�������������ول ال��������������������ذات يف م����������ع����������ادل م������وض������وع������ي 
ونفيس ملقاومة الفناء وتأكيد والوجود 
, ف�����ال�����ذات ع����ج����زت ع�����ن ف���ه���م ط���ب���ي���ع���ة م��ا 

يحدث .

* ن�������ع�������ود ل����ف����اع����ل����ي����ة امل����ث����ق����ف 
واالدي����������������������������������������ب.. ه��������������ل ت���������ظ���������ن أن 
دورهما تراجع بفعل امليديا 
ال�������ح�������دي�������ث�������ة وب�������س�������ب�������ب ت�����ح�����ول 
ك����ث����ري م�����ن ال�����ن�����اس اىل ص���ن���اع 

محتوى؟

** ه������ن������اك ت�������راج�������ع ن�����ع�����م ل����ك����ن����ه ت�����راج�����ع 
تراكمي بدأ من حن تفردت الرأسمالية 
بحكم العالم واستبدلت الصراع الثقايف 
ال����ذي ك����ان ي��ح��دث ب���ن ال���ش���رق وال��غ��رب 
ب���ص���راع ت��ق��ن��ي وس��ي��ط��رت ع���ى امل��وج��ه��ات 
م�����������ن خ���������������ال ال������ت������ط������ب������ي������ق������ات وم���������������ن خ��������ال 
الرامج الجماهرية ذات التأثر واملتابعة 
ال���واس���ع���ة , ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ي���وم ت��س��ت��ب��دل 
الكتاب وتستبدل الفكرة وتوفر االحتياج 
ال��������ن��������ف��������يس وال���������ب���������ي���������ول���������وج���������ي ل������ل������ج������م������اع������ات 
واالف��������������راد ويف ال����س����ي����اق ن���ف���س���ه ت�������در م����اال 
وف��������������را , ف������ال������ع������ال������م ك������ل������ه ال��������ي��������وم ي����ت����دف����ق 
م����اال اىل ال���خ���زان���ة ال��رأس��م��ال��ي��ة وال��خ��زان��ة 
ال��رأس��م��ال��ي��ة تحكم قبضتها ع��ى امل��وج��ه 
الثقايف والسيايس وتقدم محتوى يتسق 
وس����ي����اس����ت����ه����ا يف ت������دم������ر ال�����ق�����ي�����م وامل�������ب�������ادئ 
ح���ت���ى ت���ع���م���ل ع�����ى ت���ع���وي���م امل���ص���ط���ل���ح���ات 
, ف������ك������ل ال�������������ذي ي�������ح�������دث ال��������ي��������وم ط����ح����ال����ب 
ول��������ن��������ا أن ن��������ط��������وف يف ش������ب������ك������ة ال�������ت�������واص�������ل 
االجتماعي لنكتشف مشاهرهم وننظر 
يف امل��ح��ت��وى ال���ذي ي��ق��دم امل��وض��وع شائك 
وب��ال��غ ال��خ��ط��ورة ف���دور املثقف الحقيقي 
واألدي���������������ب ل�������م ي�����ع�����د ب�����ال�����ح�����ال ال�����������ذي ك�����ان 
ع��ل��ي��ه وق�����د س��اه��م��ن��ا ب��ش��ك��ل أو ب���آخ���ر اىل 
تراجعه واالنسياق وراء املوجة العاملية 
ال������ت������ي ت�����������روج ل�����ه�����ا ال�����ن�����ظ�����م ال�����رأس�����م�����ال�����ي�����ة , 
ف��ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ك���ال���ف���ي���س ب�����وك ك�����ان وراء 
م�����وج�����ة ال�����رب�����ي�����ع ال�����ع�����رب�����ي ال�����ت�����ي س���اه���م���ت 
يف التهيئة النفسية ل��ل��ش��ع��وب يف كسر 
ال���ح���واج���ز ال��ن��ف��س��ي��ة ل��ل��م��ق��دس��ات وه����دم 
ال����ن����ظ����ام ال�����ع�����ام وال���ط���ب���ي���ع���ي ل���ل���ج���م���اع���ات 
واالف����������راد ول���ل���ش���ع���وب وه������ذا ال���ت���ي���ه ال����ذي 
ن����ع����ي����ش����ه ب�����س�����ب�����ب ذل�����������ك ال�������ت�������وج�������ه ون����ظ����م 

العوملة الحديثة.

*  املثقف العربي من خالل 
م�������ت�������اب�������ع�������ت�������ك.. ك�������ي�������ف وج����������دت 
ت������ف������اع������ل������ه م����������ع م����������ا ي���������ح���������دث يف 

اليمن؟
**  امل��ث��ق��ف ال��ع��رب��ي ال���ف���رد وال���ح���ر ك��ان 
م��ت��ع��اط��ف��ا م���ع ال��ي��م��ن وق���د س��ج��ل الكثر 
م��ن��ه��م م��واق��ف م��ش��رف��ة تنتصر ل��إن��س��ان 
ول�����ل�����ح�����ري�����ة ول������ل������س������ي������ادة واالس��������ت��������ق��������ال يف 
ال��ي��م��ن وق����د أص���درن���ا ع��م��ا ش��ع��ري��ا تحت 
عنوان "الرق اليماين..  مواقف شعرية 
عربية" عن طريق الهيئة العامة للكتاب 
ض���م���ن س���ل���س���ل���ة "أدب����������اء ض�����د ال�����ع�����دوان" 
ال���ت���ي ت��وق��ف��ت ب��س��ب��ب ع����دم ت���وف���ر ال��دع��م 

الازم لها .
م���ا ق��ام��ت ب���ه دول ال���ع���دوان يف اليمن 
ك����ان خ�����ارج م��ن��ط��ق االش����ي����اء وك����ل ضمر 
حي ال يمكنه اال الوقوف إجااًل لصمود 
ال��ي��م��ن أم�����ام ذل����ك ال���دم���ار وال���ف���ن���اء ال���ذي 
م���ارس���ت���ه ال���رس���ان���ة ال��ع��س��ك��ري��ة امل���ع���ادي���ة 

لليمن أرضا وانسانا وتاريخا وحضارة.
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شعر الشعب بفداحة الخسارة عندما وصل 
إىل اسماعه أن الرجل الحكيم والقائد املتواضع 
واالسم الذي اكتسب احرتام الجميع قد طالته 
أيادي العدوان والغدر وغادرنا شهيداً.. فيما 
كان الواقع ينتظر منه الكثري, وكان يعول عليه 

الكثري من األعمال والعديد من املهام.. 

السيما وأن الرئيس صالح الصماد قد اثبت مقدرة نادرة 
وامكانية قيادية عظيمة.. وزاد عليها تواضعه الجم وسرعة 
اكتسابه ق��درات إداري��ة وقيادية يصفها القريبون منه انه 

م���������ت���������م���������ك���������ن ج�����������������������������داً م������ن 
اإلدارة املحنكة وامتاز 
ف��������وق ذل��������ك ب����ال����ح����رص 
الوطني.. وبدا الرئيس 
ص�����������������������ال�����������������������ح ال���������������ص���������������م���������������اد 
ممسكاً ب��ادوات إدارة 
ع�����دي�����دة واس����ت����ط����اع ان 
ي�����ك�����ون م�������ص�������دراً م���ه���م���اً 
ل������ل������م������ق������درات اإلداري��������������ة 
وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة الس���ي���م���ا 
ال���������ت���������ي  ال������������������ف������������������رة  وان 
امسك فيها بالقيادة 
ل���������م ت������ك������ن م������غ������ري������ة ب���ل 

كانت متخمة بتحديات 
ال ح��ص��ر ل��ه��ا وم���ع ذل��ك 

أثبت ال��رج��ل حنكة قيادية وتبن أن لديه ق���درات نوعية.. 
واستطاع ان يحقق إنجازات عديدة يف مفصلية إدارة الدولة 
ومؤسساتها رغماً عن منغصات عديدة سواء اإلمكانيات 
امل���ت���واض���ع���ة أو امل���������وروث امل���ت���ع���دد ل���ل���ف���س���اد.. أو األت���ك���ال���ي���ة يف 

اإلرباكات اإلدارية.. 
ول��ك��ن��ه ح��ظ��ي ب����اح����رام ال��ج��م��ي��ع .. وب������دأت ق����وى س��ي��اس��ي��ة 
عديدة تلتف حوله وتلتقي معه عى أرض مشركة وعى 
ه����م����وم واح������������دة.. وب���������دأت ق������وى س���ي���اس���ي���ة ت���ج���د يف ال���رئ���ي���س 
الصماد قاسماً مشركاً بسبب نضجه السيايس ومقدرته 
ع����ى اإلدارة ال���س���ي���اس���ي���ة ب��ك��ث��ر م����ن ال���ح���ك���م���ة وس���ع���ة أف�����ق.. 
وب���ال���ف���ع���ل ح�����رص ال�����ع�����دوان ع����ى ت��ص��ف��ي��ة ال���رئ���ي���س ال��ص��م��اد 
لعلمهم ان الرجل يمتلك مشروعاً وطنياً.. ويمتاز بكاريزما 
م���ؤث���رة ق��ل��م��ا ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا ق��ائ��د س���ي���ايس.. وال���ي���وم ويف ذك����راه 
السنوية.. ذكرى استشهاده من حقنا ان نقف عى عتبات 
هذه الذكرى وعى ارتشاف مزايا عديدة لهذا القائد الوطني 
االستثنايئ وعى تمثل القيم النبيلة التي يمثلها يف حياته 
وع��م��ل��ه ح��ت��ى يف ظ��ل اس��ت��ش��ه��اده وم���ا ت��رك��ه خ��ل��ف��ه م��ن ارث 
نضايل واسع.. فهو الذي عمل عى تثوير املجتمع التهامي 
وع���ى وج���ه ال��خ��ص��وص ال��ح��دي��دة يف وج���ه ال����ع����دوان.. وه��و 
الذي قاد حمات عديدة لاصاحات ومواجهة االرباكات 
واالخاالت اإلدارية..  وهو بحق صاحب املبدأ الحيوي )يد 
ت��ح��م��ي وي���د ت��ب��ن��ي( وه���و ص��اح��ب ف��ك��رة ال�����ردع االس��رات��ي��ج��ي 
ال��ت��ي ت��وج��ت بصناعة ال��ط��ائ��رات امل��س��رة ص��م��اد 1 وص��م��اد2 
وص�������م�������اد3 وك���������ذا ك�������ان ال����دي����ن����م����و ال����ص����ن����اع����ة ال����ع����س����ك����ري����ة م��ن 

صواريخ تكتيكية وصواريخ باليستية.
ح���ت���ى وأن غ�����اب ج����س����داً ف�����إن ال���ص���م���اد ح�����اض�����راً يف االف���ك���ار 
العظيمة ويف حضور اسمه يف ال��ط��ران املسر ال��ذي ارعب 
العدوان وهو حي يرزق وارعبهم وهو شهيد يرزق أيضاً..

رحمة الله عليك يا شيهد األمة .. ولتهنأ روحك العظيمة 
يف ج������وار ب���ارئ���ه���ا ول���ي���ذه���ب األع��������داء إىل ال��ج��ح��ي��م وال���ف���وىض 

والدمار.

الشهيد الصماد ..  رجل دولة بإمتياز

جمال القيز 

ك�������ان�������ت ت�������ح�������ذي�������رات ورس���������ائ���������ل ال������س������ي������د ال�����ق�����ائ�����د 
العلم عبدامللك  بدر الدين الحوىث للمحتلني 
أي ك������ان������وا ج���ل���ي���ة ف������ال ق�����ب�����ول ع������ىل اإلط�����������الق ب����أي 
تواجد عسكري لهم عىل االط��الق يف أي شرب 
م���ن االرض ال��ي��م��ن��ي��ة ف��ق��د ك����ان ذل����ك واض���ح���ا يف 

تحذيراته التي كررها ثالث مرات. 

وألن ق��درات��ن��ا العسكرية وال��ح��م��د ل��ل��ه ق����ادرة ع��ى حفظ 
مقدراتنا االقتصادية والسيادية فا مقام للغزاة وأدواتهم 
ب���أرض االي��م��ان ال��ت��ي  يسكنها االح����رار املسنودين الشعب 

اليمني الحر واألبي .
ويف أرح���ل ال��ث��ان��ي��ة  اعتقد ب���أن  السيد ال��ق��ائ��د وجهها اىل 
ك��ل وس��ي��ط ي��ط��رح ش��روط��اً ت��ت��ع��ارض م��ع ال��ف��ط��رة وال��ش��رع 
وال�����ق�����ان�����ون ف���م���ث���ا أن ي���ط���ل���ب م�����ن ال����ش����ع����ب ال�����ت�����ف�����اوض م��ع 
ال���خ���ون���ة ال���س���ي���اس���ي���ن وك������أن ال����ح����رب أه���ل���ي���ه داخ���ل���ي���ه وك����أن 

الخيانة لأوطان فيها نظر .
ه��ذا يتعارض مع املنطق والفطرة اإلنسانية وق��د اشرنا 
االس�����ب�����وع امل�������ايض يف م���ق���ال���ن���ا ال���س���اب���ق إىل ان امل���م���ل���ك���ة ل��ي��س 
ام����ام����ه����ا اال ف����رص����ة ال���ت���خ���ل���ص م�����ن ال����خ����ون����ة وال�����ت�����وق�����ف ع��ن 
دع��م��ه��م وتفعيل ب��رام��ج��ه��م ال��ق��ذرة فالشعب ي��ت��ق��زز عند 
س��م��اع أس��م��ائ��ه��م وه��ن��ا اق��ص��د ال��س��ي��اس��ي��ن ب���ال���ذات ...ك��م��ا 
أن��ه��م ال ي��م��ث��ل��ون أي ط���رف او ج��م��اع��ة او ح��ت��ى ف���رد مسلم 
وم����ؤم����ن ب���ال���ل���ه ورس�����ول�����ه يف ه�����ذا ال���ش���ع���ب ال���ع���ظ���ي���م ألن��ه��م 

اقرفوا ما لم يحدث عر التاريخ البشرى.

وأما الثالثة 
ف��ال��ش��ع��ب سيستمر يف م��ن��ع ال��ع��ب��ث ب��م��ق��درات الشعب 
وح��ق��وق��ه م���ن ال��ن��ف��ط وال���غ���از وي��ج��ب أن ي��رح��ل ك���ل س���ارق 
ل��ت��ل��ك ال������روات ال��ت��ي م��ن��ح��ه��ا ال��ل��ه ل��ل��ش��ع��ب ب��أك��م��ل��ه ول��ي��س 
ألشخاص  مردوا عى النفاق واتجهوا لبناء إمراطوراتهم 

املالية عى حساب دماء األبرياء وحقوقهم 
وم������ن ه���ن���ا ي���ش���ر ق����ائ����د ال�����ث�����ورة إىل ان ص����ر ه������ذا ال��ش��ع��ب 
ال ي����خ����ت����ر ،ف�������ال�������ع�������دوان ل������م ي����ف����ه����م ب����ع����د ع������واق������ب ت���ج���اه���ل���ه 
ملستحقات ومطالب الشعب الشرعية من الرواتب وفك 
ال���ح���ص���ار ...ف���ع���اق���ب���ة ذل�����ك س���ي���ك���ون ال���ي���م���ا.. وه�����م ي��ع��رف��ون 
خ���ط���اب ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د وص������ره االس���رات���ي���ج���ي ...وع�����واق�����ب 
تجاهلها.. فهل تتطلب الحكمة م��ن اململكة التي اعلنت 
الحرب أن تعلن تنفيذها ملتطلبات الشعب من الرواتب 

وغرها ومن ثروات البلد وخراته .
أم أن مهنديس الحرب والذين يريدون ان ينتقموا من 
االم���ر ب��ن س��ل��م��ان .. وي��س��ع��ون إلف��ش��ال وض���رب توجهاته 
ك��ون��ه��م ي��ع��ي��ش��ون يف ق��ل��ق وخ����وف م��ن��ه ...ه�����ل سيدفعهم 
ذلك اىل برمجة استمرارهم يف العدوان والحصار عندها 
س���ي���ظ���ه���ر ب����ي����ان ال����ل����ه ت�����ع�����اىل  )و س���ي���ع���ل���م ال�����ذي�����ن ظ���ل���م���وا أي 

منقلب ينقلبون (.

عميد/عبدالسالم السياين

إرحل 
كررها 
القائد  

ثالثا
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نحن في أشد احلاجة إلى تطوير أساليب تفكير العقل العربي
الشاعر/  عبدالرحمن مراد     لـ »                                                  «

ج����ي����ل ال���ت���س���ع���ي���ن���ات وق�������ع حت�����ت ه�������ول ال���ص���دم���ة 
احلضارية اجلديدة واشتغل حتت فلسفة الذات

ي�����ت�����ك�����رر  وال  ن������ف������س������ه  ي������ع������ي������د  ال  ال����������ت����������اري����������خ   
ب�������������������ل ن�������������ح�������������ن م�������������������ن ي�������������ع�������������ي�������������ده وي����������������ك����������������رره

الشاعر عبد الرحمن مراد املثقف واألديب والناقد املعروف بنصوصه املفعمة بشعرية 
ال���ت���اري���خ وال��ع��اب��ق��ة ب��ال��ش��ج��ن وال���ح���ب وال���ج���م���ال وال���خ���ي���ال. ع��ن��اوي��ن��ه ال��ع��م��ي��ق��ة ودالالت����ه 

الرمزية التي ينبجس منها البيان والسحر..
وكتاباته النقدية الفلسفية يف األدب والثقافة والسياسة واملجتمع.. التي تنم عن 
مفكر وح��ك��ي��م، ناقشنا ب��وح��ه وح��اول��ن��ا اس��ت��ن��ط��اق ك��وام��ن��ه مل��ع��رف��ة امل��زي��د ع��ن ه���ذا امل��ب��دع 
الجميل وعما يأمل.. تفاصيل أكرث عن قضايا الفكر والثقافة واألدب تضمنها الحوار 

الذي أ جرته "26سبتمرب" اىل التفاصيل: -

حاوره/ يحيى اليازيل

االضــــــــــطــــــــــراب الـــــعـــــام 
وعــــــــــــــــــدم اســـــــتـــــــقـــــــرار 
احلــــــيــــــاة أفـــــقـــــد الـــلـــغـــة 
التعبير  مصادرها في 
فــأضــحــت عـــاجـــزة عن 
فهم طبيعة احلقيقة 

اخلارجية

الفرد  العربي  املثقف 
واحلــــــر كـــــان مــتــعــاطــفــا 
مـــع الــيــمــن وقــــد سجل 
مــواقــف  منهم  الكثير 
مـــــــــشـــــــــرفـــــــــة تـــــنـــــتـــــصـــــر 
لــــــإنــــــســــــان ولــــلــــحــــريــــة 
وللسيادة واالستقالل 

في يوم مياني مشهود ومسيرة استثنائية كبرى وفاًء للشهيد الصماد

أبناء أفلح اليمن بحجة بصوت واحد:   إرحل ياسعودي إرحل يا إماراتي

متابعة : صالح السهمي 

وصلت ام��س  قافلة اغاثية ثانية مقدمة من 
ال���ج���ال���ي���ة ال���ي���م���ن���ي���ة يف س����وري����ا اىل امل���ت���ض���رري���ن م��ن 
ال������زل������زال ب���م���ح���اف���ظ���ة ح���ل���ب وت���ح���م���ل ش����ع����ار "م���ن 

اليمن إىل الشام" كلنا مقاومة.
و تضم القافلة التي انطلقت صباح أمس من 
أمام مقر سفارة الجمهورية اليمنية يف دمشق 
ست شاحنات تحتوي عى أدوية ومستلزمات 
طبية ومواد غذائية وألبسة شتوية ومفروشات 
م����ت����ن����وع����ة..وق����ال س���ف���ر ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ي���م���ن���ي���ة يف 
سورية عبد الله عي صري، أن اليمن وسوريا 
يف خندق واحد وأن املصاب يف سوريا هو مصاب 
اليمن أي��ض��ا، وعليه فاليمن يتحرك ويتضامن 
مع سوريا من منطلق املصر املشرك للشعبن 
وال��������دول��������ت��������ن.. وأردف: ه��������ذه ال����ق����اف����ل����ة ل���ل���ج���ال���ي���ة 

ال����ي����م����ن����ي����ة يف س�������وري�������ا ل����ي����س����ت إال رم������������زا ل�����ل�����رواب�����ط 
املشركة بن الشعبن ويف إطار محور املقاومة 
فهي هدية من شعب مقاوم إىل شعب مقاوم 
وبهدف تعزيز كل الجهود التي تصب يف خانة 

كسر الحصار والعقوبات األمريكية الظاملة.
 م�������ن ج����ه����ت����ه أع������������رب رئ������ي������س م����ج����ل����س ال����ج����ال����ي����ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة يف س���وري���ة م��ح��م��د ن���اج���ي ال��ع��ول��ق��ي عن 
تقديره لجهود أبناء الجالية اليمنية يف تحريك 
ه��������ذه ال����ق����اف����ل����ة اإلغ������اث������ي������ة، وق������������ال: ل����ق����د ش����اط����رن����ا 
اخواننا يف سوريا ه��ذا املصاب الجلل وم��ا نقوم 
ب��ه ليس إال جهد املقل لكن م��ع كثر م��ن املحبة 

والتضامن مع الشعب السوري.
 وأوض���ح العولقي أن القافلة ه��ي الثانية من 
ن����وع����ه����ا ح����ي����ث س����ب����ق ل���ل���ج���ال���ي���ة أن س�������رت ق���اف���ل���ة 
م������س������اع������دات إىل م����ح����اف����ظ����ة ال������اذق������ي������ة األس������ب������وع 

املايض.

 قافلة مساعدات ثانية تصل  حلب
من اليمن إلى الشام..



* ال���ع���م���ي���د ص����ال����ح ال������ح������اوري – ق����ائ����د ال�����ل�����واء 203 
مشاة قال:

** ال��ع��ظ��م��اء يسجلهم ال��ت��اري��خ يف أن��ص��ع صفحاته 
وبأحرف من نور ويخلد مآثرهم البطولية ومواقفهم 
ال���ن���ض���ال���ي���ة يف إح����ق����اق ال����ح����ق وإب�����ط�����ال ال����ب����اط����ل ون���ص���رة 
امل����س����ت����ض����ع����ف����ن ورف��������ع��������ة أوط�������ان�������ه�������م وع�������������زة ش����ع����وب����ه����م 
وس�������ي�������ادة أراض������ي������ه������م وق�������دم�������وا ل�����ذل�����ك ث����م����ن����اً غ�����ال�����ي�����اً ه��ي 
أرواحهم الطاهرة ودماؤهم الزكية التي ارتقت عالياً 
إىل سماء الخلد ج��وار األنبياء والصديقن.. الشهيد 
ال����رئ����ي����س ص����ال����ح ال����ص����م����اد أع����ط����ى ن����م����وذج����اً م����ش����رف����اً يف 
م��������س��������ارات ال�������ب�������ذل وال������ع������ط������اء واالن���������ط���������اق وال������ت������ح������رك، 
وأطلق شعارات عدة أربكت حسابات قوى العدوان 
ومرتزقته منها العام الباليستي بامتياز وعام الطريان 
املسري وي��د تحمي وي��د تبني وخطا برؤية قيادية نحو 
إع����������ان ال����ت����ع����ب����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة مل���ن���ت���س���ب���ي ال�������ق�������وات امل���س���ل���ح���ة 
واألم�������ن ال����ق����ادة وال���ض���ب���اط وال����ص����ف وال���ج���ن���ود وس��ع��ى 
ل��ت��ط��وي��ر وت���ح���دي���ث م����س����ارات ال���ب���ن���اء واإلع���������داد ال��ن��وع��ي 
ل��ل��م��ق��ات��ل��ن وت���دري���ب وت��أه��ي��ل وإع������ادة ك�����وادر امل��ؤس��س��ة 
ال����ع����س����ك����ري����ة واألم������ن������ي������ة مل�������ا م�������ن ش������أن������ه االس�������ت�������ف�������ادة م���ن 
الخربات والكفاءات ودمجها مع مستجدات امليادين 
القتالية ألب��ط��ال اللجان الشعبية ولتشكل جميعها 
ح���ص���ن���اً م��ن��ي��ع��اً ق����وي����اً أم������ام ال����غ����زاة امل���ع���ت���دي���ن وت��ح��ق��ق��ت 
ب��ت��ل��ك ال���رؤي���ة ال��ق��ي��ادي��ة ان���ج���ازات وان���ت���ص���ارات م��ي��دان��ي��ة 

غري متوقعة لدى العالم بأسره.

 *ال���ع���م���ي���د خ����ال����د ح���س���ن ال����ه����م����داين ق����ائ����د ال����ل����واء 
الثاين مشاة بحري قال:

** مهما نريث قائدنا ورئيسنا املجاهد الشهيد صالح 
الصماد.. فإنها ال ترقى للمكانة العظيمة التي حباه 
ال��ل��ه وأي����ده ب��ال��ع��زة وال��ك��رام��ة وال��ف��ض��ل ال��ع��ظ��ي��م.. لقد 
أعطى الشهيد دروساً وعرباً للزعماء والقادة الرؤساء 
يف ظل ظروف ومواقف غاية يف التعقيدات والصعوبة 
قائداً ورئيساً شجاعاً يف زمن االنبطاح والذل والهوان 
ال�����ذي ي��ت��وط��ن م���ام���ح أم������راء وم���ل���وك وزع����م����اء ال��خ��زي 
وال���ع���ار وال���ه���وان أم����راء وم��ل��وك آل س��ل��ول وأب���ن���اء زاي��د 
وزعماء الذل أمام أحفاد القردة والخنازير يف أمريكا 
وبني صهيون الذين يدوسون بنعالهم حكام العرب 
يف ص���م���ت م���خ���ز ح�����ول ال����ق����دس امل��ح��ت��ل��ة وج����رائ����م دول 
العدوان املرتكبة يف حق الشعب اليمني الحر الصامد.

ل��ق��د وض���ع ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد ن��ص��ب عينيه ال��ش��ه��ادة 
ك���م���ب���دأ س������اٍم وه������دف وغ����اي����ة ن��ب��ي��ل��ة ح���ت���ى ن�����ال م��ك��ان��ت��ه��ا 

العظيمة عند الله وخلقه فكان مقارعاً شرساً لقوى 
وس�����اس�����ة ال������ع������دوان وع���م���ائ���ه���م ورج��������ل س������ام ب���درج���ة 
متميزة مقابل ال��س��ام ال��ع��ادل ال االس��ت��س��ام، وك��ان 
مقاتًا صنديداً يروح ويغدو مرتجًا بن جبهات العزة 
وال���ك���رام���ة وك�����ان م����ح����اوراً س��ل��س��اً ي��ض��م أط���ي���اف ال��ع��م��ل 
ال���س���ي���ايس وال����ح����زب����ي يف ب���وت���ق���ة واح��������دة وت����ح����ت م��ظ��ل��ة 
ال���وط���ن���ي���ة وال����ش����راك����ة وب����ن����اء م����ؤس����س����ات ال�����دول�����ة وك����ان 
ش��خ��ص��ي��ة اع���ت���ب���اري���ة ل���ه���ا ث��ق��ل��ه��ا ل�����دى ال���ق���ب���ائ���ل ال��ي��م��ن��ي��ة 
ف���وح���ده���ا ت���ح���ت راي�������ة ال���ت���ص���دي ل����ل����ع����دوان وم���رت���زق���ت���ه, 
وكان متسامحاً مع من غرر بهم يف صفوف العمالة 
وال��خ��ي��ان��ة وع����اد وارت���م���ى يف أح���ض���ان ال���وط���ن ف��م��ن ت��ربأ 
من ال��ع��دوان وع��اد إىل  أحضان الوطن ك��ان له األمن 
واألم�������ان وال���ع���ي���ش م���واط���ن���اً ص���ال���ح���اً م���داف���ع���اً ع���ن دي��ن��ه 

ووطنه.. فسام الله عليك يا رئيس الشهداء.

* ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن اح���م���د ال����ج����دري- رئ���ي���س ارك����ان 
اللواء 314 حماية رئاسية:

** ال����رئ����ي����س ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د ص����ال����ح ال����ص����م����اد أرىس 
مداميك التعبئة العامة والحشد يف القوات املسلحة 
وكان لهذا التوجه القيادي شأن عظيم يف رد االعتبار 
ملقاتيل  املؤسسة الدفاعية واألمنية املوكل إليهم الدفاع 
ع���ن ال���وط���ن وس���ي���ادت���ه واس���ت���ق���ال���ه وص�����ون م��ك��ت��س��ب��ات��ه 

وم������ق������درات������ه وال������ح������ف������اظ ع������ى أم��������ن واس������ت������ق������رار ووح��������دة 
أبناء الشعب اليمني كمهام وواجبات وطنية كفلها 
الدستور وال��ق��ان��ون وك��ذا إع���ادة بناء ال��ق��وات املسلحة 
بعد استهدافها منذ العام 2011م وانتهاء بالعدوان 
األم���ري���ي ال��س��ع��ودي ع��ى ب��ادن��ا وإع�����ادة امل��ق��ات��ل��ن إىل 
وحداتهم العسكرية وصرف مستحقاتهم وتوزيعهم 
ب���ع���د أخ�����ذ ال���ت���دري���ب���ات وال�����������دورات ع����ى ج���ب���ه���ات ال���ع���زة 
وال��ك��رام��ة ورف��ده��ا باملقاتلن ذوي ال��ك��ف��اءات وال��خ��ربة 
ال���ع���س���ك���ري���ة م����ن ال����ق����ادة وال���ض���ب���اط وال����ص����ف وال���ج���ن���ود 
إىل جانب املجاهدين املتطوعن من الجيش واللجان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة.. ف���ه���ذا ال���ت���ح���رك امل�����س�����ؤول ل��ل��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 
أغاظ وأزعج قوى العدوان وعماءه وسعوا جاهدين 
إلج��ه��اض ه��ذا امل��ش��روع ال��وط��ن��ي ال��ع��م��اق واس��ت��ه��داف 
ال��رئ��ي��س ال��ص��م��اد وم��راف��ق��ي��ه.. ن��ع��م ل��ق��د ارت��ق��ى رئيسنا 
وقائدنا إىل ربه شهيداً لكن بصماته القيادية ال زالت 

شاهدة عى عظمة انجازاته وسنخطو عى خطاه.

* العميد احمد عبدالله الشامي- مستشار مدير 
دائرة االمداد والتموين:

** م�����ه�����م�����ا ت�����ح�����دث�����ن�����ا وك�����ت�����ب�����ن�����ا ف������ل������ن ن������ف������ي ش���خ���ص���ي���ة 
ال��ش��ه��ي��د ال���رئ���ي���س ص���ال���ح ع���يل ال���ص���م���اد ح��ق��ه��ا م���ا بن 
ق�����وت�����ه�����ا وج�����س�����ارت�����ه�����ا وح����ك����م����ت����ه����ا وح����ن����ك����ت����ه����ا ال����ق����ي����ادي����ة 

وس���رع���ة ال����دراي����ة وال��ب��دي��ه��ي��ة يف ش��ت��ى م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اة 
واملجاالت، قائد يف املعارك وسيايس يف الدبلوماسية 
وشؤون السياسة وعالم ديني ومحاضر ثقايف أبهر 
م���س���ت���م���ع���ي���ه، وج���������ذب م����ش����اي����خ ووج������ه������اء ال����ي����م����ن م��ن 
ك������ل ح��������دب وص����������وب ن����ح����و ن�����ص�����رة ال������وط������ن وال������ع������زوف 
ع���ن م��غ��ري��ات ال��خ��ون��ة ال��ع��م��اء وال���وق���وف إىل ج��ان��ب 
أب����ن����اء ال���ش���ع���ب امل��س��ت��ض��ع��ف��ن، ورج������ل دول��������ة، ج��م��ع 
ك������ل األط�������ي�������اف ال����س����ي����اس����ي����ة وال����ت����ن����ظ����ي����م����ات م������ن أق����ى 
ال��ي��م��ن إىل أدن������اه يف ح�����وار م��ج��ت��م��ع��ي وط���ن���ي ش��ام��ل، 
وق���ائ���د ع��س��ك��ري ل���م ي��ت��خ��رج م���ن أك���ادي���م���ي���ات ال��ع��ال��م 
اإلسرتاتيجية والعسكرية وج��ذب إىل جانبه القادة 
ال���ع���س���ك���ري���ن واألم����ن����ي����ن ون����ظ����م إع���������ادة ب����ن����اء وت���أه���ي���ل 
املؤسسة العسكرية واألمنية وتجسد بذلك اندفاع 
ال��ق��ادة العسكرين وال��ض��ب��اط وال��ص��ف وال��ج��ن��ود إىل 
م��راك��ز ال��ت��دري��ب وال�����دورات ومنها إىل جبهات العزة 
ل����ي����ؤدوا واج���ب���ات���ه���م ال��وط��ن��ي��ة وم��ه��ام��ه��م ال��ق��ت��ال��ي��ة إىل 
جانب إخوانهم مجاهدي الجيش واللجان الشعبية 
ناهيك عّمن انطلقوا طواعية إىل القتال دون إل��زام 

أو توجيه أو أمر..
ل�������ق�������د ك��������������ان ال�������ش�������ه�������ي�������د ال���������ص���������م���������اد ال���������ق���������ائ���������د ال������ح������اض������ر 
ل����ل����ت����خ����رج����ات وامل���������ن���������اورات ال����ع����س����ك����ري����ة يف ك������ل م����ي����دان 

ل���ي���م���ث���ل ب�����ذل�����ك داف�������ع�������اً م����ع����ن����وي����اً ل���ل���م���ق���ات���ل���ن وش�����ح�����ذاً 
ل��ه��م��م��ه��م وم���ه���ارات���ه���م ال��ق��ت��ال��ي��ة وت��ش��ك��ل��ت ع���ى ي��دي��ه 
ال��ع��دي��د م��ن األل��وي��ة العسكرية القتالية ال��ت��ي ع��ززت 
ورفدت ميادين النزال وجبهات املواجهة.. فرضوان 

الله عليك أيها الشهيد الصماد.

* ال��ع��م��ي��د خ��ال��د م��ح��م��د ح���ري���ش- م��س��اع��د م��دي��ر 

عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية قال:
** ل������م ي����ك����ن ح������زن������اً م����ن����ا ع����ن����دم����ا س���م���ع���ن���ا ورأي�������ن�������ا ن��ب��أ 
اس�����ت�����ش�����ه�����اد ال�����رئ�����ي�����س امل�����ج�����اه�����د ال����ش����ه����ي����د ص������ال������ح ع���يل 
الصماد رئيس املجلس السيايس األعى القائد األعى 
ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ب���ل ك����ان ف���خ���راً ل��ن��ا ك��م��ج��اه��دي��ن يف 
ال��ج��ي��ش واألم����ن وال��ل��ج��ان الشعبية وح���اف���زاً معنوياً 
ل����ه وق���ع���ه وص�������داه ل�����دى ن��ف��س��ي��ات امل���ق���ات���ل���ن ل��ن��واص��ل 
م�����س�����رية ال�����ع�����ط�����اء وال�������ب�������ذل ب�������ال�������روح وال�����ن�����ف�����س خ���اص���ة 
ونحن نرابط يف أطهر بقاع األرض عى أرضنا اليمنية 
نقارع قوى العدوان والغزو واالحتال.. نقارع قوى 
الشيطان املستكربين يف األرض طغاة القرن الحادي 

والعشرين.
لقد نال عزة الشهادة وكرامتها ومكانتها العظيمة 
وك����ان����ت ال����ش����ه����ادة أم���ن���ي���ت���ه ال����ك����ربى وك������ان ي��س��ع��ى ل��ه��ا 
م�����ه�����رواًل ال م���������رتدداً ح���ت���ى ن����ال����ه����ا.. ل����م ي���ق���ب���ع يف ق��ص��ور 
ال���ح���ك���م ي���ن���ع���م ب����رخ����اء ال���س���ل���ط���ة وم���ت���اع���ه���ا وه�����و م��ال��م 
ي����ك����ن ي���ف���ض���ل���ه ط����ي����ل����ة ف��������رتة ت������رؤس������ه مل����ق����ال����ي����د ال����رئ����اس����ة 
وم����ا ع��رف��ن��اه ع��ن��ه أن����ه م��ج��اه��د ص��ن��دي��د وق���ائ���د محنك 
وسيايس كفؤ قاد معارك الحق ضد الباطل فانتصر 
س��ي��اس��ي��اً وم��ي��دان��ي��اً ك��ون��ه ت��خ��رج م��ن م��درس��ة الشهيد 
ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث رض����وان ال��ل��ه عليه 
ويف إطار مشروعه القرآين الذي أرىس دعائم الجهاد 
وب���ذل ال��ش��ه��ادة ق���واًل وف��ع��ًا.. روح���اً وج��س��داً.. نظرياً 

وواقعياً..
لقد مثل الشهيد الصماد رضوان الله عليه عنوان 
ال���ق���ي���ادة ال��ن��اج��ح��ة امل��ح��ن��ك��ة يف ظ���ل ال��ت��ح��دي��ات وزم���ن 
ال����خ����ذالن وم���ت���غ���ريات امل����واق����ف واألط����م����اع ال��ش��خ��ص��ي��ة 
ومكاسب الحياة البائدة فلم يعط لجنون السلطة 
ب�����ااًل ورف���اه���ي���ة ال��ع��ي��ش ال��رغ��ي��د ح���ي���زاً ومل��ن��اص��ب ال��دن��ي��ا 
شأناً, فظل طيلة حياته مؤمناً مكافحاً عزيزاً زاه��داً 
وواعظاً ومجاهداً وهو ما ستظل هذه املبادئ أسوة 
ل���ن���ا ك����ق����ادة وض����ب����اط وج����ن����ود وم���ج���اه���دي���ن ن��ن��ه��ج ه���ذه 
ال���ط���ري���ق ال���س���وي���ة ل��ي��ح��ق��ق ال���ل���ه ال��ن��ص��ر ع���ى أي���دي���ن���ا أو 

ننال الشهادة كما نالها قاداتنا املجاهدين.

ن��������ع��������ي��������ش ال�����������������ذك�����������������رى ال�������خ�������ام�������س�������ة 
الس���������ت���������ش���������ه���������اد ال����������رئ����������ي����������س ال������ش������ه������ي������د 
األستاذ صالح عيل الصماد، وقد 
حققت قواتنا املسلحة الكثري من 
وعوده واملتمثلة يف تطوير القدرات 
التصنيعية العسكرية والصناعات 
ال�������ح�������رب�������ي�������ة، وف�����������ق ت�����ق�����ن�����ي�����ات ع����ال����ي����ة 
وفرت لشعبنا قدرات نوعية غريت 
م���ن م���ع���ادل���ة امل���واج���ه���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 

مع قوى العدوان.
إن���ه���ا ذك�����رى اس��ت��ش��ه��اد م���ن ق���ال: 
)ن���������ري���������د دول���������������ة ت��������خ��������دم ال������ش������ع������ب ال 
شعب يخدم الدولة( وباستشهاد 
ه����������������ذا ال����������ق����������ائ����������د ال����������ش����������ج����������اع خ������س������رن������ا 
شخصية وطنية وهامة من هامات 
ه�����������ذا ال���������وط���������ن األوف�����������ي�����������اء األح�����������������رار، 
وق������د ن������ال م����ا ك������ان ي���ت���م���ن���اه أال وه���ي 
ال�����ش�����ه�����ادة يف س���ب���ي���ل ال�����ل�����ه ودف�����اع�����اً 
عن العرض واألرض ونيًا للحرية 
وال������ك������رام������ة واالس������ت������ق������ال وس���ت���ظ���ل 
ذك�������رى اس���ت���ش���ه���اده ح���ي���ة ب���اق���ي���ة يف 

ذاكرة الشعب اليمني إىل األبد.
ه�����������و ال��������رئ��������ي��������س ال�����������������ذي ل�����������م ي����م����ض 
ع����������ى ت�����ع�����ي�����ي�����ن�����ه رئ��������ي��������س��������اً ل����ل����م����ج����ل����س 
ال�����������س�����������ي�����������ايس األع�����������������������ى س�������������������وى ف����������رتة 
وج������ي������زة ح����ت����ى ان����ط����ل����ق وت������ح������رك إىل 
الجبهات ليتفقد أحوال املجاهدين 
واملرابطن يف جميع جبهات القتال 
لشحذ هممهم ورفع معنوياتهم 
ب����ك����ام����ه امل�����ت�����واض�����ع م�����ع�����ه�����م.. ك��ي��ف 
ال؟ وه��و م��ن ق��ال ل��ه��م: "إن مسح 
الغبار من نعال املجاهدين أشرف 
وأغ����������ى م������ن ك������ل م����ن����اص����ب ال����دن����ي����ا" 
وك����������ان ي�����ؤك�����د يف ك������ل م����ن����اس����ب����ة ب����أن 
دم�����ه ل���ي���س أغ�����ى م����ن دم������اء ال���ذي���ن 
ي��ق��دم��ون التضحيات يف الصفوف 
األم���������ام���������ي���������ة مل��������واج��������ه��������ة أع��������������������داء ال�����ل�����ه 
ورسوله وأعداء الوطن، هذه هي 
أخ������اق ال���رئ���ي���س ال���ش���ه���ي���د ال��ص��م��اد 
س����ام ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وه����ذه ه���ي ال��ق��ي��م 
العظيمة ال��ت��ي آم��ن بها وق���دم من 
اج��ل��ه��ا دم����ه وروح�����ه ط��واع��ي��ة وع��ن 

طيب خاطر.
إن�������ه ال����ق����ائ����د امل����ح����ن����ك ال���������ذي ح��م��ل 
امل������������س������������ؤول������������ي������������ة ع����������������ى ع�����������ات�����������ق�����������ه ب������ك������ل 
ج����������������������دارة واق���������������ت���������������دار ف����������ك����������ان ي����ح����ض����ر 
ج��م��ي��ع اح��ت��ف��االت ت��خ��رج ال�����دورات 
ال���ع���س���ك���ري���ة وامل����ن����اس����ب����ات ال���وط���ن���ي���ة 
وي���ق���وم ب���زي���ارة امل��ح��اف��ظ��ات ب��ال��رغ��م 
م�������ن م����ع����رف����ت����ه ب������األخ������ط������ار امل���ح���ي���ط���ة 
ب���������ه وخ�����������اص�����������ًة ب������ع������د أن ت���������م إدراج 
اس��������م��������ه ض������م������ن ق������ائ������م������ة امل�����ط�����ل�����وب�����ن 
وامل���������س���������ت���������ه���������دف���������ن م��������������ن ق���������ب���������ل ق���������وى 

العدوان.
الرئيس الشهيد الصماد – سام 
ال������ل������ه ع����ل����ي����ه - ح�����م�����ل ه�������م ال���ش���ع���ب 
ب����������ص����������دق وأم�������������ان�������������ة ول���������������م ي�������ق�������ص�������ر يف 
أداء واج���ب���ات���ه وم���س���ؤول���ي���ات���ه ت��ج��اه 
رب���������ه وش�����ع�����ب�����ه وق������ي������ادت������ه ف�����ق�����د أدى 
األم�������ان�������ة ع������ى أك�����م�����ل وج����������ه، ف���ك���ان 
كابوساً يقض مضاجع الفاسدين 
وال����������ع����������اب����������ث����������ن وامل����������ت����������اع����������ب����������ن وك�������������ذا 
مضاجع قوى العدوان ومرتزقته 
املعتدين املجرمن، وهو من أطلق 
م��ش��روع "ي���د تبني وي���د ت��ح��م��ي" يد 
ت�����ب�����ن�����ي ال��������ب��������اد وت������ن������ه������ض ب�������ه�������ا، وي������د 
ت���ح���م���ي ت���������راب ه�������ذا ال�����وط�����ن ال����غ����ايل 

من طمع الغزاة واملحتلن.
لقد قدم الشهيد صالح الصماد 
- رح��م��ة ال��ل��ه ع��ل��ي��ه-  ك��ل م��ا يملك 
يف سبيل الله واستهان بالتضحية 
ال����ع����ظ����ي����م����ة ب�����ت�����ق�����دي�����م روح�������������ه ف����������داًء 
ل����������ه����������ذا ال��������������وط��������������ن، ول���������ن���������ص���������رة أب��������ن��������اء 
شعبه املظلومن.. كان حاضراً يف 
م��ي��ادي��ن وس��اح��ات ال��ج��ه��اد، وك��ان 
رجل املسؤولية والتواضع وعنواناً 
ل��ل��ش��ج��اع��ة، س���ار ع��ى ن��ه��ج ال��ق��رآن 
ال��������ك��������ري��������م، وع�����������ى ن������ه������ج آل ال����ب����ي����ت 

عليهم السام.
ويف األخري ال يسعني إال أن أقول 
ل���رئ���ي���س���ن���ا وق����ائ����دن����ا ال���ش���ه���ي���د ص���ال���ح 
ال�������ص�������م�������اد أن�������ن�������ا ع���������ى خ������ط������ى درب���������ك 
وم����ش����اري����ع����ك ال���ع���ظ���ي���م���ة س�����ائ�����رون 
وم����اض����ون ف���أن���ت ح���اض���ر يف ق��ل��وب��ن��ا 
وأنت عنوان انتصاراتنا، فالرحمة 
وال��������������خ��������������ل��������������ود ل���������������روح���������������ك ال����������ط����������اه����������رة 
والنقية، وسام عليك يوم ولدت 
ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً.

# مدير دائرة التدريب والتأهيل

العميد/ ناصر حميد #

الشهيد الصماد..
 الشجاعة والصمود
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في ختام فعاليات املؤمتر األول للشراكة في األعمال املتعلقة باأللغام

املشاركون يؤكدون على أهمية نقل معاناة املجتمعات املتأثرة في اليمن ومناصرة ضحايا مخلفات احلرب

متابعة:نبيل السياغي

ب����ه����دف ل����ف����ت ان����ت����ب����اه ال����ج����ه����ات وامل����ن����ظ����م����ات ال����دول����ي����ة 
امل��ع��ن��ي��ة إىل ال��ج��وان��ب اإلن��س��ان��ي��ة املتعلقة ب��األل��غ��ام يف 
اليمن وإيجاد حلول للتخفيف من معاناة املجتمعات 
املدنية جراءها انطلقت فعاليات أعمال املؤتمر األول 
للشراكة يف األع��م��ال املتعلقة ب��األل��غ��ام يف العاصمة 
ص��ن��ع��اء وال�����ذي ن��ظ��م��ه امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
األلغام بمشاركة املجلس األعى للشؤون اإلنسانية 
والربنامج اإلنمايئ لألمم املتحدة ومنظمة اليونيسف 
واللجنة ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر واألوت���ش���ا، وع��دد 

من املنظمات العاملة يف اليمن.
ويف حفل افتتاح املؤتمر أشار مدير املركز التنفيذي 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع األل����غ����ام ع���يل ص���ف���رة إىل أه��م��ي��ة امل��ؤت��م��ر 
الذي يضم كل الجهات واملنظمات الداعمة والعاملة 
يف مجال التعامل ونزع األلغام يف اليمن.. مستعرضا 
االنشطة وال��ربام��ج التوعوية التي يقوم بها املركز يف 
ك���اف���ة امل��ح��اف��ظ��ات امل���ت���ض���ررة ب��ال��ت��ع��اون وال���ش���راك���ة مع 

الجهات الداعمة.
وأك��د صفرة ع��ى ض���رورة توسيع االع��م��ال املتعلقة 
باأللغام واستهداف املحافظات األكرث تضررا.. مشرياً 
إىل أن العدوان استخدم األسلحة املحرمة بما يف ذلك 
القنابل العنقودية والصواريخ املحظور استخدامها.

وأوضح أنه ومنذ العام 2015م تم تسجيل ثمانية 
آالف و104 ضحايا للقنابل العنقودية ومخلفات 
الحرب يف مختلف املحافظات.. مبينا أن املركز يعاين 
م��ن ن��ق��ص ال��دع��م وامل���وازن���ات وامل��س��ت��ل��زم��ات واألج��ه��زة 
املخصصة للتعامل م��ع األل��غ��ام مما يعيق عمله يف 

امليدان.
وقال :" إن هناك أجهزة ومعدات خاصة باأللغام 

الزالت محتجزة يف جيبويت، وتحتاج إىل املناصرة من 
املنظمات األممية والدولية إلدخ��ال هذه األجهزة".. 
الف��ت��ا إىل أن امل��رك��ز أم���ام ك��ارث��ة إن��س��ان��ي��ة نتيجة وج��ود 
أنواع متعددة من مخلفات الغارات الجوية والقنابل 
العنقودية عى مستوى جميع املحافظات، حيث تم 

رصد حوايل عشرين نوعا من القنابل العنقودية.
وأك���د رئ��ي��س امل��رك��ز أن ال���ع���دوان أس��ه��م بشكل كبري 
يف توسع نطاق وحجم انتشار واتساع التلوث الذي 
ج����ع����ل ال����ي����م����ن يف امل����رت����ب����ة األوىل ب���ح���س���ب م�����ا ص���رح���ت 
ب����ه م����دي����ري����ة دائ��������رة األم�������م امل����ت����ح����دة ل����ألع����م����ال امل��ت��ع��ل��ق��ة 
باأللغام "يونماس" إيلن كولن أثناء زيارتها لليمن 
يف ديسمرب من العام املايض.. الفتا إىل التأثري املباشر 
ل��ألل��غ��ام وال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة ع���ى ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي 
ب��ش��ق��ي��ه ال���ن���ب���ايت وال���ح���ي���واين ال�����ذي ي��م��ث��ل أه����م م��ص��ادر 

تعزيز العيش للمواطن اليمني.
وب�������ن أن األرايض ال������زراع������ي������ة ال�����ت�����ي ت������ض������ررت ب��ش��ك��ل 
م��ب��اش��ر ب��ل��غ��ت 783 أل��ف��ا و690 م���زرع���ة إض���اف���ة إىل 
132ه������ك������ت������ارا، وال�����ت�����ي ت����ح����ت����اج إىل ت����دخ����ل م�����ن امل����رك����ز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ح��س��ب ط��ل��ب وزارة ال����زراع����ة وال��س��ل��ط��ات 
امل��ح��ل��ي��ة وم����ن����اش����دات امل����واط����ن����ن، إض����اف����ة إىل األض������رار 
التي لحقت بالقطاع الحيواين والتي تصل إىل ثاثة 
ماين و500 ألف رأس من الرثوة الحيوانية بحسب 

احصائيات وزارة الزراعة.
وأكد صفرة عى ضرورة التعاون والتنسيق املباشر 
لتحسن م��س��ت��وى ال��ع��م��ل واالس��ت��ف��ادة م��ن ال��خ��ربات 
وال���ت���ط���ورات يف م��ج��ال ن���زع األل����غ����ام.. م��ش��ي��دا بجهود 
كل املنظمات العاملة يف اليمن يف التعاون مع املركز 
التنفيذي للتعامل مع االلغام يف التخفيف من وطأة 

الحروب التي استهدفت اليمن.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أش������������ار رئ������ي������س دائ��������������رة ال�������ت�������ع�������اون ال����������دويل 

ب��امل��ج��ل��س األع����ى إلدارة وت��ن��س��ي��ق ال���ش���ؤون االن��س��ان��ي��ة 
ع����يل ال���ك���ح���اين إىل أه���م���ي���ة امل���ؤت���م���ر ال������ذي ي�����أيت يف ظ��ل 

سقوط الكثري من الضحايا يومياً جراء األلغام.
وأك������د أن ال���ع���م���ل اإلن����س����اين ال ي���ج���ب م��ق��اي��ض��ت��ه ب���أي 
أجندة سياسية، بل يجب العمل كفريق واحد إلنقاذ 
أرواح األب�����ري�����اء وم���س���اع���دة امل���ص���اب���ن وأس������ر ال��ض��ح��اي��ا 
ال��ذي��ن سقطوا نتيجة تلك األل��غ��ام وامل��ت��ف��ج��رات التي 

زرعت يف أماكن تواجد املجتمعات املدنية.
وأوض��������ح ال���ك���ح���اين أن ال���ي���م���ن أم������ام ك����ارث����ة إن��س��ان��ي��ة 
كبرية ال يعرف حجمها إال من يسكن يف املحافظات 
وامل���ن���اط���ق امل��ل��وث��ة ال��ت��ي ت��س��ب��ب��ت يف ع��ج��ز ال��ك��ث��ريي��ن عن 
ال���رج���وع إىل م��س��اك��ن��ه��م وأراض���ي���ه���م، وأدت إىل ن��زوح 
أع�����داد ك��ب��رية إىل م��ح��اف��ظ��ات أخ����رى ع���ى أم���ل ان يتم 
تطهري مناطقهم م��ن األل��غ��ام وامل��ت��ف��ج��رات.. الف��ت��ا إىل 
أهمية دور منظمات األمم املتحدة واملنظمات العاملة 
يف ال���ي���م���ن يف ت��خ��ف��ي��ف م���ع���ان���اة امل�����واط�����ن ال���ي���م���ن���ي، م��ن 
خ����ال ال��ض��غ��ط ل��ل��س��م��اح ب����إدخ����ال امل����ع����دات ال��خ��اص��ة 

بنزع األلغام املحتجزة من قبل العدوان.
فيما أكد مدير مكتب األوتشا سجاد محمد وممثلة 
ال��ص��ل��ي��ب األح����م����ر م���اي���ا اوردي���������زا أن ال���ي���م���ن م����ن ال�����دول 
األك��رث تضرراً من األلغام يف العالم ما يستدعي من 
امل��ج��ت��م��ع ال�������دويل دع�����م األن���ش���ط���ة اإلن���س���ان���ي���ة ل��ألع��م��ال 

املتعلقة باأللغام يف جميع أنحاء اليمن.
وأش����ارا إىل أن ه��ذه األع��م��ال اإلن��س��ان��ي��ة ه��ي الركيزة 
األوىل للسماح بالعودة اآلمنة للنازحن إىل مناطقهم 
األصلية كما أنها خطوة أوىل يف عملية إع��ادة تأهيل 
البنية التحتية الحيوية مثل امل���دارس واملستشفيات 
وخ���ط���وط أن���اب���ي���ب امل���ي���اه ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ق��ع ب���ال���ق���رب من 

خطوط املواجهة.

ول��ف��ت��ا إىل أن اللجنة ال��دول��ي��ة ع���ززت دع��م��ه��ا لقطاع 
األعمال اإلنسانية املتعلقة باأللغام من خال دعم 

املدنين املتضررين من األلغام واملتفجرات.
وأك�������������دا ع�������ى ض�������������رورة إي�������ج�������اد ح�������ل ف������ع������ال وج����م����اع����ي 
للتخفيف م��ن م��ع��ان��اة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��دن��ي��ة م��ن خ��ال 
استقدام خربات وموارد جديدة لدعم هذه الجهود، 
وزي�������ادة األع����م����ال امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���األل���غ���ام يف ج��م��ي��ع أن��ح��اء 

اليمن.
واستعرض املؤتمر حجم ونطاق التلوث والتحديات 
والصعوبات التي تعيق عمل املركز التنفيذي للتعامل 
مع األلغام، إىل جانب استعراض ومناقشة الفجوة 
يف ال����ت����ع����ام����ل م������ع األل�������غ�������ام ل��������دى األوت�������ش�������ا وال�����ربن�����ام�����ج 

االنمايئ
ويف ختام مؤتمر الشراكة األول لألعمال املتعلقة 
ب�����األل�����غ�����ام أك�������د امل�����ش�����ارك�����ون ع�����ى أه����م����ي����ة ن����ق����ل م���ع���ان���اة 
امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ات امل�������ت�������أث�������رة يف ال�����ي�����م�����ن وم�������ن�������اص�������رة ض����ح����اي����ا 

مخلفات الحرب.
ك���م���ا أك���������دوا أن ال�����وض�����ع يف ال���ي���م���ن ك��������اريث وم����أس����وي 
م���ن ح��ي��ث أع�����داد ال��ض��ح��اي��ا وح��ج��م ال��ت��ل��وث ب��ال��ق��ن��اب��ل 

العنقودية ومخلفات الحرب.
وش���دد امل��ش��ارك��ون ع��ى ض���رورة املساهمة يف تطهري 
املناطق امللوثة لضمان ع��ودة النازحن إىل مناطقهم 
وت��س��ه��ي��ل وص������ول امل����س����اع����دات واس����ت����ع����ادة ال���خ���دم���ات 
واس������ت������م������رار ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، وت����ط����ه����ري األرايض 
ال����زراع����ي����ة ل��ي��ت��م��ك��ن امل����واط����ن����ون م����ن م���م���ارس���ة ح��ي��ات��ه��م 

الطبيعية.
ك��م��ا ن��اق��ش��ت ج��ل��س��ات امل���ؤت���م���ر ال���ت���دخ���ات امل��ط��ل��وب��ة 
من املنظمات الدولية املانحة لنزع مخلفات الحرب 
لحماية املدنين وتمكينهم من العودة إىل مناطقهم.

لقاءات: مقدم نبيل السياغي - مقدم أحمد طامش

املواقف واألحداث بصمود أبطالها وثبات قاداتها ويف ميادين العزة تربز معادن الرجال 
األوفياء ألوطانهم وأبناء شعبهم.. الشهيد الرئيس املجاهد صالح عيل الصماد واحد من 

أولئك العظماء الذين بذلوا أرواحهم يف سبيل الدفاع عن الدين والوطن والشعب ومن موقع 
مسؤوليته التي تقلدها يف ظل عدوان إجرامي وحصار جائر جسد بحكمته وقيادته ثبات 

املواقف وصمود األبطال وثبات القائد.. لم يطمح برفاهية العيش كرئيس تقلد رأس هرم 
الدولة بل كان مجاهداً متحركاً يف كافة امليادين والجبهات القتالية وحقق نجاحات باهرة يف 
مشاريعه الوطنية يف كافة الصعد واملجاالت.. وكان للجانب العسكري نصيب األسد يف فكر 

القائد واملجاهد الشهيد الصماد وأدارها بحكمة وحنكة قيادية شجاعة وهو ما تحدث به قادة 
عسكريون وميدانيون وأمنيون رافقوه يف ميادين الوغى وجبهات النزال..

"26سبتمرب" تواصلت مع قادة عسكريني وأمنيني بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد 
الرئيس الصماد كانت البداية مع:

      العميد احلاوري:   
الرئيس الصماد 
منوذج راقي في 

مسارات الصمود 
والثبات

        العميد الهمداني:   
الشهيد أعطى 
دروسًا وعبرًا 

للزعماء والقادة في 
زمن الهوان

العميد اجلدري:   
التوجه القيادي 

للرئيس الصماد رد 
االعتبار للمؤسسة 

العسكرية واألمنية 

العميد الشامي:   
الشهيد الصماد مثل 
القيادة بأروع صورها 
واحتوى كافة أطياف 

املجتمع

العميد حريش:   
الشهيد الصماد 
مببادئه سيظل 

أسوة لكل القادة 
واملسؤولني 

الشهيد الصماد عنوان القيادة احملنكة والنموذج املشرف في ميادين البذل والعطاء
كانت الشهادة أمنيته وسعى لها حتى نالها..قادة عسكريون وأمنيون يؤكدون لـ"                                   ":



 قدم قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
الدين الحويث يف الخطاب الذي القاه بالذكرى 

السنوية الستشهاد الرئيس صالح عيل 
الصماد ايجازا للسرية العطرة والسمعة 

الطيبة التي خلفها الشهيد صالح الصماد 
خالل مسرية حياته الجهادية ورئاسته 

للمجلس السيايس األعىل يف أحلك الظروف 
واشدها عىل االطالق يف ظل العدوان 

والحصار, وبني السيد القائد أن الشهيد 
الصماد مثل بحق رجل املسؤولية الذي تحمل 

األمانة انطالقا من إيمانه وحبه لشعبه 
ووطنه وقدم الكثري لخدمته حتى طالته 

أيادي الغدر واإلجرام بإشراف وتوجيه امرييك 
فارتقى شهيدا خالداً يف سبيل الله والوطن.

خطاب اسرتاتيجي وضع فيه قائد الثورة 
خطوطاً حمراء محذرا املعتدين ومن معهم 

تجاوزها او املماطلة يف تنفيذها ومنها 
استحقاقات شعبنا املشروعة, محمال 

العدوان املسؤولية الكاملة. 
وبني السيد القائد أن تحرير كل الرتاب 
اليمني املحتل مسار ال رجعة عنه حيث 

خاطب املحتل وأدواته بالقول "ارحلوا انتم 
كلكم محتلون" 

فيما ييل عرض وقراءة موجزة ألهم ما ورد 
يف الخطاب مع افراد مساحة لنشر اهم 

النصوص التي تضمنها.. 

قراءة/ مدير التحرير 

كفيت ووفيت أيها القائد الويف يف حديثك النابع من القلب نحو 
الشهيد ال��خ��ال��د ال��رئ��ي��س ص��ال��ح ال��ص��م��اد ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات امل��ؤث��رة 
والصادقة تجاه من خ��دم الوطن والشعب يف احلك الظروف 
واش���ده���ا ع���ىل االط�����الق , ن��ع��م ل��ق��د ك���ان ن��ع��م ال��ق��ائ��د ال����ذي اح��ب��ه 
الله واحب الشعب , بهذا االستهالل بدأ قائد الثورة الحديث 
: " يف ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ل���أخ ال��ع��زي��ز ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د/ ص��ال��ح 
���ِه َت���ْغ���َش���اه"، ن��س��ت��ذك��ره- وه���و الحاضر  ���اد "رَْح���َم���ُة ال���َلّ ���َمّ ع��يل ال���َصّ
يف وج��دان��ن��ا، ويف وج���دان شعبنا، ويف مسرية عملنا وجهادنا- 
����د ه����وي����ة ش���ع���ب���ه، واالن����ت����م����اء  ن���س���ت���ذك���ره ن����م����وذج����اً إي����م����ان����ي����اً ي����ج����ِسّ
اإلي��م��اين لشعبه، ن��م��وذج��اً للصدق وال��وف��اء، ون��م��وذج��اً للصرب 
والتضحية والعطاء، نموذجاً يف سعيه الدؤوب ملا فيه مرضاة 
الله "ُسْبَحاَنُه َوَت��َع��اَل"، والخدمة لشعبه، واملناصرة لقضايا 

أمته ".
حمل روحية اجلندي مع الله 

"مغرم وليس مغنم " كان منصب الرئاسة هكذا لدى الشهيد 
ال���ص���م���اد ف��ظ��ل ذل����ك ال���ق���ائ���د ال���ق���ري���ب م���ن ال���ل���ه وال����ن����اس متلمسا 
همومه ومدافعا عن قضايا بكل ايمان واخالص ويف هذا السياق 
���ِه َت��ْغ��َش��اه" ما  ���اد "رَْح���َم���ُة ال���َلّ ���َمّ ق���ال ق��ائ��د ال��ث��ورة : " الشهيد ال���َصّ
ق���ب���ل م���وق���ع���ه وم���س���ؤول���ي���ت���ه يف ال�����رئ�����اس�����ة، وأث�����ن�����اء ت���ح���م���ل���ه ل���ه���ذه 
امل��س��ؤول��ي��ة، ك����ان م��ن��ط��ل��ق��ه إي��م��ان��ي��اً، ول���ذل���ك م���ا ب��ع��د وص���ول���ه إل 
م��وق��ع امل��س��ؤول��ي��ة ه��و ذل���ك ال��ش��خ��ص ال���ذي ك���ان- وه���و يف موقع 

ال��رئ��اس��ة- يحمل روح��ي��ة الجندي م��ع ال��ل��ه "ُس��ْب��َح��اَن��ُه َوَت���َع���اَل"، 
وم��ع شعبه، وم��ع أم��ت��ه، وي���رى يف ذل��ك امل��وق��ع موقعاً لتحمل 
املسؤولية م��ا بينه وب��ني الله أواًل، وم��ا بينه وب��ني شعبه وأمته 
ثانياً، فكان ينطلق وهو يستشعر أنه يف موقع مسؤوليٍة عمليٍة 
يخدم فيها شعبه، وليس يف مقاٍم معنوٍي يستغله للمكاسب 
الشخصية، أو األهداف الشخصية، أو التوجهات الشخصية، 
ول���ذل���ك ك��ان��ت وت���ريت���ه يف ال��ع��م��ل ل��خ��دم��ة ش��ع��ب��ه وق��ض��اي��ا أم��ت��ه، 
وك���ان أس��ل��وب��ه يف أداء مسؤوليته أس��ل��وب��اً م��م��ي��زاً وراق���ي���اً، يتميز 
ب����اإلخ����الص، ب���ال���ت���ف���اين، ب���ال���ث���ب���ات، ب���ال���ص���رب، ب��ال��ع��م��ل ال������دؤوب، 
باالستعداد ال��ع��ايل والجهوزية الدائمة للتضحية، وه��و ال��ذي 

كتب وصيته مراراً.

التسلط والظلم 
أوض����ح ق��ائ��د ال���ث���ورة أن ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد م��ث��ل ن��م��وذج��ا مختلفا 
عن اآلخرين الذين سبقوه يف الرئاسة بتصرفاتهم التي كشفت 
زي�������ف ادع�����ائ�����ه�����م ب���ال���وط���ن���ي���ة وال�������دف�������اع ع�����ن ال�����وط�����ن وال����ش����ع����ب ب��ل 
استغلوا املنصب يف موقع الرئاسة للتسلط، وللظلم، ولإلثراء، 
وللحصول عىل املكاسب املادية , الفتا بأن أولئك بأنهم خرجوا 

من ذلك املوقع وهم يحملون أوزاراً كبرية . 

املؤامرة على الشعب 
وأشار السيد القائد بأن من كانوا يف موقع الرئاسة قبل الشهيد 
الصماد كان إثراؤهم واستغاللهم ملوقعهم عىل حساب معاناة 
الشعب وظلمه واضطهاده شعبه ونهب ث��روات��ه والتفريط يف 
قضاياه .. الفتا بأن تلك القيادات انكشفت يف خيانتها للشعب 
، واملؤامرة عليه ملصلحة أعدائه، يف الوقت الذي كانوا يقدمون 
أن���ف���س���ه���م رم���������وزاً وط���ن���ي���ة، وي����ق����دم����ون أن���ف���س���ه���م ك���ح���م���اة ل��ل��وط��ن 
والشعب , مبينا أن تلك القيادات ال جانب خذالنها للشعب 
يف أخ��ط��ر امل��راح��ل ت��أم��رت عليه م��ع االع����داء بفتح جبهات حرب 
داخلية ومن وسط العاصمة صنعاء بهدف اثارة الفنت ومحاولة 
ش���ق ال���ص���ف ال��وط��ن��ي م���ن ال���داخ���ل وب���ات���وا ي��ت��ج��ن��دون ع��ل��ن��اً وب��ك��ل 
وضوح مع تحالف العدوان، ويجيشون لصالحه، ويصبحون 

جبهات أساسية من جبهاته، ضد شعبهم وضد وطنهم.

الثبات واملصداقية
امل�����ن�����ط�����ل�����ق اإلي���������م���������اين ه�������و ال������������ذي ي����ب����ن����ى ع����ل����ي����ه ال������ث������ب������ات ال����ح����ق����ي����ق����ي، 
وامل��ص��داق��ي��ة يف ك��ل امل��راح��ل وال���ظ���روف؛ ألن���ه منطلٌق م��ب��ن��ٌي عىل 
ا العناوين  أساٍس صحيح، وعىل مبادئ وقيم راسخة وثابتة؛ أَمّ
امل����خ����ادع����ة، ال����ت����ي ت����ه����دف إل خ�������داع ال����ن����اس واالس����ت����غ����الل ل��ه��م، 
ف��ه��ي ت��ن��ك��ش��ف م���ع امل���ت���غ���ريات، م���ع األح�������داث، وم����ع االخ���ت���ب���ارات 

الحقيقية، التي يتجىل فيها الصادق عن الزائف املخادع.
املرحلة الصعبة 

��ِه َت��ْغ��َش��اه" تميز ب��وف��ائ��ه، بثباته،  ��اد "رَْح���َم���ُة ال��َلّ ��َمّ فالشهيد ال��َصّ
ويف املرحلة الصعبة، والتحديات الكبرية، كان حاضراً بشكٍل 
أك����رب، وم��ت��ف��ان��ي��اً، وب�����اذاًل ل��ج��ه��ده يف األول���وي���ات امل��ه��م��ة، وأول��ه��ا: 
التصدي للعدوان، يف مرحلة من أكرب املراحل يف التصعيد من 
تحالف العدوان، وحمالته الهادفة إل السيطرة عىل محافظة 
الحديدة، فكان الشهيد "ِرضَواُن الَلِّه َعَلْيه" حاضراً، يف تحشيد 
الشعب، يف تفعيل كل القدرات الرسمية والشعبية، والدفع 
بها نحو التصدي للعدوان، يف تلك الحملة والحمالت األخرى.

ثالث نقاط مهمة
وأك����د ق��ائ��د ال���ث���ورة أن ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ك����ان ي��ل��ح��ظ يف الشهيد 

اد ثالث نقاط مهمة هي: َمّ الَصّ
س��ع��ي��ه ب��ت��ف��ع��ي��ل ال�����ق�����درات واإلم����ك����ان����ات ال���رس���م���ي���ة، يف ال��ت��ص��دي 

للعدوان، ويف خدمة الشعب
ُلَها بشكٍل تام يف  عالقته القوية يف الوسط الشعبي، والتي ُيَفِعّ

التعبئة الشعبية، ضمن هذه األولوية األساسية
ق����درت����ه ال���ف���ائ���ق���ة يف ع��م��ل��ي��ة ت���وح���ي���د ال���ص���ف ال�����داخ�����يل وال���وط���ن���ي، 
وج�����م�����ع امل������ك������ون������ات ب���م���خ���ت���ل���ف���ه���ا، وال�������ت�������ي�������ارات ب���م���خ���ت���ل���ف���ه���ا يف ه����ذا 

الشعب، يف إطار االهتمام بهذه األولوية
ويف ضوء النقاط الثالث يقول السيد القائد: "كان العدو يقلق 
من هذا الدور الفاعل يف االتجاهات الثالث: يف تفعيل اإلمكانات 
والقدرات والجهات الرسمية والشعبية، والسعي للحفاظ عىل 
ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وال��ت��أث��ري اإلي��ج��اب��ي يف ذل����ك، وال�����دور ال��ف��اع��ل 
للشهيد- رَْحَمُة الَلِّه َتْغَشاه- يف ذلك، فكان يسعى إل استهداف 
ال���ش���ه���ي���د ل����ه����ذا ال���������دور؛ اس����ت����ه����داف����اً م���ن���ه ل���ه���ذ ال��������دور ال���ف���اع���ل ل���ه، 
والدور املهم واإليجابي، والذي يمثل إسهاماً كبرياً يف التصدي 
للعدوان، ويف دعم القضية العادلة للشعب، والدفاع عن هذا 
البلد، ولذلك كان من أهدافه األساسية هو االستهداف للشهيد- 

رَْحَمُة الَلِّه َتْغَشاه-، وركز عىل هذه النقطة بشكٍل كبري". 

اشراف امريكي 
تم استهداف الشهيد الصماد بإشراف وبدافع وتوجيه أمرييك 
ال���������دور ال����س����ع����ودي واإلم�������������ارايت يف ال������ع������دوان ه�����و ت���ن���ف���ي���ذي ألن���ه���م 

يعلمون كأدوات ينفذون ما يمليه عليهم األمرييك
كشف قائد الثورة أن كل حمالت التي نفذها تحالف العدوان 
التي استهدفت الشهيد الرئيس الصماد ومنها العملية التي 
تمت يف الحديدة، كانت تتم بإشراف وبدافع وتوجيه أمرييك، 
وق���������ال ال����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د: "وه�����������ذه ن���ق���ط���ة ت�����أك�����دن�����ا م���ن���ه���ا م������ن خ����الل 
تحريات، ومن خالل تحقيق، ووصلنا إل نتيجة مؤكدة يف هذه 
النقطة: أن األمرييك وهو الذي أعلن مراراً وتكراراً عن أن واحداً 
م���ن أه���م األدوار ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ب��ش��ك��ٍل م��ب��اش��ر يف ع���دوان���ه عىل 
بلدنا، هو: تحديد األهداف، األمرييك تحدث عن هذا الدور له". 
وتطرق السيد عبدامللك الحويث ال أن األمرييك سبق ان تحدث 
عن قيامه بتحديد التي يتم قصفها عملياتياً وأن العمليات عىل 
مستوى الجغرافيا يف السعي الحتالل محافظة، أو استهداف 
ج��ب��ه��ة، أو االس���ت���ه���داف ب��ال��ق��ص��ف أله������داف م��خ��ت��ل��ف��ة ك����ان ال����دور 
األم���ري���يك ه���و دوٌر إش������رايف، وه���و ال�����دور األع�����ىل، ال����ذي يخطط، 

ويرسم، ويوجه، ويأمر. 

الدور السعودي واالماراتي 
ا الدور السعودي والدور اإلمارايت فهو  وأضاف قائد الثورة: "أَمّ
دور تنفيذي، هم كأدوات ينفذون ما يمليه عليهم األمرييك، 
وي�����رس�����م�����ه ل�����ه�����م، ف������األم������ري������يك ه������و ال����������ذي ح��������دد ل����ل����س����ع����ودي وأن 
��اد ك��ه��دف أس����ايس، ض��م��ن استهدافه  ��َمّ يستهدف الشهيد ال��َصّ
اد "رَْحَمُة الَلِّه َتْغَشاه"،  َمّ للدور املهم الذي يقوم به الشهيد الَصّ
ويوظف فيه كل قدراته، وطاقاته، وإمكاناته، وتأثريه اإليجابي 
يف ال���وس���ط ال��ش��ع��ب��ي وال���رس���م���ي وال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة، يف خ��دم��ة 
ش��ع��ب��ه وال���دف���اع ع��ن ب��ل��ده، ه���ذه ن��ق��ط��ة ن���رى أه��م��ي��ة ل��ف��ت النظر 

إليها".

وقع اجلرمية في وجدان الشعب 
األمرييك كان يؤمل ومن ورائ��ه أدوات��ه اإلقليمية، وعمالؤه ان 

اد ستكسر إرادة الشعب َمّ استهداف الشهيد الَصّ
وع��ن استهداف الشهيد الرئيس الصماد يوضح السيد القائد 
"أن األمرييك كان يؤمل، ومن ورائه أدواته اإلقليمية، وعمالؤه 
م���ن أب���ن���اء ال���ب���ل���د، أن م��ث��ل ه����ذه ال���خ���ط���وة يف اس���ت���ه���داف ال��ش��ه��ي��د 
اد سيكون لها تأثرٌي يكسر من إرادة هذا الشعب، ويوهن  َمّ الَصّ
م����ن ع����زم����ه، وي���ض���ع���ف���ه، وي���ه���ي���ئ ل��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ع����ىل م��س��ت��وى 

أوسع يف االحتالل لهذا البلد.
ويف ه��ذا السياق يوضح السيد القائد ان النتيجة كانت عكس 
م��ا ك��ان يؤمله األم��ري��يك وأدوات����ه تماماً وأن وق��ع تلك الجريمة 
ك������ان ل���ه���ا اث�������را يف وج���������دان ال���ش���ع���ب ال�������ذي ت���ف���اع���ل م�����ع ه������ذه ت��ل��ك 

ال���ج���ري���م���ة واظ����ه����ر االس����ت����ع����داد ل��ل��ت��ض��ح��ي��ة ب��ش��ك��ل اك������رب, وب�����ني ان 
تحالف العدوان تجرج من كل القيم واألخالق واإلفالس الذي 
ك��ش��ف��ت ع��ن��ه م���ن خ����الل االس���ت���ع���راض ال���ج���وي يف اث���ن���اء م��راس��ي��م 
تشييع الشهيد الصماد يف أجواء العاصمة صنعاء وما نفذته 

من غارت كانت تهدف لعرقلة مراسم التشييع.

زخم شعبي كبير 
فشلت مساعي األعداء يف كسر إرادة هذا الشعب كان الزخم 
ال���ش���ع���ب���ي ك�����ب�����رياً ج��������داً يف م�����راس�����م ال���ت���ش���ي���ي���ع ل���ل���ش���ه���ي���د ال���ص���م���اد، 
وال���ح���ض���ور امل���ت���ف���اع���ل، وال������ذي ي�����درك أن ه����ذا ال��ش��ه��ي��د اس��ت��ش��ه��د 
وه��و ي��داف��ع ع��ن ه��ذا البلد، يف سبيل ال��ل��ه "ُس��ْب��َح��اَن��ُه َوَت���َع���اَل"، 
يف ال���ت���م���س���ك ب��ال��ق��ض��ي��ة ال����ع����ادل����ة، يف س���ع���ي ل���ل���ت���ح���رك ال����ج����اد يف 
م���واج���ه���ة ح���م���الت األع�������داء وع���دوان���ه���م وت��ص��ع��ي��ده��م، ففشلت 
مساعي األع��داء يف كسر إرادة هذا الشعب، ال من خالل تلك 
اد، وال غريها من الجرائم  َمّ الجريمة يف استهداف الشهيد الَصّ
الوحشية باالستهداف الجماعي ألبناء هذا البلد، يف مختلف 
مناسباتهم االجتماعية، ويف مختلف تجمعاتهم يف األسواق، 
واملساجد، وامل��دارس، وغريها، كل أشكال اإلج��رام من جانب 

تحالف العدوان.
واش�������اد ال���س���ي���د ال���ق���ائ���د ب���امل���وق���ف ال��ش��ع��ب��ي ال���ص���ام���د وامل���ت���م���اس���ك، 
يف ت���ل���ك امل����رح����ل����ة ال����ح����رج����ة وال�����ظ�����رف ال���ع���ص���ي���ب، وق��������ال: "ن��ش��ك��ر 
الله "ُس��ْب��َح��اَن��ُه َوَت���َع���اَل"، ال��ذي منه ك��ل ال��ع��ون، وك��ل التوفيق 
والتثبيت، وهي مرحلة من أخطر املراحل التي مَرّ بها شعبنا".

عنوان للصمود 
الشهيد الصماد هو عنواٌن للصمود، والتضحية، والثبات

وع���ن ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد ق���ال ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د: "يف ذك����رى الشهيد 
الصماد، وهو عنواٌن للصمود، والتضحية، والثبات الذي كان 
ع��ل��ي��ه، وال����ذي عليه ش��ه��داء ب��ل��دن��ا األع�����زاء، ال��ذي��ن ان��ط��ل��ق��وا من 
امل��ن��ط��ل��ق اإلي���م���اين وه����م ي��ت��ح��ل��ون ب��ال��ث��ب��ات وامل��ص��داق��ي��ة وال���وف���اء، 
وج��م��اه��ري ه���ذا ال��ش��ع��ب، وأب���ن���اء ه���ذا ال��ش��ع��ب، وأس���ر ال��ش��ه��داء 
والجرحى، واملرابطون يف الجبهات، نستذكر أيضاً بمظلوميته 

وشهادته مظلومية شعبنا العزيز".

وحشية واجرام 
وع���ن ب��ش��اع��ة ال��ج��رائ��م ال��ت��ي اق���دم عليها ال���ع���دوان م��ن��ذ اللحظة 
األول ب�����ني ال����س����ي����د ال����ق����ائ����د ان ت����ل����ك ال�����ج�����رائ�����م ع���ك���س���ت وح���ش���ي���ة 
العدوان وجرائمه واتصف الكربياء والجربوت، كون العدوان 
ت��ج��رد م��ن ك��ل امل��ش��اع��ر اإلن��س��ان��ي��ة، وق���د أص��ح��ب��ت ت��ل��ك ال��ج��رائ��م 
موثقة دوليا وباتت سمعة العدوان يف اإلجرام والوحشية هي 

لتحالف العدوان، شيئاً معروفاً يف الوسط العاملي بكله.

غطاء امريكي 
"حجم الجرائم بحق شعبنا مهول ورهيب، جرائم رهيبة جداً 
يف مختلف املدن، قصف وإبادة جماعية للناس، قتل بطريقة 
وح��ش��ي��ة للمجتمع ال��ي��م��ن��ي يف امل��س��اك��ن، وامل����ن����ازل، واألس������واق، 
واملساجد، واملدارس، والطرقات، وبشكٍل جريٍء جداً؛ نتيجًة 
ل��ل��غ��ط��اء األم����ري����يك، وال���دف���ع األم���ري���يك واإلس���رائ���ي���يل وال��ربي��ط��اين 
ب���ال���ن���زع���ة ال���وح���ش���ي���ة واإلج�����رام�����ي�����ة ل����ه����م، وق����ب����ح األدوات امل���ن���ف���ذة 

وسوئها، والنزعة اإلجرامية لديها".

مظلومية كبيرة 
ال��ع��دوان قتل ب��اإلب��ادة الجماعية ع��ش��رات اآلالف م��ن األط��ف��ال 

النساء 
دم��ر ال��ع��دوان ال��خ��دم��ات وامل��ص��ال��ح العامة وك��ل معالم الحياة 

حتى اآلثار، واملقابر
وع���������ن م����ظ����ل����وم����ي����ة ال�����ش�����ع�����ب ال������ت������ي ت������ع������رض ل�����ه�����ا ج�����������راء ال�������ع�������دوان 

ال��غ��اش��م ي��ق��ول ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د: "م���ا ح��ص��ل ل��ي��س ش��ي��ئ��اً بسيطاً، 
ما فعله تحالف العدوان يف بلدنا ليس شيئاً هيناً، أو بسيطاً، 
أو ع���ادي���اً، ج��رائ��م ره��ي��ب��ة ج����داً، ق��ت��ل ل��ع��ش��رات اآلالف م��ن أب��ن��اء 
شعبنا ال��ع��زي��ز، قتل ل��أط��ف��ال ب����اآلالف، قتل للنساء ب���اآلالف، 
اس�����ت�����ه�����داف ل���ل���م���دن���ي���ني ول�����ل�����ن�����اس يف ب����ي����وت����ه����م، يف م����ن����ازل����ه����م، يف 
قراهم، يف مدنهم، يف مساجدهم، يف أسواقهم، يف الطرقات، 
اس���ت���ه���داف ب��ال��ق��ت��ل ال���ج���م���اع���ي واإلب���������ادة ال���ج���م���اع���ي���ة، اس���ت���ه���داف 
ب��ال��ت��دم��ري املمنهج ل��إلض��رار ب��ه��ذا ال��ش��ع��ب، وب��ه��دف إل��ح��اق أبلغ 
األذى والظلم والضرر لهذا الشعب، تدمري للخدمات واملصالح 
العامة، للجسور والطرقات، حتى لخزانات املياه، استهداف 
ل���ك���ل م���ع���ال���م ال���ح���ي���اة يف ه�����ذا ال���ب���ل���د، ح���ت���ى اآلث��������ار، ح���ت���ى امل���ق���اب���ر، 

استهداف لكل يشء".

االنشطة االعالمية والتوعوية 
التذكري وابراز جرائم العدوان مسؤولية تقع عىل عاتقنا جميعا 
ويف هذا السياق يؤكد قائد الثورة ان "التذكري بجرائم العدوان 
وابراز تفاصيلها مسؤولية تقع عىل عاتقنا جميعاً، يف األنشطة 
اإلع��الم��ي��ة، واألن��ش��ط��ة ال��ت��وع��وي��ة، وأنشطة التعبئة يف الوسط 
الشعبي والرسمي، واألنشطة التثقيفية والتعليمية، هذا يشٌء 
م��ه��ٌم ج����داً، وال ينبغي الغفلة ع��ن ذل���ك؛ ألن ه���ذا ي��رتت��ب عليه 
مسؤوليات مهمة، وألن ه���ذا- بحد ذات���ه- ك���اٍف يف إس��ق��اط كل 
الدعايات والتربيرات الزائفة، التي تروج لهذا العدوان، وتبسط 
هذا العدوان، أو تحاول أن تشرعن هذا العدوان، أو تحاول أن 

توجد له قابلية، وأن تجعل له عناوين هنا أو هناك".

ال ميكن التبرير جلرائم العدو
من يمتلك القيم اإلنسانية واإليمانية والفطرية فالبَدّ أن يكون 

له موقٌف تجاه جرائم العدوان الوحشية 
ال يشء أبداً يمكن أن يكون مربراً حقيقياً لتلك الجرائم الفظيعة 
والرهيبة والوحشية، وال يشء يمكن أبداً ال أن يربرها، وال أن 
يشرعنها، وال أن يجعل لها قابلية يف النفوس أب��داً، وحدهم 
املتوحشون واملجرمون والسيئون والظاملون من يمكن أن يقبلوا 
����ا كل  ال��ت��ربي��ر ل��ه��ا، أو ال��ت��غ��ايض ع��ن��ه��ا واع��ت��ب��اره��ا ع��م��اًل ع���ادي���اً؛ أَمّ
م��ن يمتلك الضمري ال��ح��ي، م��ن يمتلك الشعور اإلن��س��اين، من 
يمتلك القيم اإلنسانية واإليمانية والفطرية، فالبَدّ أن يكون له 
موقٌف تجاه تلك الجرائم الوحشية، وتجاه من ارتكبها بحق 
ه�����ذا ال���ش���ع���ب م����ن ت���ل���ك ال��������دول، وم�����ن ت���ل���ك األدوات اإلج���رام���ي���ة 

والوحشية.

معاناة كبيرة جدا 
حصار العدوان اودى بحياة مئات اآلالف من األطفال والنساء 

والكبار واملرىض
ال جانب بشاعة الجرائم التي ق��ام بها تحالف ال��ع��دوان عمل 
ع���ىل ج���رائ���م ال ت��ق��ل ع��ن��ه��ا ب��ش��اع��ة ال���ت���ي وص����ل ال����ع����دوان ت��ج��وي��ع 
املاليني اشار السيد القائد ان العدوان تسبب بضائقة معيشية 
شديدة ج��داً بأنباء الشعب يف الجانب الصحي: "م��ن أس��وأ ما 
ع��ان��اه شعبنا ال��ع��زي��ز نتيجًة للحصار وال��ح��رب عليه وال��ع��دوان 
ع��ل��ي��ه امل��ع��ان��اة ال��ك��ب��رية ج����داً يف ال��ج��ان��ب ال��ص��ح��ي، م��ع��ان��اة ك��ب��رية 
للغاية، وأودت بحياة مئات اآلالف من األطفال والنساء والكبار 
واملرىض؛ نتيجًة النعدام الرعاية الصحية والخدمات الصحية 
وال��ط��ب��ي��ة، وأي ش��خ��ص يمتلك ال��وع��ي واإلح���س���اس باملسؤولية 
وال��ض��م��ري ال��ح��ي الب����َدّ أن ي��ت��ح��رك، وأن ي��ك��ون ل��ه م��وق��ف، وه��ذا 
مما دفع بالشهيد "رَْحَمُة الَلِّه َتْغَشاه"، والشهداء وأحرار هذا 
البلد للتحرك ال��ج��اد، واالستعداد التام للتضحية، والتحرك 
يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان وال��ت��ص��دي ل���ه ب��ك��ل ج��ه��د، ف��ك��ان الشهيد 
رحمة الله تغشاه نموذجاً يف الصدق مع الله، والوفاء لشعبه، 

والتحرك الجاد ضمن األولوية يف التصدي للعدوان".

قائد الثورة:   الشهيد الصماد احلاضر في الوجدان ومسيرة العمل واجلهاد 
 ما قبل موقعه ومسؤوليته في الرئاسة وأثناء حتمله لهذه املسؤولية كان منطلقه إميانيًا

السيد القائد مخاطبا السعودي واالماراتي والبريطاني واالمريكي .. 

ارحـــل يـا محتــل 
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ُلوا َتْبِديًل( صدق الله العظيم  َه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبَدّ ْؤِمِننَي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلّ قال تعالى : )ِمَن امْلُ
وقـــــــــــفـــــــــــة مـــــــــــــع الـــــــــســـــــــيـــــــــد الــــــــــقــــــــــائــــــــــد فـــــــــــــي خـــــــــطـــــــــابـــــــــه بــــــــــــالــــــــــــذكــــــــــــرى الـــــــــســـــــــنـــــــــويـــــــــة لــــــــلــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــشــــــــهــــــــيــــــــد صـــــــــــالـــــــــــح الـــــــصـــــــمـــــــاد 

  ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد 
من��������������������وذج ل������ل������ص������دق 
وال�����������وف�����������اء وال�����ص�����ب�����ر 

والتضحية والعطاء
 ك�����ان�����ت وت����ي����رت����ه ف��ي 
شعبه  خلدمة  العمل 

وقضايا أمته
روح��������ي��������ة  ح��������م��������ل    
اجل��������ن��������دي م��������ع ال����ل����ه 

والشعب واألمة 
  كان حاضرًا بشكٍل 
أك����ب����ر وم����ت����ف����ان����ي����ًا ف��ي 

التصدي للعدوان

الـــســـيـــد الـــقـــائـــد ثـــــالث نـــقـــاط ركـــز 
اد: َمّ عليها العدو في الشهيد الَصّ

   سعيه بتفعيل القدرات 
واإلم���ك���ان���ات ال��رس��م��ي��ة في 
ال���ت���ص���دي ل����ل����ع����دوان وف���ي 

خدمة الشعب
 ع�����لق�����ت�����ه ال������ق������وي������ة ف���ي 
ال�����وس�����ط ال���ش���ع���ب���ي وال����ت����ي 
ف����ع����ل����ه����ا ب�����ش�����ك�����ٍل ت���������ام ف���ي 

التعبئة الشعبية
 قدرته الفائقة في عملية 
ت����وح����ي����د ال�����ص�����ف ال����داخ����ل����ي 
ال���وط���ن���ي وج���م���ع وال���ت���ي���ارات 

مبختلف مكوناتها 



وعن املسؤولية التي تحىل بها الشهيد الرئيس الصماد يقول السيد 
القائد: "كان رحمة الله تغشاه نموذجاً راقياً يف أداء املسؤولية، 
مثلما كان نموذجاً يف التضحية والوفاء لشعبه، واملصداقية مع 
الله ومع شعبه، فهو أيضاً كان نموذجاً راقياً يف أداء املسؤولية، 
ومل��ن��ط��ل��ق��ه اإلي����م����اين أه���م���ي���ٌة أس���اس���ي���ٌة يف ذل������ك، ه����و ان���ط���ل���ق يف أداء 
امل���س���ؤول���ي���ة م����ن م��ن��ط��ل��ق إي�����م�����اين، ل����م ي���ك���ن ل����دي����ه رغ����ب����ة يف أن ي��ص��ل 
إىل م��وق��ع مسؤولية ال��رئ��اس��ة كمنصب ك��ب��ر، وك��م��وق��ع مهم عىل 
امل��س��ت��وى ال��س��ي��ايس واالع���ت���ب���اري، أو م��وق��ع ل��اس��ت��غ��ال ال��ش��خ��ي 
لتحقيق املكاسب الشخصية املادية واملعنوية، كما هو هم الكثر 
من الناس، همهم يف أن يصلوا إىل أي موقع يستطيعون الوصول 
إل��ي��ه، أي م��ن��ص��ب؛ ليحققوا ألن��ف��س��ه��م م��ك��اس��ب شخصية م��ادي��ة 
ا هو فكان منطلقه منطلقاً إيمانياً، ولذلك هو َقِبل  ومعنوية؛ أَمّ
يف األخر بتحمل هذه املسؤولية من منطلٍق إيماين، لم يكن طالباً 
وال ساعياً لهذا املنصب، ولهذه املسؤولية، ولهذا الدور، بل تقبله 
ب��إل��ح��اح، ب���داف���ٍع إي���م���اين، ب��داف��ع ال��ش��ع��ور ب��امل��س��ؤول��ي��ة، ول��ذل��ك لم 

تتغر روحيته ونفسيته بعد أن وصل إىل هذه املسؤولية".
وتابع السيد القائد: "البعض من الناس إذا وصل إىل أي منصب، 
ولو منصب بسيط، أو محدود، أو يف نطاق محدود، تتغر نفسيته 
ا كان عليه سابقاً، يصبح إنساناً متكرباً، متغطرساً، تصبح  تماماً عَمّ
سلوكياته سلوكيات سلبية، تحدث منه ممارسات يف إطار توجهاته 

ا كان عليه سابقاً، هذا يحصل للكثر من الناس. التي تختلف عَمّ
��ِه َت��ْغ��َش��اه" فهو ذل��ك الرئيس الذي  ��اد "رَْح��َم��ُة ال��َلّ ��َمّ ��ا الشهيد ال��َصّ أَمّ
دائماً يحمل روحية الجندي، وروحية املواطن البسيط، وروحية من 
يشعر بأن مسؤوليته هي الخدمة لشعبه، أن يكون خادماً ألبناء 
شعبه، ألبناء بلده، ولم تتغر هذه الروحية بالنسبة له، فاتجه 
بكل ج��د، بكل اهتمام ألداء ه��ذه املسؤولية وه��و ال يتغر، يحمل 
التواضع بشكٍل مستمر، يحمل االهتمام بأداء مسؤوليته والعمل، 
ويتحرك يف إطار العمل النشط ليًا ونهاراً، وليس فقط وقت دوام 

محدود، بل يهب كل وقته ألداء هذه املسؤولية ولهذا العمل".

متابعة القضايا املهمة 
وم��م��ا يتميز ب��ه ه��و ذل���ك االه��ت��م��ام، وال��ع��م��ل ال��ن��ش��ط وال�����دؤوب يف 
خدمة شعبه، يف متابعة القضايا املهمة، يف االهتمام بالتصدي 
للعدوان، يف تكثيف اللقاءات بالناس، اهتمام وعمل نشط ليًا 

ونهاراً.

مما تميز به كنموذج يف أداء املسؤولية هو سعة صدره، وموقع 
املسؤولية كلما كان أعىل، كلما كان يتطلب سعة الصدر بشكٍل 
أك���رب، اإلن��س��ان يف م��وق��ع امل��س��ؤول��ي��ة كلما ك��ربت مسؤوليته، كلما 
واجه الكثر من التحديات، والصعوبات، واملشاكل، وحمل الكثر 
من الهموم، مع ما يواجهه من لوم، من عتاب، من انتقاد، من 
إس����اءات، ك��م ي��واج��ه اإلن��س��ان يف م��وق��ع امل��س��ؤول��ي��ة، وامل��س��ؤول��ي��ات 
الحساسة يكون اإلنسان فيها- عادًة- أكرث عرضًة لذلك، أن توجه 
إليه اإلس����اءات، االن��ت��ق��ادات، أن ي��واج��ه الصعوبات والتحديات، 
أن يتحمل الكثر من املشاكل، أن يحمل الكثر من الهموم، مما 

هو- عادًة- يؤثر عىل نفسية اإلنسان، وعىل سعة صدره.
سعة الصدر 

موقع املسؤولية وبالذات كرئيس يحتاج إىل سعة صدر، إىل تحمل 
ك��ب��ر، ت��ح��م��ل ل��ك��ل ذل����ك: م���ا ت��واج��ه��ه م���ن ه���م���وم، م���ا ت��واج��ه��ه من 
م��ش��اك��ل، م��ا ت��واج��ه��ه م��ن ت��ح��دي��ات، م��ا ت��واج��ه��ه م��ن ص��ع��وب��ات يف 
الواقع العميل، والصعوبات يف الواقع العميل كثرة، يف ظروف 
������اد ل��ي��ت��ح��م��ل امل���س���ؤول���ي���ة  ������َمّ ك���ت���ل���ك ال�����ظ�����روف ال����ت����ي أىت ال���ش���ه���ي���د ال������َصّ
أث��ن��اءه��ا، يف وق���ت ذروة التصعيد ع��ىل ب��ل��دن��ا، ش���دة ال��ح��ص��ار عىل 
بلدنا، املعاناة الكبرة لشعبنا، الوضع الرسمي امل��ردي، وال��ذي 
ه��و متأثر بشكٍل كبر ج���داً بكل ت��أث��رات امل���ايض يف داخ��ل��ه، م��ا فيه 
من العوائق، ما فيه من التحديات، والصعوبات، والتعقيدات، 
واق���ع تعقيداته ك��ث��رة، إن ج��ئ��ت إىل م��ؤس��س��ات ال���دول���ة، ف��ه��ي يف 
الواقع ليست مؤسسات بما تعنيه الكلمة، شكلياً هي مؤسسات 
شكلياً، هي بشكل مؤسسات، لكن كيف هو نظامها؟ كيف الواقع 
بالنسبة للكثر من كادرها واملوظفني فيها، ممن يتأثرون بتأثرات 
املايض يف اهتماماتهم، يف والءاتهم، يف مواقفهم؟ كيف هو حجم 

الصعوبات يف الواقع املادي واإلمكانات )إمكانات الدولة(.

منابع الثروة 
اول ما ركز عليه يف الوطن االعداء هو منابع الرثوة لنهبا والسيطرة 

عليها 
اد كان معروفاً لدى الجميع بسعة صدره وبحسن  َمّ الشهيد الَصّ

ُخُلقه و بجميل أسلوبه يف التعامل واالحرام للناس
ال����وط����ن امل���ح���ت���ل م���ن���ه م���س���اح���ة ش���اس���ع���ة، ب����ال����ذات م���ن���اب���ع ال�������رثوة يف 
��ز عليها األع���داء، وح��رص��وا عىل احتالها،  ال��وط��ن، من أول ما رَكّ
وال�����س�����ي�����ط�����رة ع����ل����ي����ه����ا، ون�����ه�����ب�����ه�����ا، وح��������رم��������ان ال�����ش�����ع�����ب م�����ن�����ه�����ا، ف����ه����ذه 
التعقيدات الكثرة واملشاكل الكثرة التي يواجهها من هو يف ذلك 
املوقع مع املؤسسات الرسمية نفسها، التي لها شكل املؤسسات، 
ويف داخلها الكثر من التعقيدات واالختاالت، وفيها الكثر ممن 
ال تزال لديهم أجندة، أو ارتباطات، أو عاقات، أو تأثرات سلبية 
ت��ؤث��ر ع���ىل األداء، وم����ن ي��س��ع��ى م��ن��ه��م إلع���اق���ة أي ع��م��ل أو ن��ج��اح.. 
إىل غر ذلك، حجم العدوان، وهو تحالف دويل إقليمي محيل، 
وضغطه الكبر عىل البلد، وع��ىل كل يشء يف ه��ذا البلد، الواقع 
يف مثل ه��ذه ال��ظ��روف ال��ت��ي فيها أي��ض��اً تعقيدات ك��ث��رة يف الوضع 
الداخيل، والحاجة إىل جهود كبرة للحفاظ عىل الصف الوطني، 
ف��ف��ي ظ���ل ك���ل ت��ل��ك ال��ت��ع��ق��ي��دات ع�����ادًة م���ا ت��ت��أث��ر ن��ف��س��ي��ة اإلن���س���ان يف 
مستوى التحمل، يف مستوى سعة ال��ص��در، يف مستوى طبيعة 
��اد "رَْح��َم��ُة الَلِّه  ��َمّ وطريقة التعامل مع ال��ن��اس، لكن الشهيد ال��َصّ
َتْغَشاه" كان معروفاً لدى الجميع بسعة صدره، بحسن ُخُلقه، 
بجميل أسلوبه يف التعامل واملنطق واالحرام للناس، بالقرب من 
ال��ن��اس، ب��ال��ق��رب م��ن املجتمع، ب��ال��ق��رب م��ن امل��س��ؤول��ني، بعاقاته 
الواسعة واإليجابية، بلقاءاته وأنشطته املكثفة والواسعة، وهذه 
ميزة كبرة يف سعة الصدر، وسعة األفق، واالستيعاب للناس، 
والقرب منهم، والتعامل معهم باالحرام والتكريم، وهذه ميزة 

كبرة جداً.

النزاهة املالية 
مما كان يتمَيّز به كنموذج يف أداء املسؤولية، هو: سعة صدره، 
وأيضاً نزاهته املالية، وعفته، نزاهة تامة، هو حرص حتى يف الكثر 
من أموره الشخصية، أاَلّ يكون لها أي تمويل من امليزانية العامة، 
أو أن يقتطع لنفسه أي يشٍء أب��داً؛ ولذلك ك��ان نزيهاً يف الجانب 

املايل بشكٍل تام، نزاهة تامة، البعض من املسؤولني إذا تقَلّد أي 
مسؤولية، أو منصب ولو كان بسيطاً، يسعى إىل الحصول عىل 

املكاسب املالية.
مون  يقول السيد القائد: "عندما نستذكر البعض ممن كانوا يقِدّ
أن��ف��س��ه��م رم�����وزاً وط��ن��ي��ة فيما س��ب��ق، ك��ي��ف ك��ان��وا فيما يتعلق بهذا 
ال��ج��ان��ب، إىل اآلن ال ت���زال أرص��دت��ه��م يف ال��ب��ن��وك الخارجية أرص��دة 
ضخمة جداً، هي من حق هذا الشعب، هي أموال هذا الشعب، 
ج�����زٌء م��ن��ه��ا ع��ل��ي��ه ح��ظ��ر اآلن، ون���ح���ن يف ه����ذا امل���ق���ام ن��ط��ال��ب ب���إع���ادة 
هذه األموال للشعب؛ ألنها حٌق له، وهو يف أمِسّ الحاجة لذلك 
ال����ح����ق، ل��ي��س��ت ح���ق���وق���اً ش��خ��ص��ي��ة ل���ش���خ���ٍص ه���ن���اك أو ه����ن����اك، ه��ي 

حقوق لهذا الشعب، وهو محروٌم منها.
��اد ك��ان م��ث��ااًل ون��م��وذج��اً رائ��ع��اً يف ال��ن��زاه��ة امل��ال��ي��ة، يف  ��َمّ الشهيد ال��َصّ
ال��ع��ف��ة، يف ص����ون ن��ف��س��ه م���ن ال��ف��س��اد امل�����ايل، يف أن ي��ب��ح��ث لنفسه 
وأن يعتمد عىل إمكاناته الشخصية، وإمكانات أسرته، وإمكانات 
أصدقائه حتى يف احتياجاته ال��ض��روري��ة، بعيداً عما ك��ان بإمكانه 
الحصول عليه حتى يف املستوى العادي، حتى يف املستوى العادي، 

يف االحتياجات الشخصية، نزاهة عالية جداً.

أولوية التصدي للعدوان 
�����زه أي������ض������اً، وم�����م�����ا ك�������ان ي���ت���ح���ىل ب�����ه ك�����ن�����م�����وذج: م���واص���ل���ت���ه  وم�����م�����ا ي�����م�����ِيّ
ل����اه����ت����م����ام ب����ش����ك����ٍل م���س���ت���م���ر ب�����أول�����وي�����ة ال�����ت�����ص�����دي ل�����ل�����ع�����دوان ب���ش���ك���ٍل 
مكثف، عىل مستوى- كما قلنا- تفعيل الجهات الرسمية بكل ما 
يستطيع، التعبئة الشعبية الواسعة والنشطة ج��داً، واملساندة 
املستمرة، واالهتمام املستمر بالجيش واللجان الشعبية آنذاك، 
والدعم الكبر املعنوي وبكل ما يستطيع للجبهات، فكان لذلك 
النشاط فاعلية ملموسة من تحالف العدوان، وهو مما أغاظهم، 
ومما زاد من حقدهم عليه، ومما كانوا يتصورون من خاله أنهم 
لو استهدفوه، فإن ذلك سيرك فراغاً كبراً يمكنهم من تحقيق 
أه��داف��ه��م وآم��ال��ه��م، لكنهم ف��ش��ل��وا، ف��ش��ل��وا ع��ىل ك��ل امل��س��ت��وي��ات: 
عىل مستوى الوضع الرسمي ما بعد استشهاده بقي هذا الوضع 
متماسكاً كل التماسك، وعىل املستوى الشعبي، وعىل مستوى 
الجبهات، وتحَوّل استشهاده إىل حافٍز ودافٍع مؤثٍر بشكٍل إيجابي 
يف الدفع بالجميع ملواصلة املشوار، وهم يستشعرون هذا اإلرث 
للشهيد وبقية الشهداء من أبناء هذا الوطن، بقية الشهداء من 
أب���ن���اء ه����ذا ال��ش��ع��ب، ال���ذي���ن اس��ت��ش��ه��دوا وال���ك���ل م���ن ب��ع��ده��م، كل 
األحرار يستشعرون حجم املسؤولية يف الحفاظ عىل إرثهم، إرثهم 
الكبر، إرثهم املعنوي، األخاقي، القيمي، املبديئ، وهو مواصلة 
املشوار يف التصدي للعدوان، يف الدفاع عن القضية العادلة لهذا 
الشعب، يف مواصلة الجهاد يف سبيل ال��ل��ه "ُس��ْب��َح��اَن��ُه َوَت���َع���اىَل"، 

والعمل عىل تحقيق االنتصار يف مواجهة العدوان.
اإلرث املهم الذي يبقى مستمراً لدينا جميعاً، هو: أولوية التصدي 
للعدوان، وضرورة العمل املستمر والدؤوب يف مقابل التحديات 
ال���ك���ب���رة، م���ا ت���م ال���ح���ف���اظ ع��ل��ي��ه يف ك���ل امل����راح����ل امل���اض���ي���ة ب��م��ث��ل تلك 
�������اد، ل����ل����ش����ه����داء األب�������������رار، ال����ذي����ن  �������َمّ ال����ج����ه����ود ال����ك����ب����رة ل���ل���ش���ه���ي���د ال�������َصّ
استشهدوا يف مختلف الجبهات وهم يتحركون بكل جهد، بكل 
جد، وبتضحية كبرة، وبنشاط، وباهتمام كبر، ما تم إنجازه هو 
يشٌء م��ه��ٌم ج���داً، بالرغم م��ن حجم ال��ع��دوان، وإم��ك��ان��ات تحالف 
ال����ع����دوان، وح��ج��م ال��ه��ج��م��ة امل��ع��ادي��ة ع���ىل ب��ل��دن��ا، ال��ت��ي ك��ان��ت عىل 
كل املستويات: عىل املستوى السيايس، عىل املستوى اإلعامي، 
عىل املستوى العسكري، والحرب االقتصادية.. ويف كل املجاالت.

احلفاظ على العمق االستراتيجي 
وعن ما تم تحقق من انجازات قال السيد القائد: "ما تم إنجازه هو 
يشٌء مهم، هو الحفاظ عىل العمق االسراتيجي لهذا البلد، فيما 
مىض يف أح��داث كبرة يف االستهداف لبلدنا يف مراحل تاريخية، 
كان الغزاة يتمكنون من احتال كل هذا البلد، وصواًل إىل صنعاء، 
وكان أبناء شعبنا يبذلون جهداً كبراً فيما بعد ذلك، ويحتاجون 
إىل وقٍت كبر حتى يتمكنوا من تحرير هذا الوطن، وطرد املحتلني 

الغزاة منه.
الهجمة ال��ت��ي حصلت م��ن ج��ان��ب تحالف ال��ع��دوان ع��ىل بلدنا هي 
أك������رب ه���ج���م���ة، إذا ج���ئ���ن���ا ل����ن����ق����ارن ب���ي���ن���ه���ا وب������ني م�����ا م������ىض، م�����ن ح��ي��ث 
ال����ع����دة، واإلم�����ك�����ان�����ات، وح���ج���م ال���ق���ص���ف، وح���ج���م ال���ج���ي���وش ال��ت��ي 
تحركت الح��ت��ال ه��ذا ال��ب��ل��د، م��ع ماحظة التعقيدات وال��ظ��روف 
ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا ش��ع��ب��ن��ا ب��ال��ت��زام��ن م���ع ذل����ك، وم���ع ذل��ك 
كان أقوى مستوى من الصمود يف مواجهة الغزاة املحتلني هو يف 
هذه املرحلة، وهذا أمٌر إيجابٌي لشعبنا العزيز، أَنّه يف هذه املرحلة 
م ل��أج��ي��ال م��ن ب��ع��ده ن��م��وذج��اً عظيماً يف ال��ص��م��ود،  ال��ت��اري��خ��ي��ة ق����َدّ
والتضحية، وال��ت��ص��دي للغزو األج��ن��ب��ي، وم��ح��ارب��ة األع����داء الذين 
ي���س���ع���ون إىل ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ي���ه، واح����ت����ال أرض�������ه، ف��ب��ق��ي��ت م��س��اح��ة 
م��ه��م��ة ه��ي ت��م��ث��ل ال��ع��م��ق االس��رات��ي��ج��ي وال��ج��غ��رايف يف ال��ب��ل��د بقيت 
م����ح����ف����وظ����ًة م������ن االح�������ت�������ال، وع�����ج�����ز األع������������داء ع������ن اح����ت����ال����ه����ا، وع����ن 
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، ه���ذه ن��ع��م��ٌة م��ن ال��ل��ه "ُس���ْب���َح���اَن���ُه َوَت����َع����اىَل"، وم��ن 
مظاهر التأييد اإللهي واملعونة الكبرة من الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل" 
ل��ش��ع��ب��ن��ا ال���ع���زي���ز، ول��ت��ض��ح��ي��ات��ه ال���ك���ب���رة، ث���م���رة ل��ت��ض��ح��ي��ات��ه ال��ك��ب��رة 
ولصربه، كانت التضحيات، وكان الصرب، وكان الصمود له هذه 

الثمرة املهمة جداً.

متاسك الدولة 
بناء القدرات العسكرية اتجهت نحو األفضل منذ بداية العدوان 

وحتى اليوم 
أيضاً يف تماسك الدولة يف تماسك الشعب عىل املستوى الداخيل، 
ويف بناء القدرات العسكرية، التي اتجهت نحو األفضل واألكرب 

عىل مسار الزمن واملراحل منذ بداية العدوان وإىل اليوم.

ك��ل��م��ا س��ع��ى ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان أن ي��ض��ع��ف ش��ع��ب��ن��ا أك�����رث، ليتمكن 
م���ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه، وأن ي��ن��ه��ي ق����درات����ه ال��ع��س��ك��ري��ة ب��ش��ك��ٍل ت���ام؛ 
كانت ال��ق��درات العسكرية ت��زداد أك��رث، وك��ان شعبنا يقوى أكرث، 
وكانت القوة العسكرية من جديد تتشكل وتنتظم بشكٍل أفضل، 
وال�����وض�����ع ال����ي����وم م����ق����ارن����ًة ب���ب���داي���ة ال������ع������دوان، وب����م����راح����ل م���اض���ي���ة يف 
السنوات املاضية، وضع واضح، هناك فارق كبر جداً يف مستوى 
القدرات العسكرية، يف بداية العدوان، يف وسط األعوام املاضية، 
يف املرحلة الراهنة، هناك فوارق واضحة، فهذا أيضاً عامة مضيئة 
لثمرة التضحيات والجهود، هذا لم يكن شيئاً تلقائياً، هو بتوفيٍق 
من الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل"، وثمرًة للجهود، للعطاء، للتضحية، 

للصرب، للعمل الدؤوب.

ركيزة اساسية 
نحن معنيون ان نواصل جهودنا يف التعبئة للحفاظ عىل اإلرادة 

الشعبية
مستمرون التوجه يف التصدي لأعداء و السعي لتحرير كل بلدنا 
أك�������د ال����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د أن ال����ت����م����اس����ك ال����ش����ع����ب����ي ك�������ان اح���������دى ال����رك����ائ����ز 
االساسية يف دعم واسناد جبهات التصدي واملواجهة بشكل عزز 
االنجازات وحقق كثر من النجاحات, مشددا عىل اهمية مواصلة 
الجهود يف التعبئة للحفاظ عىل اإلرادة الشعبية وقال: "يجب أن 
نواصل االهتمام، وأاَلّ نغفل، وأن يستمر التوجه، التوجه نفسه 
يف التصدي لأعداء، يف السعي لتحرير كل بلدنا، يف التصدي لكل 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي نواجهها كشعٍب يمني، يف العناية بالجبهات، 
يف االهتمام ب��ال��ق��درات العسكرية، يف التصدي مل��ح��اوالت األع��داء 
امل��س��ت��م��رة ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل لكسر إرادة شعبنا وم��ع��ن��وي��ات��ه، وص��رف 

االهتمام عن أولوياته الكربى، هذه مسألة يف غاية األهمية".

التحديات مستمرة 
األعداء مستمرون يف احتال مساحة واسعة من هذا الوطن ويف 

ظلم هذا الشعب حصاره
العدوان مستمر يف مؤامراته لتمزيق النسيج االجتماعي للشعب 
االح��ت��ال ي��واص��ل مخططاته يف اح��ت��ال ال��ج��زر و امل��ي��اه اإلقليمية و 

منابع الرثوات والسيطرة عليها
ت��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة م���ن األول����وي����ات ال��ت��ي دائ���م���ا م���ا ي��ؤك��د ع��ل��ي��ه��ا ق��ائ��د 
ال��ث��ورة يف كثر م��ن ل��ق��اءات��ه وخطاباته فباملسؤولية واألم��ان��ة تنجز 
املهام واالعمال مهما كانت صعبة, وعن املسؤولية يقول: "هذا هو 
من اإلرث الذي علينا أن نواصل املشوار فيه، نتحمل هذه املسؤولية 
ك��ش��ع��ٍب ي���واج���ه ك���ل ه����ذه ال���ت���ح���دي���ات؛ ألن ال���ت���ح���دي���ات م��س��ت��م��رة، 
األع����داء م��س��ت��م��رون يف اح��ت��ال م��س��اح��ة واس��ع��ة م��ن ه���ذا ال��وط��ن، 
ويف ظلم هذا الشعب، ويف حصاره، مستمرون يف االستهداف له، 
مستمرون يف مؤامرات كبرة لتمزيق نسيجه االجتماعي، لتقطيع 
أوص�����ال ه����ذا ال���وط���ن، ي��ح��ت��ل��ون ال���ج���زر، ي��ح��ت��ل��ون امل���ي���اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة، 
يحتلون م��ن��اب��ع ال�����رثوات، ي��س��ي��ط��رون ع��ىل امل��ن��ش��آت ال��ه��ام��ة يف ه��ذا 
ال���ب���ل���د.. ع���ىل أم���اك���ن ك���ث���رة؛ ول���ذل���ك امل��س��ؤول��ي��ة م��س��ت��م��رة، امل��ع��رك��ة 
مستمرة، التحديات مستمرة، املسؤولية مستمرٌة كذلك وقائمة 

علينا بالفعل".

املسؤولية مستمرة
علينا جميعاً أن نسعى إلصاح الوضع الرسمي يف كل مجاالته

ويبني السيد القائد جسامة املسؤولية عىل منهم ايضا يف موقع 
امل��س��ؤول��ي��ة وب��أي��دي��ه��م م��ص��ال��ح ال���ن���اس وخ��دم��ات��ه��م ح��ي��ث ي��ق��ول : " 
ث�����م ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب����ال����وض����ع ال����رس����م����ي، امل����س����ؤول����ي����ة م���س���ت���م���رة، ع��ىل 
املسؤولني، علينا جميعاً أن نسعى إلصاح الوضع الرسمي يف كل 
مجاالته، إصاح القضاء، وما يتعلق به، وفيه اختاالت كثرة، 
ذ بفاعلية، باهتمام؛  وهناك خطط مهمة إلصاحه، يبقى أن تنَفّ
حتى تكون النتيجة ملموسة، السلطة التنفيذية كذلك وما يتعلق 
بها من خطط إلصاح وضعها... ثم بقية املجاالت، عىل مستوى 
ت��ص��وي��ب األداء ل��ل��ك��ادر ال��رس��م��ي، وم��ع��ال��ج��ة االخ���ت���االت، وتنفيذ 

األولويات املرسومة لذلك.

إطفاء نيران الفنت 
عىل مستوى املكونات السياسية يجب أن: 

ت��ب��ق��ى ح���ال���ة ال����ت����ع����اون، ال���ت���آخ���ي، ال���ت���ف���اه���م، االه���ت���م���ام ب���األول���وي���ات 
والقضايا األساسية هي األهم 

أاَلّ ي��ن��ص��رف ال��ب��ع��ض ن��ح��و االه���ت���م���ام���ات ال���ف���ئ���وي���ة، أو ال���ح���زب���ي���ة، أو 
الشخصية، بعيداً عن القضايا الجامعة

ال���ت���أك���ي���د ع�����ىل ت���م���اس���ك ال���ج���ب���ه���ة ال����داخ����ل����ي����ة وت����ف����وي����ت ال�����ف�����رص ع��ىل 
امل���رب���ص���ني ب���ال���وط���ن وال���ش���ع���ب م��س��ؤول��ي��ة ي��ج��ب ان اال ت��غ��ي��ب عىل 
بال الجميع وهنا يؤكد قائد الثورة بقوله: "ثم أيضاً يف األولوية 
ال���ث���ال���ث���ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����وض����ع ال������داخ������يل ع�����ىل امل����س����ت����وى االج���ت���م���اع���ي، 
والحفاظ عىل حالة االستقرار يف الواقع الداخيل، وإطفاء نران 
الفنت واملشاكل بني أبناء املجتمع، وحِلّ املشاكل بطريقة أخوية، 
وودية، وقانونية، بطريقة صحيحة وسليمة، والدفع بأن تبقى 
حالة الوئام واإلخاء والتعاون هي السائدة يف الوسط الشعبي، 
ث���م ع���ىل م��س��ت��وى امل��ك��ون��ات ال��س��ي��اس��ي��ة، أن ت��ب��ق��ى ح��ال��ة ال��ت��ع��اون، 
ال����ت����آخ����ي، ال���ت���ف���اه���م، االه����ت����م����ام ب�����األول�����وي�����ات وال���ق���ض���اي���ا األس���اس���ي���ة 
هي السائدة، أاَلّ ينصرف البعض نحو االهتمامات الفئوية، أو 
الحزبية، أو الشخصية، بعيداً عن القضايا الجامعة، واألولويات 
األساسية واملهمة، وأن نسعى جميعاً لرسيخ الهوية اإليمانية 
ألب��ن��اء وطننا؛ ألنها هوية جامعة لكل أب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن، وألنها 
يف إطار وسام الشرف الكبر، الذي حظي به شعبنا، ويبنى عىل 
أس���اس���ه���ا: ال��ق��ي��م، وامل����ب����ادئ، وامل����واق����ف، وال���ح���ض���ارة يف مفهومها 

الصحيح والراقي". 
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الشهيد الصماد كان منطلقه إميانيًا 

الشهيد الصماد كان منوذجًا راقيًا في أداء املسؤولية 

حقوق حرم منها الشعب :
 الت���������زال  أرص��������دة ض���خ���م���ة ف����ي ال���ب���ن���وك اخل����ارج����ي����ة ج������زءًا 
م��ن��ه��ا عليها ح��ظ��ر ون��ط��ال��ب ب��إع��ادت��ه��ا ك��ون��ه��ا أم����وال الشعب 
اد كان مثااًل ومنوذجًا رائعًا في النزاهة املالية َمّ  الشهيد الَصّ

ل اس�����ت�����ش�����ه�����اد ال�����ص�����م�����اد إل���������ى ح�������اف�������ٍز وداف�����������ٍع   حت�������������َوّ
م����������ؤث����������ٍر ب�������ش�������ك�������ٍل إي��������ج��������اب��������ي ف����������ي ال����������دف����������ع ب����اجل����م����ي����ع 
مل��������واص��������ل��������ة امل������������ش������������وار ف����������ي ال��������ت��������ص��������دي ل�������ل�������ع�������دوان 
 ع�������������ج�������������ز األع�������������������������������������������داء ع�������������������ن اح�������������������ت�������������������ال ال���������ع���������م���������ق 
االس�������������ت�������������رات�������������ي�������������ج�������������ي واجل������������������غ������������������راف������������������ي ف������������������ي ال��������ب��������ل��������د 

مما متيز به الشهيد الصماد:
 اه������������ت������������م������������ام������������ه ب������������ش������������ك������������ٍل م���������س���������ت���������م���������ر ب������������أول������������وي������������ة 
ال����������������ت����������������ص����������������دي ل�������������������ل�������������������ع�������������������دوان ب��������������ش��������������ك��������������ٍل م�������ك�������ث�������ف
 ت����ف����ع����ي����ل اجل��������ه��������ات ال������رس������م������ي������ة وم�������ؤس�������س�������ات ال�������دول�������ة
 ال���ت���ع���ب���ئ���ة ال���ش���ع���ب���ي���ة ال�����واس�����ع�����ة وال���ن���ش���ط���ة، 
وامل��������������س��������������ان��������������دة، وااله������������ت������������م������������ام امل�����س�����ت�����م�����ر 
ب�������اجل�������ي�������ش وال���������ل���������ج���������ان ال������ش������ع������ب������ي������ة آن�������������ذاك

روحية املواطن البسيط :
 ال���ب���ع���ض اذا وص�����ل ال�����ى أي م��ن��ص��ب ت��ت��غ��ي��ر 
ن����ف����س����ي����ت����ه مت�������ام�������ا ع������م������ا ك�����������ان ع�����ل�����ي�����ه س����اب����ق����ا 
 مم���ا مت��ي��ز ب���ه ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد ه���و االه��ت��م��ام 
وال���ع���م���ل ال���ن���ش���ط وال����������دؤوب ف����ي خ���دم���ة ش��ع��ب��ه 
 م�������وق�������ع امل������س������ؤول������ي������ة ك�����ل�����م�����ا ك�����������ان أع����ل����ى 
ي������ت������ط������ل������ب س�������ع�������ة ال�����������ص�����������در ب�������ش�������ك�������ٍل أك������ب������ر
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ا  وعن االوضاع الراهنة جدد السيد القائد التأكيد بالقول: "أَمّ
فيما يتعلق باملرحلة الراهنة، مرحلة فيها خفٌض للتصعيد، 
فلللليللللهللللا- كللللمللللا قلللللللنلللا يف كلللللللملللة سللللابللللقللللة- انلللللفلللللراجلللللة ملللللللحلللللللدودة، عللى 
مستوى حركة امليناء واملطار، وفيها أيضاً عمل ملنع نهب الرثوة 

الوطنية النفطية، وبيعها، ونهب قيمتها وأثمانها ".

وساطة عمانية 
" املرحلة الراهنة فيها حوار بوساطة عمانية، وتحالف العدوان 
يسعى إىل أن يماطل تجاه االستحقاقات وااللتزامات التي البَدّ 
منها؛ ألنلله يتحملها، هي بالنسبة لشعبنا استحقاق بكل ما 
تعنيه الكلمة، وهي بالنسبة لتحالف العدوان هي وزٌر عليه، 
لللل امللللسلللؤولللليلللة تلللجلللاهلللهلللا بللللواقللللع أنلللللله امللللعلللتلللدي عللللى هلللذا  هللللو يلللتلللحلللَمّ
الشعب، واللللذي يحاصر، واللللذي يرتكب اإلجللللرام، وهللو الللذي 
قام بهذه الحرب الظاملة عى شعبنا العزيز، واحتل جزءاً كبرياً 

من هذا الوطن ".

الدور السلبي االمريكي 
"نحن نلحظ خللال كل هللذه املرحلة من الللحللوارات، أَنّ للدور 
السلبي األمرييك تأثري يف مماطلة تحالف العدوان، األمرييك 
هو املشرف عى العدوان أساساً، وهو يسعى دائماً إىل أن يكون 
للا أن تستمر الحرب، وهللو مستفيد من الحرب-  مستفيداً، إَمّ
كما استفاد منها يف كل السنوات املاضية- استفادة كبرية جداً، 
نللسللبللة كللبللرية جللللداً ملللن املللبللالللغ املللاللليللة حللظللي بللهللا األملللريللليك، ومللن 
بعده الربيطاين، ثم يف املرحلة الثالثة بعض الدول األوروبية، 
قيمًة للساح والقنابل التي ُقللِتللَل بها أبللنللاء شعبنا يف مختلف 

املدن والقرى ".

قواعد عسكرية للمحتل 
"األملللريللليك اسللتللفللاد مللن الللحللرب كلللثلللرياً، عللى مللسللتللوى مللا حصل 
عليه من مكاسب مالية ضخمة، وصفقات هائلة يف األسلحة، 
واسللتللفللاد أيللضللاً عللى مللسللتللوى أهلللدافللله وأجللنللدتلله يف املللنللطللقللة، يف 
تلللدملللري شلللعلللوبلللنلللا، واسللللتللللهللللداف أملللتلللنلللا، وملللللا يلللللحللقلله بللشللعللوبللهللا، 
ويستفيد مللن جللوانللب مللتللعللددة؛ ألنللله يللسللعللى إىل احللتللال هللذا 
البلد، لكن من وراء تلك األدوات، مثلما حصل يف املحافظات 
امللللحلللتلللللللة، يللللللأيت الللللسللللعللللودي واإلملللللللللللللارايت وملللعلللهلللم عللللمللللاؤهللللم مللن 
البلد املرتزقة والخونة، ليكونوا هم من يقاتلون يف الصفوف 
للللنللللوا أن يللللسلللليللللطللللروا علللللى ملللحلللافلللظلللة هللللنللللا أو  األملللللامللللليلللللة، وإذا تللللمللللَكّ
مللحللافللظللة هللللنللللاك، يلللللأيت األمللللريلللليك فلليللمللا بلللعلللد، ويللللللأيت اللللربيلللطلللاين 
فيما بعد ليضع له قاعدة عسكرية، وليبدأ يف تعزيز حضوره 
الللعللسللكللري بلللاللللتلللدريلللج، كللمللا فللعللل يف حلللضلللرملللوت واملللللهللللرة، وللله 
بللعللض الللحللضللور يف علللدن أيلللضلللاً، وكللمللا هلللو تللركلليللزه علللى الللجللزر، 

وبالذات يف األماكن االسرتاتيجية واملهمة. " 

منفذون وال يترددون 
" األمللريلليك يحاول أن يعرقل املساعي العمانية، وأدواتللله هي 
لللعلللة، وهلللللي سللليلللئلللٌة كللللذلللللك، هللللي ال تللحللمللل اللللنلللوايلللا الللحللسللنللة،  طلللِيّ
اتجاهها يف األسللاس هو علللدواين، هللذا واضللح بالنسبة للنظام 
السعودي واإلمارايت، كٌلّ منهما اتجاهه يف األساس عدواين، 
لللعلللون، ومللطلليللعللون،  ولللكللن يلللأيت األملللريللليك للليللوجللهللهللم، وهلللم طلللِيّ

ومنفذون، وال يرتددون ".
األمرييك يحاول أن يعرقل الجهود العمانية الحالية يف ثاث 

نقاط أساسية:
أولها: هو يحاول أن يبعد التحالف عن أي التزامات ترتتب عى 
أي اتفاق أو تفاهم، ويحاول أن يحِوّل املسألة وكأنها مسألة 

داخلية بحتة:
م نفسه  وهذا ما ال يمكن القبول به أبداً، النظام السعودي قَدّ
مللنللذ بللدايللة اللللعلللدوان وإىل اللليللوم بصفة الللقللائللد للتحالف، وهللو 
عى املستوى التنفيذي فعًا القائد، الدور األمرييك والربيطاين 
واإلسرائييل إشرايف ومن الخلف، الدور املباشر، والصفة التي 
أعلنها السعودي لنفسه هي صفة القائد للحرب عى اليمن، 
ونحن نعرف- واألدلة تثبت ذلك- أَنّ عماءهم يف البلد عرفوا 
الحقاً، وانضموا الحقاً إىل الحرب عى وطنهم، والعدوان عى 
بلدهم وشعبهم، والكثري منهم استقطبوا فيما بعد، تختلف 
املللسللألللة: بللعللضللهللم يف اللللعلللام األول، بللعللضللهللم يف اللللعلللام الللثللاين، 
بللعللضللهللم يف اللللعلللام الللثللالللث، علللى حللسللب مللسللتللوى االسللتللقللطللاب 
للللهلللم، لللكللن اللللللذي شلللن هللللذا الللللعللللدوان علللى بلللللدنللا، وبلللللدأ الللحللرب 
عللى بلللللدنللا، وأعلللللن الللحللرب عللى بلللللدنللا، هللو الللسللعللودي، ومعه 
اإلمارايت، ومرتزقتهم الذين لحقوا بهم من مختلف البلدان، 
بإشراٍف أمرييٍك وبريطاين ودور إسرائييل وراء ذلك، فا يمكن 
ل التحالف بقيادته املعروفة، الرسمية، املعلنة، عن  أن يتنَصّ
أي التزامات تتعلق بأي اتفاقات أو تفاهمات؛ ألنه هو الطرف 
املللحللارب، هللو الللطللرف املللعللتللدي، هللو الللطللرف اللللذي يللقللود املوقف 
عى بلدنا، الحرب عى بلدنا، العدوان عى بلدنا، وهو الذي 
يحاصر، وهو الذي كان حاضراً عى املستوى السيايس، سواًء 
يف مللجلللللس األملللللللن، يف األمللللللم املللللتللللحللللدة... عللللى كللللل امللللسلللتلللويلللات، 
هللو الللطللرف اللللذي دفللع امللللال، والللطللرف اللللذي جللَيّللش الجيوش، 
هو الطرف املللحللارب أسللاسللاً، طائراته هي التي قصفت وقتلت 
رت املنازل  رت البنية التحتية يف بلدنا، ودَمّ أبناء شعبنا، ودَمّ
واملنشآت يف بلدنا، فهو الطرف الذي يتحمل كافة االلتزامات 
املرتتبة عى ذلك يف أي اتفاقيات أو تفاهمات، وال يمكن أن نقبل 
بغري ذلك، ال يمكن أن نسمح له بأن يتهَرّب من تلك االلتزامات 
بللحلليلللللة، نلللحلللن لللسللنللا سللللذجللللاً وال أغلللبللليلللاء، وال يللمللكللن أن نللعللفلليلله 
مللن الللتللزامللات هللي عللللليلله أسلللاسلللاً، وهلللي اسللتللحللقللاقللات مللشللروعللة 
لشعبنا العزيز املظلوم املعتدى عليه، فليعلم األمرييك ذلك، 
وليعلم الربيطاين ذلك، وليعرف السعودي واإلمارايت ليعرفا 
ذلك: عليهم أن يتحملوا التزاماتهم واالستحقاقات التي هي 
لونا إىل بعٍض  استحقاقات مشروعة لشعبنا، ال يمكن أن يحِوّ
فونهم هللم، وهللم معهم مجرد جنود  مللن املللرتللزقللة الللذيللن يوِظّ

بسطاء.
الللللنللللقللللطللللة الللللثللللانلللليللللة اللللللتلللللي يللللللحللللللاول األملللللللريللللللليك أن يللللعللللرقللللل فللليلللهلللا أي 
تفاهمات أو اتفاقات، هي: نقطة املرتبات واالستحقاقات التي 
لشعبنا العزيز مللن ثللروتلله الوطنية: اللللرثوة الوطنية اللليللوم هي 
مللحللتلللللة ملللن الللتللحللالللف، مللللأرب مللحللتلللللة ملللن الللتللحللالللف، بالنسبة 
للمدينة، بالنسبة ملا تبقى من املحافظة، املناطق املحتلة هناك 
ومنابع الرثوة فيها )النفط، الغاز( محتلة من التحالف، بقية 
املنشآت ومنابع الرثوة يف شبوة، يف حضرموت، يف املحافظات 
املللحللتلللللة، امللللنلللافلللذ هلللنلللاك يف امللللحلللافلللظلللات املللحللتلللللة هلللي مللحللتلللللة من 

التحالف، التحالف يف سيطرته عليها يتخذ أحياناً قرارات بمنع 
حتى مرتزقته من التواجد فيها، أحياناً يمنع الخونة يف عدن 
من العودة إىل عدن، ال يتواجدون يف عدن، أو يتواجدون يف 
فهم كقادة معينني أو مسؤولني  مأرب، من هم قادٌة معه، وَظّ
مللعلليللنللني مللللعلللله، ال يللللتللللواجللللدون يف تلللللللك امللللحلللافلللظلللات إاَلّ بللللإذنلللله، 
يللخللرج مللن يللشللاء مللنللهللم، حللتللى مللن املللوقللع أو الللتللواجللد كحماية 
لللتلللللك املللنللشللآت يف ظللللله، وكللجللنللود مللعلله، ويللبللدلللهللم بللمللن يللريللد، 
يللخللرج قللوة ويبدلها بللقللوة أخلللرى، يتخذ قلللراره بللطللرد البعض، 
واإلتيان بالبعض اآلخر، وهذا يشء معروف، فعملياً هو يحتل 
ويسيطر عى تلك الللرثوة الوطنية، وهو املسؤول هو )تحالف 
العدوان( عن نهب تلك الرثوة الوطنية، وحرمان الشعب منها 
عى مدى كل هذه السنوات الثمان، ما يمكن أن يكون قد توفر 
لشعبنا منها ما لو كانت متاحًة له معروف: مبالغ كبرية جداً، 
إيلللراداتلللهلللا الللتللي كلللان يللمللكللن أن يللحللصللل عللللليللهللا شللعللبللنللا علللى مللدى 
ثمان سنوات للمرتبات، للخدمات العامة، للصحة، للتعليم، 
للموظفني كلهم، ملنتسبي مؤسسات الدولة والقطاع العام 
بكلهم، هو يشٌء معروف عى مدى ثمان سنوات، فالتحالف 
هللللو الللللللذي يللتللحللمللل امللللسلللؤولللليلللة تلللجلللاه حللللرمللللان شللعللبللنللا مللللن ثلللروتللله 
النفطية، وهو الذي يتحمل اليوم املسؤولية يف أن يتيح لشعبنا 
االسللتللفللادة مللنللهللا، مللع تللعللويللضلله فلليللمللا قللد حلللرم مللنللهللا عللى مللدى 

السنوات الثمان.
ونللحللن نللقللول: بالنظر إىل ذللللك، وبالنظر إىل الللوقللت الحاضر، 
وبللالللنللظللر إىل املللسللتللقللبللل، فلليللمللكللن لللشللعللبللنللا أن يللتللوفللر لللله مللنللهللا ما 
يستفيد منه لتغطية االلتزامات املتعلقة باملرتبات، أو الخدمات 
العامة: يف الصحة، والتعليم.. وغللري ذلللك، هللذا يشء ممكن 
ومللتللاح، بقية االسللتللحللقللاقللات، بقية الللخللدمللات: الللكللهللربللاء مثًا 

من املحطة الغازية يف مأرب.. وغري ذلك.

العدوان يتحمل املسؤولية 
م نللفللسلله ملللن بلللدايلللة اللللعلللدوان  ال يللمللكللن أن يللتللحللول دور ملللن قللللللَدّ
بصفة قائد لتحالف العدوان ومنفذ للعمليات الهجومية عى 

بلدنا وكأنه وسيط 
ال يمكن أن نقبل باستمرار االحتال يف بلدنا، والقوات األجنبية 

يف بلدنا، هذه مسألة جوهرية بالنسبة لنا
وال يمكن أن يكون هناك حل للمشاكل الداخلية يف البلد يف 

ظل وجود حالة الحرب عى البلد
"تللحللالللف الللعللدوان يبقى هللو املتحمل للمسؤولية تللجللاه ذلللك، 
واالللللتلللزام تللجللاه ذللللك، ال يمكن أن تتحول املللسللألللة مشكلة مع 
صغار املرتزقة، مع مرتزق هنا أو مرتزق هناك، ليس إاَلّ مجنداً 
مللعللهللم، ملللع تللحللالللف اللللللعلللللدوان، للليللس إاَلّ ملللجلللنلللداً مللعللهللم، وال 
م نفسه من بداية الللعللدوان وإىل  يمكن أن يتحول دور من قللَدّ
اللليللوم بصفة قللائللد للللللتللحللالللف، قللائللد للللللحللرب، منفذ للعمليات 
اللللهلللجلللومللليلللة علللللى بلللللللللدنللللا، طللللائللللراتلللله هلللللي الللللتللللي تلللقلللصلللف، وتللللدمللللر، 
وتلللقلللتلللل، وكلللأنللله ملللجلللرد وسللليلللط بلللني أطلللللللراٍف هلللنلللاك، ذلللللك اللللذي 
تسمونه بطرف هو مجرد جنود تجندوا واستقطبوا كمرتزقة 
وخللللونللللة دفللللعللللت للللهلللم أملللللللللوال، أو أغللللللللروا بلللملللكلللاسلللب ملللعللليلللنلللة، أو 
بعضهم بللدافللع الحقد واالنللتللقللام مللن شعبنا الللعللزيللز، تللحللَرّكللوا 
معكم بناًء عى ذلك، وهذا أمر معروف، حتى أعى مستوى 
ملللن اللللخلللونلللة، ملللن يللسللمللون أنللفللسللهللم بللمللجلللللس قللليلللادي رئللللايس، 
استدعوا إىل السعودية، لم يعرفوا ما الذي طلبوا من أجله، 
وعللنللدمللا وصلللللللوا هلللنلللاك، قلليللل ألحلللدهلللم: ]أنللللت رئللليلللس، وهللللؤالء 
أعلللضلللاء، وأنللتللم مللجلللللس رئلللاسلللة[، هللم ال صلللللة لللهللم أبللللداً بللللإرادة 
هذا الشعب، وال بتمثيل هذا الشعب، وليسوا طرفاً يعرِبّ عن 

أبناء هذا البلد وعن هذا الشعب ".
مللن النقاط األسللاسلليللة التي يلعب فيها األمللريلليك لعبته، هي: 

مسألة انسحاب القوات األجنبية من البلد:
"األمرييك يحاول أن تكون هذه الخطوة خطوة مؤجلة إىل ما 
بعد، إىل أجٍل غري مسمى، ويريد أن يبقي التواجد العسكري 
يف بلدنا، هذه مسألة بالنسبة لنا مسألة جوهرية، ال يمكن أن 
نقبل باستمرار االحتال يف بلدنا، والقوات األجنبية يف بلدنا، 
هلللذه مللسللألللة جللوهللريللة بالنسبة لللنللا، وال يمكن أن يللكللون هناك 
حللل للمشاكل الللداخللللليللة يف الللبلللللد يف ظللل وجللللود حللالللة الللحللرب 
عى البلد، أو حالة الحصار، وهي جزٌء من حالة الحرب عى 
البلد، وال وجللود احتال للبلد، وجللود أٍيّ من هللذه الحاالت: 
اللللللحلللللرب الللللعللللسللللكللللريللللة، أو الللللحللللصللللار االقللللللتللللللصللللللادي، أو االحلللللتلللللال 
بللتللواجللد قللللوات أجللنللبلليللة غلللازيلللة مللحللتلللللة يف بلللللدنللا يف أي محافظة 
من املحافظات أو الجزر، ال يمكن أن نقبل أبداً أن تأيت يف ظل 
ذلللك ويف إطللار ذلللك حلول للمشاكل السياسية يف البلد؛ ألن 
املسألة يف ظل وضٍع كهذا هي مسألة ابتزاز، مسألة استغال، 
مللسللألللة تللعللزيللز لللسلليللطللرة املللحللتللل األجللنللبللي، وتلللدخلللل مللبللاشللر منه 
يف شلللللؤون بلللللدنللا، ويف وضلللعللله الللللداخلللليل، هللللذا ملللا للليللس لللله حللٌق 
فيه، فليعرف األمرييك وأدواته ذلك، ولتكن الصورة واضحة 

لشعبنا العزيز فيما يتعلق بهذه املسألة املهمة ".

امللف االنساني 
ال مساومة أو تنازل عن القضايا الوطنية واالنسانية واملصريية 
ويف هذا السياق يقول السيد القائد : " من القضايا األساسية 
للللد عللللليللهللا، ونللتللمللسللك بللهللا يف اللللحلللوارات  اللللتلللي نلللصلللُرّ عللللليللهللا، ونللللؤِكّ
واملللفللاوضللات، هلللي: أولللويللة امللللللف اإلنللسللاين واملللعلليللي لشعبنا، 
هذه مسألة تمثل أولوية بالنسبة لنا، وهي- كما كررنا كثرياً- 
استحقاق إنساين وقانوين، حتى بحسب القانون الدويل، الذي 
يللحللتللجللون بللله، ويللنللتللمللون إلللليللله، هلللو حللجللٌة عللللليللهللم يف ذلللللك، هي 
اسللتللحللقللاق لللشللعللبللنللا اللللعلللزيلللز، ال مللللربر لللهللم يف اللللحلللصلللار، ال مللربر 
لللهللم فلليللمللا يللقللومللون بللله ملللن مللضللايللقللات كللبللرية لللشللعللبللنللا الللعللزيللز، 
وهذا أمٌر نصُرّ عى التمسك به، نصُرّ عى التمسك باستقال 
الللبلللللد وانلللسلللحلللاب اللللقلللوات املللحللتلللللة اللللغلللازيلللة، ومللنللهللا: األمللريللكلليللة 

والربيطانية ". 

مشاركة مباشرة في العدوان 
" أن يللأيت األمللريلليك خلف أدواتللله لينئش للله قللواعللد عسكرية يف 
حللضللرمللوت، سلللواًء يف مللطللار الللريللان، أو يف املللكللا، أو يف املللهللرة، 
أو أن يأيت الربيطاين بقوة عسكرية بأي مستوى، هذا بالنسبة 
لنا يعترب احللتللااًل وعللدوانللاً عللى بلدنا وعللى شعبنا، ومشاركة 
مباشرة يف العدوان عى بلدان، ويف االحتال لبلدنا، وأمٌر غري 
مقبول، ولنا الحق يف التعامل معه بناًء عى ذلللك؛ باعتباره 
عللللدوانللللاً، وبلللاعلللتلللبلللاره احلللتلللااًل لللبلللللدنللا، سلللللواًء كللللان يف جلللزيلللرة من 
الللجللزر، أو يف أي مللكللان، يف أي مللحللافللظللة، يف أي مللطللار، يف أي 

منشأة يف بلدنا، نحن ال نسمح بذلك، وال نقبل بذلك، وعى 
األمرييك أن يدرك أنه بالنسبة لنا يف موقع املعتدي املحتل، وأَنّ 
عليه أن يرفع جللنللوده، وأن يبعدهم مللن أي قللاعللدة يف بلدنا، 
هذا غري مقبول أبداً، عليه أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، 
من أرضنا، أنت محتل، وأنت معتٍد، ارحل من الريان، ارحل 
من املكا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعودي، 
ارحل يا إمارايت، ارحل يا بريطاين، ارحلوا أنتم كلكم محتلون 
يف أي محافظة، يف أي منشأة، يف أي قللاعللدة، يف أي جزيرة، 

يف أي مكاٍن من مياهنا اإلقليمية يف البحر ".

ظلم وعدوان 
من حقنا أاَلّ نقبل باستمرار الحصار واالحتال وال مشروعية 

له أبداً
خلللللللطلللللللوط حللللللللمللللللللراء وضللللللعللللللهللللللا الللللللسلللللليللللللد اللللللللقلللللللائلللللللد يف هلللللللللللذا اللللللخلللللطلللللاب 
االسلللللرتاتللللليلللللجلللللي الللللللهللللللام حلللليللللث قلللللللال : " نللللحللللن نلللتلللملللسلللك بلللحلللقلللوقلللنلللا 
املشروعة، هي حقوق مشروعة لبلدنا، ونحن نتمسك بقضيتنا 
العادلة، وال نقبل، ومن حقنا أاَلّ نقبل ال باستمرار الحصار، 

وال باستمرار االحتال، كل هذا ظلم وعدوان، وال مشروعية 
له أبداً، ال مشروعية له عى اإلطاق يف استهداف بلدنا، ونحن 
نسعى لدحر هللذا الللعللدوان، سلللواًء كللان يف الللجللزر، أو يف الللرب، 
أو يف الللبللحللر، وكلللل مللا يمثل انللتللهللاكللاً السللتللقللال بلللللدنللا وسلليللادتلله 
جواً أو براً أو بحراً، وسنستمر يف كل جهودنا وأعمالنا، وبكل 
الخيارات، بكل الجهود يف كل املجاالت، للوصول إىل تحقيق 
الللللهللللدف امللللنلللشلللود يف نللليلللل اللللحلللريلللة اللللكلللاملللللللة، واالسللللتللللقللللال اللللتلللام 
لشعبنا، وتطهري كللل أرجلللاء وطننا مللن كللل احللتللال، ومللن كل 

سيطرٍة أجنبية، هذه أولوية لنا جميعاً يف هذا البلد ". 

االحداث في فلسطني 
أننا معنيون كموقٍف مبديٍئ بمناصرة هذا الشعب، والوقوف 

إىل صفه
فلللللللسلللطلللني حللللللاضللللللرة يف اهلللللتلللللملللللام وفلللللكلللللر الللللسلللليللللد اللللللقلللللائلللللد بللللالللللقللللول 
والفعل وهو ما يؤكد اهتمام قائد الثورة بقضايا األمة العربية 
واالسامية فقد تطرق اىل ما يتعرض له االشقاء يف فلسطني 
ملللن عللللللدوان إسلللرائللليللليل بللشللع نللتللج عللنلله عللللدد كللبللري ملللن الللشللهللداء 
والللجللرحللى وبلللني قللائللد الللثللورة أن مللا اقلللدم الللعللدو الللصللهلليللوين هو 
أمٌر مؤلٌم لنا ولكل أحرار هذه األمة، لكل األحرار يف شعوبها.

وأضللللللللاف اللللسللليلللد اللللقلللائلللد : " اللللشلللعلللب الللفلللللسللطلليللنللي هللللو جللللزٌء 
ملللللن أملللتلللنلللا اإلسلللللامللللليلللللة، نلللحلللن نلللعللليلللش ملللعللله هللللملللله، وآالمللللللله، 
ومعاناته، مهما كانت ظروفنا، مهما كللان واقعنا، مهما 
كانت معاناتنا، وألننا نحن كشعٍب يمني نعاين أيضاً من 
اللللعلللدوان عللى بلللللدنللا، مللن الللحللصللار، مللن االحلللتلللال، لللكللن يف 
كل الظروف، ويف أصعب األوقات ال نزال دائماً نحمل هّم 
شعبنا الفلسطيني، ونشعر معه باأللم، وندرك أن قضيته 
قضيتنا جميعاً، وأننا معنيون كموقٍف مبديٍئ بمناصرة هذا 

الشعب، والوقوف إىل صفه.
وقال : " ما يحصل عى الشعب الفلسطيني يف كل املراحل، 
مللنللذ بلللدايلللة االحلللتلللال الللصللهلليللوين وإىل الللليلللوم، هلللو أواًل فضيحٌة 
كلللللبلللللرية للللللللللللغلللللرب، وشلللللللاهلللللللٌد كللللبللللري عللللللى حلللقللليلللقلللة الللللللللللللدور األملللللريللللليك 
والربيطاين والغربي، ومن يسمون أنفسهم باملجتمع الدويل، 
مظلومية الشعب الفلسطيني مظلومية كبرية جللداً، شعٌب 
بأكمله منكوب، ويعاين من االضطهاد والظلم بشكٍل يومي، 
الللللقللللتللللل بللللشللللكللللٍل يلللللوملللللي، االعلللللتلللللقلللللال، واللللللسلللللجلللللن، واالخلللللتلللللطلللللاف، 
واللللظلللللللم، واألسللللللر، بللشللكللٍل يلللوملللي، امللللعلللانلللاة علللى مللسللتللوى نهب 
األرايض، واالعللتللداءات عى امللللزارع، االعللتللداءات بكل أشكالها 
بشكٍل يومي، مظلومية كبرية جداً، وهذه املظلومية يشارك 
األمرييك مع اإلسرائييل بشكٍل مباشر يف االستهداف للشعب 
الللفلللللسللطلليللنللي، اللللكللليلللان اللللصلللهللليلللوين يللعللتللمللد بلللشلللكلللٍل أسللللللايس عللى 
الدعم األمرييك املفتوح، وعى املساندة الغربية بشكٍل واضح، 
وضللللللاعللللللت كللللللل الللللعللللنللللاويللللن أملللللللللام مللللللأسللللللاة الللللشللللعللللب الللفلللللسللطلليللنللي 

ومعاناته، أين هي حقوق اإلنسان.. 

التطبيع مع كيان العدو 
وتللللللللابللللللللع بللللللالللللللقللللللول : " أيللللللللضللللللللاً هللللللللي فللللضلللليللللحللللة وخلللللللللللللزي للللللللملللطلللبلللعلللني 
واملللللتللللعللللاونللللني ملللللع اللللللعلللللدو اإلسللللللرائلللللليلللللليل، وللللللللللمللللتللللخللللاذلللللني، الللللذيللللن 
يطِبّعون مع العدو اإلسرائييل من األنظمة العربية، أصبحوا 
يف الللللواقللللع مللتللعللاونللني ملللع اللللعلللدو اإلسللللرائلللليلللليل، وداعللللمللللني لللله يف 
كلللل ملللا يللفللعللللله بللالللشللعللب الللفلللللسللطلليللنللي، دورهللللللم للللم يللعللد فقط 
خذالناً للشعب الفلسطيني، بل مساندة للعدو اإلسرائييل، 
فأصبحت تنطلق منهم مواقف مؤِيّدة حتى عى مستوى الدعم 
اإلعلللاملللي، اللللدعلللم وامللللسلللانلللدة بللأشللكللال مللتللعللددة، الللتللطللبلليللع مع 
العدو اإلسرائييل هو دعٌم له يف ظلمه للشعب الفلسطيني، يف 
اعتداءاته عى الشعب الفلسطيني، وإسهام مباشر يف الظلم 
للللللشللعللب الللفلللللسللطلليللنللي، ويف حلللرملللان الللشللعللب الفلسطيني من 
حقوقه املشروعة؛ ولذلك فهي فضيحة وخزي وعار عليهم ".

حتويل العداء نحو ايران 
وقللال السيد القائد : " يسعى الللعللدو االسللرائلليلليل لصرف بقية 
الللشللعللوب علللن االهللتللمللام بللهللذه الللقللضلليللة، عللنللدمللا تلللحلللاول بعض 
األنظمة العربية أن تتبنى نفس املوقف اإلسرائييل واألمرييك 
يف صلللرف اهللتللمللام األملللة بللكللل شللعللوبللهللا، وبللكللل حللكللومللاتللهللا، عن 
نصرة الشعب الفلسطيني، عن دعمه يف مظلوميته الواضحة، 
عللللن املللللوقللللف مللللن الللللعللللدو الللللللذي هللللو عللللللدٌو للللللجللملليللع، وهلللللو اللللعلللدو 
اإلسلللرائللليللليل، وتللحللويللل اللللعلللداء نللحللو إيللللللران، نللحللو أحللللللرار األمللللة، 

هذا انحراٌف كبري، ومغالطة كبرية ". 

تعبئة عدائية للعرب
"إسللللرائلللليللللل احلللتلللللللت شلللعلللب فلللللسللطللني، بلللللللد فلللللسللطللني الللللللذي هللو 
عللربللي، ظلمت الللشللعللب الفلسطيني اللللذي هللو عللربللي، اعللتللدت 
علللللى لللللبللللنللللان، وسللللللوريللللللا، واألردن، واعللللللتللللللدت علللللى مللللصللللر، كلللللهللا 
بلللللللدان علللربللليلللة، أول ملللن ظلللللللملللوا، وأول ملللن اسلللتلللهلللدفلللوا، وأول 
من احتلت أراضيهم من جانب العدو اإلسرائييل هم العرب، 
اإلسرائييل قتل العرب أواًل، احتل أرضهم أواًل، اعتدى عليهم 
بكل أشكال االعللتللداء أواًل، انتهك أعراضهم أواًل، تللواجللده يف 
املنطقة عللى حللسللابللهللم، عللى حللسللاب اقللتللطللاع أراضلليللهللم، نهب 
ثرواتهم، التآمر عليهم، االستغال لهم، الصهاينة كثرياً ما 
ينادون بشعار: ]املوت للعرب[، املناهج الدراسية اإلسرائيلية 
كلها تعبئة عدائية للعرب أواًل، فالعدو اإلسللرائلليلليل هللو عللدٌو 
للمسلمني جميعاً، وعدٌو للعرب أواًل، أول ضحايا االستهداف 
اإلسرائييل وإنشاء الكيان اإلسرائييل هم العرب، فهو بالدرجة 
مللللة عللللللدٌو للللللللعلللرب، َقللللَتللللل مللنللهللم ملللئلللات اآلالف،  األوىل ويف املللللقللللِدّ
َجَرح منهم مئات اآلالف، يأخذ أراضيهم، ينتهك أعراضهم، 
م املسألة أَنّ العدو للعرب  يستغلهم، يستهدفهم، فأن تقَدّ
هو إيران، وأَنّ الصديق هو اإلسرائييل، هذا من أكرب األكاذيب 
املفضوحة، من التضليل والللخللداع املكشوف، الللذي ال ينخدع 
بلله إاَلّ مللن هللو مستحكم الللغللبللاء، أو هللو يللريللد أن يللتللبللنللاه، ليس 
ألن املسألة من قبيل االنخداع؛ وإنما من قبيل دوافع أخرى، 
يلللريلللد أن يللتللبللنللى هلللللذا الللللعللللنللللوان كلللعلللنلللوان حلللتلللى وللللللو كلللللان واضلللحلللاً 
أنللللله عللللنللللوان غللللري صلللحللليلللح، ال صلللحلللة لللللله، فللللاإلسللللرائلللليلللليل هللللو عللللدٌو 
ل تهديداً خطرياً عى كل بلدانهم،  للعرب، يستهدفهم، يشِكّ
يللسللتللغلللللهللم، وحلللتلللى ملللن يللتللجللهللون للللللتللطللبلليللع ملللعللله، واللللعلللاقلللات 
معه، هو ال يتعامل معهم بصداقة حقيقية، بل الواقع هو 
للوَنللُهللْم َواَل  كما قللال الللللله يف الللقللرآن الللكللريللم: }َهلللا أَنْلللُتلللْم أُواَلِء ُتللِحللُبّ
ُيِحُبّوَنُكْم{]آل عمران: من اآلية119[، هو يتعامل معهم عى 

أساس االستغال لهم.

استغالل كيان العدو لإلمارات 
" اإلملللللللللللللارات الللللليلللللوم يلللسلللتلللغلللللللهلللا اإلسللللللرائلللللليلللللليل، يلللسلللتلللغلللللللهلللا ملللصللالللحلله 
االقللتللصللاديللة، بلللل أصللبللحللت أكلللرب بللللؤرة للللللمللافلليللا اإلسللرائلليللللليللة حتى 
ل خطراً عليها يف وضعها  باعرتاف اإلعام اإلسرائييل، هو يشِكّ
الداخيل، يف أمنها االقتصادي، يف وضعها بكله، وحتى ما يقوم 
به املطِبّعون من خطوات تجاه العدو اإلسرائييل، عى املستوى 
اإلعامي، وعى مستوى املناهج الدراسية، ال يقابلها اإلسرائييل 
بخطوات كذلك، املنهج اإلسرائييل هل اتجه اإلسرائيليون إىل 
تعديله، ليتحدث عن العرب بإيجابية، وباعتبارهم أصدقاء، 
أم هو ال يزال معبأ بكل عبارات وكل مضامني التعبئة العدائية، 
واالحللتللقللار للعرب، واعللتللبللارهللم ليسوا حتى يف مستوى البشر، 
والتحريض عليهم، والرتبية والتعليم يف إسرائيل هي تربية عى 
الللعللداء للعرب يف املقدمة؟! بينما يللأيت اإلملللارايت ليغرِيّ مناهجه 

م صورة مختلفة عن الصهاينة ".  الدراسية، ويقِدّ

عدٌو للعرب
" اللللحلللاللللة بللالللنللسللبللة للللللعللدو اإلسلللرائللليللليل هلللو علللللدٌو للللللللعلللرب، وعللللدٌو 
للللللمللسلللللمللني جلللمللليلللعلللاً، وعلللللللدٌو للللللجللمللهللوريللة اإلسلللامللليلللة يف إيللللللران، 
م املللللسللللألللللة وكلللأنلللهلللا  هلللللو عللللللللدٌو للللللللجلللمللليلللع، فلللللللأن يلللللللأيت الللللبللللعللللض لللللليلللللقلللللِدّ
ملللسلللأللللة صلللللللراع بللللني إسللللرائلللليللللل وإيلللللللللللران، وأَنّ مللصلللللحللة الللللعللللرب يف 
أن يلللكلللونلللوا يف صللللف إسلللرائللليلللل ضللللد إيللللللللران، هلللللذا مللللن أكلللللرب أشلللكلللال 
االستغباء واالستحمار، واالستغال السلبي، وإهانة للعرب، 
للللللللللعللللرب اللللللذيلللللن هلللللم قللللبللللل غللللريهللللم أول ملللللن قلللتلللللللهلللم اإلسلللللرائللللليللللليل، 
وأول مللللن تلللللضلللللرروا مللللن اإلسلللللرائللللليللللليل، وأرضلللللهلللللم هللللي امللللحلللتلللللللة مللن 
جانب اإلسرائييل، وأول من عانوا من اإلسرائييل، ثم ماذا عن 
سات  املقدسات: عن املسجد األقللى واملقدسات؟ أليست مقَدّ
إسامية وهي يف حالة خطر؟ أليس هناك مسؤولية عليكم أنتم 
أيها العرب، علينا نحن العرب، مسؤولية تجاه تلك املقدسات؟ 
بى، فلذلك يجب أن تكون الصورة واضحة، اإلسرائييل الذي 
فللعللل كلللل يشٍء علللللدايٍئ بلللاللللعلللرب، مللللن: قللتللل، واحللللتللللال، وأسللللر، 
واسللتللهللداف بكل أشللكللال االسللتللهللداف هللو الللعللدو، وهللنللاك قضية 
الللكللل معنيون بللهللا، والللكللل عليهم مسؤولية تجاهها، وليست 

مسألة إسرائيل وإيران ".

موقف مشرف 
"مللللوقللللف اللللجلللملللهلللوريلللة اإلسلللامللليلللة هللللو ملللوقلللف ملللللشلللللَرّف، هللللي أكلللرب 
داعم ومساند للشعب الفلسطيني، وهذا مما يقلق اإلسرائييل 
تجاهها، مما يجعله يدرك أَنّ دورهللا دور مهم وكبري وأسايس 
مة،  يف التصدي لخطره وشره عى العرب، عى العرب يف املقِدّ
ملللة، وعللللى اللللللدول الللعللربلليللة  وعللللى الللشللعللب الللفلللللسللطلليللنللي يف امللللقلللِدّ
ملللة، الللجللمللهللوريللة اإلسللاملليللة يف إيللللران كللانللت هللي الللداعللم  يف امللللقلللِدّ
األسللللايس للشعب اللللللبللنللاين، وللللللمللقللاومللة يف لللبللنللان، ووقللفللت إىل 
جلللانلللب سللللوريللللا، وكلللللان علللى اللللعلللرب أن يلللنلللظلللروا إللليللهللا كللسللنللد لهم 
يف ملللواجلللهلللة الللللعللللدو اإلسللللرائلللليلللليل، هلللللذه هللللي الللللرؤيللللة الللصللحلليللحللة، 
والفهم الصحيح، هو التعامل الصحيح مع الوقائع والحقائق، 
ال أن يتبنوا نللفللس املللنللطللق اإلسللرائلليلليل، اللللذي هللو منطق كلللاذب، 

ومخادع، ومستغل، ال ينبغي أن يتبناه عاقل.
واختتم قائد الثورة حديثه بالتأكيد عى النقاط التالية: 

لللللد تلللضلللاملللنلللنلللا ملللللع اللللشلللعلللب اللللفلللللللسلللطللليلللنلللي، ووقللللوفللللنللللا ملللعللله،  " نلللللؤِكّ
ومللوقللفللنللا امللللبلللديئ واألخللللاقللللي يف ذللللللك، وثللبللاتللنللا علللى هللللذا املللوقللف 
مهما كانت الظروف التي نعيشها يف بلدنا، ومهما كان حجم 
العدوان عى بلدنا، ونحن ندرك أن جزءاً من أسباب استهداف 
بلدنا وشعبنا هو تبني هذا املوقف؛ ألنهم يريدون لبلدنا أن يكون 
محتًا، وأن يكون فيه صورة شكلية لسلطة تتبنى كل توجهات 
ذ أجندتهم  األعداء يف القضايا اإلقليمية والدولية واملحلية، وتنِفّ

يف البلد ويف اإلقليم.

عناصر القوة 
 " ملللن الللنللقللاط املللهللمللة اللللتلللي أتلللوجللله بللهللا إىل شللعللبللنللا اللللعلللزيلللز: نحن 
يف ظللللروف مللعللروفللة علللى املللسللتللوى الللعللاملللي واإلقللللليللمللي واللللللدويل، 
هذه مظلومية الشعب الفلسطيني أمامنا، البللَدّ لنا أن نتوكل 
عى الله "ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل"، وأن نراهن عليه، وأن نثق به "َجَلّ 
َشأُنه"، وأن نطمنئ إىل وعده بالنصر، وإىل معونته، وعلينا أن 
نأخذ بأسباب النصر، واألسللبللاب التي نحظى معها بتأييد الله 
ومعونته، وأن نأخذ بكل عناصر القوة، وأسباب وعوامل القوة:
بللللدءاً بللالللحللفللاظ عللى وضللعللنللا اللللداخللليل، والللتللمللاسللك، والللتللعللاون، 
وتظافر الجهود نحو األولويات املهمة، ومنها: مواصلة االهتمام 
بالتعبئة، والللجللهللوزيللة، واالسللتللعللداد عللى املستوى العسكري، 
وأن نلللللللللدرك حللللجللللم األخلللللللطلللللللار واللللللتلللللحلللللديلللللات اللللللتلللللي تلللحللليلللط بلللللنلللللا، فللا 

نتهاون، وال نهمل، وال نفِرّط، وال نغفل.

االهتمام بالزراعة 
" أن نلللهلللتلللم عللللى ملللسلللتلللوى الللللوضللللع االقللللتللللصللللادي بلللللاللللللزراعلللللة؛ ألنللهللا 
العمود الللفللقللري، اللللذي يمكن أن نستفيد منه يف دعللم وضعنا 
وتماسكنا يف الجانب االقتصادي، سّيما تجاه الحصار، وتجاه 
املللللعللللانللللاة اللللكلللبلللرية يف دخلللللللول األشللللليلللللاء اللللللضلللللروريلللللة، ووصللللولللللهللللا إىل 
البلد، وارتفاع األسعار، كلما كان هناك اهتمام أكرث بالزراعة؛ 
كلما كللان لللذلللك أهمية كللبللرية يف تماسكنا اقللتللصللاديللاً، ويف توفر 
االحتياجات األساسية والضرورية والغذاء من خال املحاصيل 

واإلنتاج الزراعي.
نللحللن يف هلللذه املللرحلللللة يف مللوسللم الللتللشللجللري، وأيلللضلللاً سللنللقللدم عى 
مواسم مهمة عى املستوى الزراعي، ينبغي أن نهتم بشكٍل كبري 
بهذا الجانب، وأن نكثف نشاطنا، وأن ننظم هذا النشاط، وأن 

ع دائرته بالشكل املطلوب ". نوِسّ

التعاون بني اجلانب الرسمي والشعبي 
"عللللللى ملللسلللتلللوى امللللللللبلللللللادرات االجلللتلللملللاعللليلللة يف املللللللجللللللاالت اللللخلللدمللليلللة، 
والتعاون بني الجانب الرسمي والشعبي، هذا يشٌء مهم جداً، 
للع  للن آللليللاتلله، وأن نللوِسّ ره، وأن نللحللِسّ للفلله، وأن نلللطلللِوّ يللجللب أن نللكللِثّ
مللت الللنللمللوذج يف ذللللك، كما هي  دائللرتلله، وهللنللاك محافظات قللَدّ
محافظة حجة، التي هي من أول املحافظات اهتماماً باملبادرات 
االجتماعية، وحققت نتائج جيدة يف ذلللك، يمكن أن تستفيد 
بقية املحافظات من تجربتها، وأن يتعزز هذا النشاط يف االهتمام 
بلللللاللللللسلللللدود، واللللللحلللللواجلللللز امللللللائللللليلللللة، والللللللطللللللرقللللللات، وامللللسلللتلللشلللفللليلللات، 
وامللللدارس.. واألشياء الخدمية األساسية، هناك مجال مفتوح 
يف هذا الجانب، وإذا بذلت الجهود بالتوكل عى الله "ُسْبَحاَنُه 

َوَتَعاىَل"؛ تتحقق نتائج مهمة ". 

محاولة لعرقلة املساعي العمانية 

  األم�����ري�����ك�����ي ي�����ح�����اول أن 
ي���ع���رق���ل امل���س���اع���ي ال��ع��م��ان��ي��ة 

عة  وأدواته هي طِيّ
ال�������������ع�������������دوان  حت�����������ال�����������ف    
ي��س��ع��ى إل����ى أن مي���اط���ل جت��اه 
وااللتزامات  االستحقاقات 

التي البَدّ منها
  األم����ري����ك����ي اس���ت���ف���اد م��ن 
احل��������رب ك����ث����ي����رًا مم�����ا ح��ص��ل 
ع���ل���ي���ه م�����ن م���ك���اس���ب م��ال��ي��ة 
ضخمة وص��ف��ق��ات ه��ائ��ل��ة في 

األسلحة
م    النظام ال��س��ع��ودي ق��َدّ
نفسه منذ بداية العدوان 
وإل�����ى ال���ي���وم ب��ص��ف��ة ال��ق��ائ��د 
لتحالف العدوان على بلدنا 
األم��������ري��������ك��������ي  ف������ل������ي������ع������ل������م    
وال������ب������ري������ط������ان������ي وال������س������ع������ودي 
واإلم������������ارات������������ي ب������������أن: ع���ل���ي���ه���م 
ال����ت����زام����ات����ه����م  ي����ت����ح����م����ل����وا  أن 
واالستحقاقات املشروعة لشعبنا

من القضايا األساسية التي نصُرّ عليها : 

 أول�����وي�����ة امل���ل���ف اإلن���س���ان���ي 
واملعيشي لشعبنا

 ال����ت����م����س����ك ب����اس����ت����ق����ال ال���ب���ل���د 
وانسحاب القوات احملتلة الغازية 

ومنها: األمريكية والبريطانية
 على األمريكي أن ي��درك أنه 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا ف���ي م��وق��ع امل��ع��ت��دي 

احملتل وأَنّ عليه أن يرفع جنوده



تفويض القيادة
وأع��ل��ن��ت ال��ح��ش��ود ال��ج��م��اه��ري��ة ع���ن ت��ف��وي��ض��ه��ا ل��ل��ق��ي��ادة ب��ات��خ��اذ م���ا ت���راه 
مناسباً لردع قوى العدوان وعصابات اإلرتزاق والعمالة وانتزاع حقوق 
شعبنا اليمني ويف مقدمتها حق الحرية والسيادة واالستقالل وصون 
مقدرات وثروات الوطن والشعب ومنع نهبها وقطع كل يد تمتد إليها.

جتديد عهد الوفاء
املسرات الجماهرية الحاشدة، جددت العهد بالوفاء للشهيد الصماد 
وامليض عىل دربه ومواصلة الثبات والصمود يف مواجهة العدوان حتى 

تحرير وتطهر كل شرب من أرض اليمن من دنس ورجس املحتلني.
وردد املحتشدون، الشعارات املؤكدة عىل أن القضية الفلسطينية كانت 
وس��ت��ظ��ل ال��ق��ض��ي��ة األوىل ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي واألم�����ة ال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة 
م��ه��م��ا س����ارع امل��ط��ب��ع��ون ب���امل���ودة ل��ل��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ال���غ���اص���ب.. م��ؤك��دي��ن 
ع��ىل م��وق��ف الشعب اليمني الثابت وامل��ب��ديئ يف التضامن م��ع الشعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة.
وج�����ددو ال��ت��أك��ي��د ع���ىل دع����م ووق�����وف ال��ي��م��ن��ي��ني األح������رار ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة 
وش��ع��ب��اً إىل ج��ان��ب ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف م��واج��ه��ة غ��ط��رس��ة وإج����رام 
العدو الصهيوين، حتى استعادة كامل أراضيه املغتصبة وإقامة دولته 

الفلسطينية املستقلة عىل كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف.

حتذير دول العدوان
ووجه املحتشدون، رسالة تحذير لدول العدوان من مغبة االستمرار 
يف ع��دوان��ه��ا وح���ص���اره���ا.. وط��ال��ب��وا ب��رح��ي��ل ال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة م��ن األريض 
اليمنية.. مؤكدين أن الشعب اليمني ال يمكن أن يقبل بوجود قوات 
احتالل يف أي محافظة أو جزيرة أو يف أي منطقة عىل امتداد الخارطة 

اليمنية.
ودع�������ت ال���ح���ش���ود ال���ج���م���اه���ري���ة، أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ل���الس���ت���م���رار يف 
مواجهة العدوان متوكلني ومعتمدين عىل الله وواثقني بوعده بالنصر.
وحذرت انظمة العدوان من االستمرار يف مماطلة الشعب اليمني يف 
رفع الحصار عن امل��وائن واملطارات، وإخ��راج القوات األجنبية.. وأعلنوا 
النفر العام ورفد الجبهات حتى يتم طرد املحتلني من كل شرب يف أرض 
الوطن وتحقيق النصر الكامل واملبني.. مؤكدين أن الجرائم املروعة التي 
ارتكبتها دول العدوان لن تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة مرتكبيها 

عاجاًل أم آجال.
وحّملت الجماهر الكبرة أمريكا وبريطانيا وحلفاءها مسؤولية املماطلة 
يف تنفيذ مطالب الشعب اليمني العادلة.. محذرين دول العدوان من 

االستمرار والتمادي يف ارتكاب الجرائم والبقاء عىل األرايض اليمنية.

وأك����دت أن ال����دور األم��ري��ي اإلش����رايف يف ال���ع���دوان ع��ىل ال��ش��ع��ب اليمني 
هو الدور األعىل الذي يرسم ويخطط ويحدد األهداف وهو الذي حدد 

للسعودي استهداف الشهيد الرئيس صالح الصماد.

ارحل أيها احملتل
وال���ق���ي���ت خ����الل امل����س����رات ال���ع���دي���د م���ن ال��ك��ل��م��ات ع����ربت يف م��ج��م��ل��ه��ا ب��أن 
الحضور الكبر ألحرار اليمن يف مختلف الساحات وامليادين بالعاصمة 
وامل���ح���اف���ظ���ات ه����و ت��ل��ب��ي��ة ل����دع����وة ق���ائ���د ال�����ث�����ورة، ووف�������اء ل��ل��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س 

الصماد وكل الشهداء العظماء.
وأوضحت الكلمات أننا يف اليمن نطلق شرارة املواجهة للظلم والطغيان 
بعد أن ح��ذر قائد ال��ث��ورة يف خطابه ب��ذك��رى الشهيد الصماد، ك��ل من 

سولت له نفسه أن يدنس أرض اليمن بقوله: ”ارحل أيها املحتل”.

حرروا النفوس
وذكرت الكلمات ان الشهداء العظماء ويف مقدمتهم الشهيد الرئيس 
ال��ص��م��اد ح�����رروا ال��ن��ف��وس م���ن ال���خ���وف واإلره������اب وال��ط��غ��ي��ان وال��ت��ض��ل��ي��ل 

األمريي.
ولفتت الكلمات أنه وبعد هذا اإلعالن ال مقام ملحتل بأرض اليمن بإذن 
ال���ل���ه وس��ت��ن��ط��ل��ق امل���ق���اوم���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ك���ل م���ك���ان ي���ت���واج���د ف��ي��ه امل��ح��ت��ل، 
وستمتد ه��ذه الصرخة إىل فلسطني لتصرخ يف وج��ه املحتل الغاصب 
الذي ينتهك الحرمات ويسفك الدماء ويهدم املنازل ويرتكب كل قبيح 
بتواطؤ دويل وعربي، ولن يجد املحتل أمامه أي وسيلة سوى الرحيل.

حاضرون في حتمل املسؤولية
وأوض���ح���ت ال��ك��ل��م��ات، أن ال��ش��ع��وب ال��ح��ي��ة ه��ي ال��ت��ي ال ت��ن��ى قضاياها 
العادلة وتضحياتها وشهداءها الذين قدموا أرواحهم لكرامة األوطان 

وعزتها.
ولفتت، إىل أن الشعب اليمني ضرب أروع األمثلة يف الوفاء للشهداء 
ول��ل��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د وم����ا زال ع���ىل ال��ع��ه��د وال���������درب.. م���ؤك���دا أن ال��ش��ه��ي��د 
ال��رئ��ي��س س��ي��ب��ق��ى ح��ي��ا ط��امل��ا ب��ق��ي ال��ج��م��ي��ع ح��اض��ري��ن يف ت��ح��م��ل امل��س��ؤول��ة 

ومواصلة طريق الكفاح والنضال.

وتطرقت الكلمات، إىل مقولة الشهيد الرئيس الصماد: ”نحن لم نضِح 
بأنفسنا وأموالنا وممتلكاتنا، ثم نعلن استسالمنا، نحن لم يعد لدينا 
يف هذا الشعب ما نخسره، ولم يبَق لنا سوى كرامتنا وعزتنا، وهي التي 

ال يمكن أن نساوم عليها أو نستسلم يف آخر املطاف”.
وأضافت: “نقول لألعداء: قتلتم الرئيس الصماد لكنكم أحييتم شعبا 
يحمل روح ال��ص��م��اد، قتلتم ال��رئ��ي��س لتسقط ال��دول��ة فبقيت ال��دول��ة، 
قتلتم الرئيس لينهار الشعب فنهض الشعب، قتلتم الرئيس الصماد 
لتحكموا السيطرة عىل الحديدة وعىل كل البلد فبقيت الحديدة وبقي 
البلد عصيا عليكم، وهذا هو يمن اإليمان والحكمة ويمن الصماد ويمن 

األنصار موعود بالنصر وهو أهل للنصر”.

منوذج راقي وشاهد حقيقي
ولفتت الكلمات إىل أن دالالت إحياء ذكرى الشهيد الصماد تتجىل يف 
عظمة م��ا ق��دم��ه م��ن ن��م��وذج راق وش��اه��د حقيقي ع��ىل ق��ي��ادت��ه لسفينة 
ال�����وط�����ن يف ظ�����ل ظ��������روف اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وت����ح����دي����ات ك�����ب�����رة، م����ج����س����داً رؤي���ت���ه 

الحكيمة ونظرته الثاقبة والشاملة ملشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة.
واعتربت، الشهيد الصماد شخصية وطنية، مثلت أيقونة للصمود 
والحكمة وال��ن��زاه��ة والشجاعة واإلق����دام وال��ب��أس ال��ش��دي��د، وعملت 
عىل ترسيخ دعائم الثبات ورسمت مالمح البناء والنهوض والتطوير 

وتحديث املنظومة الدفاعية وقوة الردع اليمنية ملواجهة العدوان.

بيانات املسيرات
ب��ي��ان��ات امل���س���رات ال��ج��م��اه��ري��ة ج����اءت ل��ت��ج��دد رف���ض ال��ش��ع��ب اليمني 
ل���ك���اف���ة أش����ك����ال ال���ت���واج���د ال���ع���س���ك���ري األج���ن���ب���ي ع����ىل أراض�����ي�����ه، ب���م���ا ف��ي��ه 
األم����ري����ي وال���ربي���ط���اين وال���س���ع���ودي واإلم�����������ارايت.. م���ؤك���دة أن للشعب 
اليمني ال��ح��ق يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��واج��د ال��ع��س��ك��ري األج��ن��ب��ي باعتباره 
ع�������دوان�������ا واح��������ت��������الال، وات�������خ�������اذ ك������ل ال������خ������ي������ارات ل����ن����ي����ل ال�����ح�����ري�����ة ال���ك���ام���ل���ة 

واالستقالل التام.
وأعلنت البيانات أن شعب اليمن وقيادته لن يسمح بأي تواجد أجنبي 
يف أي مكان ضمن حدود اليمن وسيادته.. مطالبة املحتلني بمغادرة 

األرايض اليمنية ومياهه اإلقليمية فوراً وإال فكل الخيارات متاحة.
وأكدت تمسك أبناء شعبنا بحقوقهم املشروعة وقضيتهم العادلة.. 
ودع���ت دول ال���ع���دوان ل��وق��ف ع��دوان��ه��ا ورف���ع ح��ص��اره��ا وتحملها كل 
االلتزامات واالستحقاقات املشروعة للشعب اليمني نتيجة عدوانها 
فال يمكن للشعب القبول باملعتدين كوسطاء وطائراتهم من قتلت 

ودمرت وحاصرت الشعب اليمني.
واستنكرت ما تقوم به أمريكا من عرقلة لجهود الوساطة العمانية.. 
معتربة ذلك امتداداً لسياسة امريكا العدوانية ضد شعب اليمن، 
ومؤكدًة يف ذات الوقت عىل أحقية الشعب اليمني يف االستفادة من 

ثرواته الوطنية لصرف املرتبات وتوفر الخدمات.
وط��ال��ب��ت ب��اس��ت��ع��ادة أم������وال ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال���ت���ي ن��ه��ب��ه��ا ال��ف��اس��دون 
وحولوها الستثمارات يف الخارج كون الشعب أحق وأوىل بها.. داعية 
إىل التمسك ب��أول��وي��ة امللف اإلن��س��اين يف أي ح��وار باعتباره استحقاقا 

إنسانيا وقانونيا للشعب اليمني.
وشددت البيانات عىل ضرورة الحفاظ عىل تمساك الجبهة الداخلية 
واس����ت����ق����راره����ا، وت���ض���اف���ر ال���ج���ه���ود م����ن ق���ب���ل ال���ج���م���ي���ع ن���ح���و األول�����وي�����ات 
املهمة ومنها التعبئة والجهوزية عىل املستوى العسكري، وإفشال 
مخططات ومؤامرات العدوان التي تستهدف وحدة وقوة النسيج 

املجتمعي وإثارة املشاكل والفنت.
وأش��������ارت أن ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ق�����دم ال���ك���ث���ر م����ن ال���ت���ض���ح���ي���ات ع����ىل ك��ل 
املستويات، وكان من أعظمها الشهيد الرئيس صالح الصماد الذي 
ق����دم روح����ه يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه وال����دف����اع ع���ن ال���ش���ع���ب.. م��ث��م��ن��ة تضحيات 
الرئيس الصماد وثباته وتحمله املسؤولية باقتدار وتفانيه يف خدمة 
الوطن وشعبه، ونزاهته وشجاعته.. داعية جميع مسؤويل الدولة 

لالقتداء بالرئيس الشهيد.
وأوض����ح����ت أن ال���ن���ظ���ام األم����ري����ي وج����ه وأش������رف ع���ىل اغ���ت���ي���ال ال��رئ��ي��س 
الصماد، ويتحمل كامل املسؤولية عن ذلك مع أياديه يف املنطقة.. 
م��ؤك��دة أن الشعب اليمني ل��ن ينى ال��ج��رائ��م البشعة ال��ت��ي ارتكبها 

العدوان األمريي السعودي، وسيتذكرها جيال بعد جيل.
ون��وه��ت ب���أن ال��ش��ع��ب اليمني سيظل ي��واج��ه ال���ع���دوان ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل 
املشروعة، وبالتفافه حول قيادته الثورية، وسيظل يناضل بكل قوة 

حتى إخراج القوات األجنبية املحتلة من اليمن.

نصرة الشعب الفلسطيني
وأعلنت البيانات تضامن ووقوف الشعب اليمني إىل جانب الشعب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ك����م����وق����ف م�����ب�����ديئ وإن������س������اين ودي������ن������ي ال ي���م���ك���ن أن ي��ت��غ��ر 
مهما ك��ان ال��ع��دوان عىل اليمن، مؤكدة أن ما تعرض له اليمن من 
استهداف هو نتيجة ملوقفه وما سيكون له من دور فاعل وعميل يف 

تحرير فلسطني.
وأدان������ت ال���ب���ي���ان���ات، ب���ش���دة ت��ح��رك��ات امل��ط��ب��ع��ني م���ع ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين 
وال���ذي���ن أص��ب��ح��ت ل��ه��م إىل ج��ان��ب��ه م��واق��ف م��ؤي��ده وداع���م���ة وم��س��ان��دة 

بأشكال متعددة ضد القضية الفلسطينية.

األولويات اجلامعة
ودع�������ت ال����ب����ي����ان����ات، امل����ك����ون����ات ال���س���ي���اس���ي���ة إىل ال���رك���ي���ز ع����ىل األول�����وي�����ات 
ال���ج���ام���ع���ة ألب����ن����اء ال����وط����ن وأن ال ي���ن���ص���رف ال���ب���ع���ض ن���ح���و االه���ت���م���ام���ات 
ال����ح����زب����ي����ة وال�����ف�����ئ�����وي�����ة، وب����������ذل امل������زي������د م������ن ال�����ج�����ه�����ود إلص����������الح وت���ف���ع���ي���ل 
م���ؤس���س���ات ال����دول����ة يف ج��م��ي��ع امل����ج����االت ح��ت��ى ت���ق���وم ب����دوره����ا امل��ط��ل��وب 
يف خ���دم���ة ال���ش���ع���ب وال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن م���ع���ان���ات���ه ال���ت���ي ت��س��ب��ب��ت ب���ه���ا دول 

العدوان.
ك���م���ا أك��������دت ع�����ىل ض���������رورة م����واص����ل����ة ج����ه����ود ال���ت���ع���ب���ئ���ة ورف��������د ال���ج���ب���ه���ات 
باملال والرجال حتى تتحقق إرادة الشعب يف نيل حريته واستقالله 

واستفادته من خرات وطنه وثرواته.
ودعت، مؤسسات الدولة لتحسني أدائها وإصالح الخلل، والتوجه 
ن��ح��و اإلن���ت���اج ودع����م ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي ت��ن��ف��ي��ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات ق��ائ��د ال��ث��ورة 

السيد عبد امللك بدر الدين الحويث.

استعداد وجهوزية عالية
وأكدت البيانات عىل الجهوزية العالية ملواجهة أي تطورات يف حال 
ن���ك���ث ال�����ع�����دوان ب���ع���ه���وده يف ت��ن��ف��ي��ذ ب����ن����ود ال���ه���دن���ة وش��������روط ص���ن���ع���اء.. 
واع�����ت�����ربت ال���ب���ي���ان���ات ب�����أن خ�������روج ال���ي���م���ن���ي���ون يف ه�����ذه امل�����س�����رات ال���ك���ربى 
وال���ح���اش���دة ي��ع��د ب��م��ث��اب��ة إع����الن ج��م��اه��ري للتعبئة ال��ش��ع��ب��ي��ة وت��أك��ي��د 
ع���ىل اإلرادة ق��وي��ة واس���ت���م���رار اه��ت��م��ام ال��ش��ع��ب يف ال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان 

والعناية بالقوة العسكرية.
 وح�����ذرت دول وان��ظ��م��ة ال����ع����دوان، إذا ل���م ي��ك��ف��وا ع��دوان��ه��م وي��رف��ع��وا 
حصارهم ويسحبوا جنودهم، بأن الرد اليمني سيكون كبراً جداً.. 
مشرًة إىل جرائم أمريكا وعمالئها وأدواتها، وأن الجهاد هو الخيار 
األوحد ملواجهتا، وهو خيار العزة.. معلنًة تفويضها للقيادة التخاذ 
ما ت��راه مناسبا من إج���راءات وق���رارات كفيلة ب��ردع املعتدين وإيقاف 

عبثهم وكف شرهم املستطر.
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مسيرات الوفاء والتضامن والتحذير:

شعٌب قادته شهداء..  لن يتنازل لألعداء 

احل�����������������������ش�����������������������ود   
اجل���م���اه���ي���ري���ة ت���ؤك���د 
ع���ل���ى أول����وي����ة خ����روج 
ال�������ق�������وات األج���ن���ب���ي���ة 
ال�����وط�����ن أرض  م��������ن 
  ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
ي����������������ؤك����������������د دع����������م����������ه 
ووق�����وف�����ه إل�����ى ج��ان��ب 
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
ف�������������������ي م�����������واج�����������ه�����������ة 
ال������ع������دو ال���ص���ه���ي���ون���ي

دول  ن�����������������ح�����������������ذر   
ال���������رد  أن  ال������������ع������������دوان 
ال��ي��م��ن��ي س��ي��ك��ون كبير

عدوانهم  يكفوا  ل��م  إذا 
وي�����رف�����ع�����وا ح����ص����اره����م 
وي���س���ح���ب���وا ج���ن���وده���م، 
  اجل����ه����اد ه����و اخل���ي���ار 
األوح����������������������د مل������واج������ه������ة 
ال�������ع�������دوان وه�������و خ���ي���ار 
ال�������������ع�������������زة واحل�����������ري�����������ة 
وال������ن������ص������ر وال����ت����م����ك����ن

وفاءاً للرئيس الشهيد صالح الصماد وتضامناً مع الشعب الفلسطيني يف مواجهة غطرسة العدو الصهيوين وتحذيراً لدول 
العدوان، خرج أبناء شعبنا اليمني األحرار يف مسرات جماهرية كربى، وشكلوا طوفان بشري مئل الساحات وامليادين املحددة 

للخروج واالحتشاد يف العاصمة صنعاء وعموم املحافظات الحرة.. هذا الطوفان البشري الهادر وهذه املسرات الجماهرية 
الحاشدة جاءت استجابًة وتلبيًة لنداء قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث-يحفظه الله- يف الخروج إىل ميادين الثورة 

وساحات الجهاد إلحياء الذكرى السنوية  للشهيد الرئيس صالح الصماد، رجل املسؤولية وعنوان الوفاء والبذل والعطاء 
والتضحية والفداء الذي مهر تراب اليمن بدمه الطاهر يف ملحمة الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان واالحتالل وعصابات اإلرتزاق 

والعمالة والخيانة واالجرام.

وعرب أحرار شعبنا اليمني العظيم يف مسراتهم املليونية عن وفائهم للشهيد الصماد ولكل الشهداء العظماء، وأكدوا اصطفافهم 
الوطني خلف قائدهم الثوري الشجاع والحكيم امللهم السيد عبدامللك بدرالدين الحويث، وإىل جانب القيادة السياسية والعسكرية 

العليا وكل أبطال جيشنا اليمني واملجاهدين املرابطني يف كافة ميادين العزة والكرامة وجبهات املواجهة والتصدي للعدوان 
واملرتزقة.. وجددو رسالتهم لدول وانظمة العدوان الهمجي إلنهاء عدوانهم ورفع حصارهم والرحيل من أرضنا اليمنية قبل فوات 

األوان..
وأكد أحرار شعبنا ما أكده قائد الثورة يف خطابه بالذكرى السنوية للشهيد الصماد -رحمه الله- بأن ال هدنة بدون استحقاقات امللف 

اإلنساين، وأن ال سالم يف اليمن قبل خروج املحتلني والغزاة الطامعني.

»26سبتمرب« موىس محمد حسن 



محمد عيل الذيفاين

الشهيد الرئيس الصماد..
علوت قدرًا 

س����������������������������������������������������������������������م����������������������������������������������������������������������وت م�����������������������������������������������������������������ك�����������������������������������������������������������������ارم�����������������������������������������������������������������ا وع������������������������������������������������������������������������������������ل������������������������������������������������������������������������������������وت ق������������������������������������������������������������������������������������درا
ف������������������������������������������������������������������������������������������س������������������������������������������������������������������������������������������ودن������������������������������������������������������������������������������������������اك ع�������������������������������������������������������������������������������رف�������������������������������������������������������������������������������ان�������������������������������������������������������������������������������ا وف��������������������������������������������������������������������خ��������������������������������������������������������������������را

ف��������������������������������������������������ك��������������������������������������������������ن��������������������������������������������������ت ل��������������������������������������������������������������������������ه��������������������������������������������������������������������������ا  ك�����������������������������������������������������������م�����������������������������������������������������������ا اخ�������������������������������������������������������������������������������������������������������رن�������������������������������������������������������������������������������������������������������اك أه�����������������������������������������������������������ا 
ك������������������������������������������������������������������������������ت������������������������������������������������������������������������������اج ف�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وق ه���������������������������������������������������������������ام���������������������������������������������������������������ت���������������������������������������������������������������ك اس����������������������������������������������������ت����������������������������������������������������ق����������������������������������������������������را
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ال������ي������م������ن������ي ال������ع������ظ������ي������م ح������ي������ث ص������������ار ك���������ل يشء م���ح���ط���م 
،اغ��ت��ي��االت بالجملة وأح��زم��ة ناسفة يف ك��ل مكان، 
انتشار الخوف والرعب ال يتوقف كالنار يف الهشيم 
ك����ل يشء م���ح���ط���م،  األج�����ه�����زة األم���ن���ي���ة وامل���ؤس���س���ات 
العسكرية يف وض���ع ال يحسد ع��ل��ي��ه، أك��ل��ه��م األىس 
م��������ن ص����������ور األش���������������الء امل�����ق�����ط�����ع�����ة ل������أع������م������ال اإلره������اب������ي������ة 
واألحزمة الناسفة كمجزرة السبعني وكلية الشرطة 
وال�����ع�����ريض وغ����ريه����ا م����ن امل����ش����اه����د ال����دام����ي����ة ك��م��س��ج��د 
ب���در وال��ح��ش��ح��وش، إض���اف���ة إىل ح����االت ال��ت��ق��ط��ع��ات 
واالختطافات وقطع الرؤوس ألبناء قواتنا املسلحة 
العزل من السالح، كما حصل يف طريق شبوة وأبني 

والبيضاء وغريها والتي جعلت الكلمات أمام تلك 
املشاهد الدامية خرساء ال معنى لها والكل يف حالة 
م����ن ال�����ذه�����ول وال����ص����دم����ة م����اع����دا ال���س���ف���ري األم����ري����يك 
الذي كان يشعر بالسعادة والبهجة كونه مهندس 
ال������وض������ع ال�������داخ�������ي م������ن اإلح�������ب�������اط ال������ع������ام وال�����خ�����وف 
واملوت والجنائز اليومية وانهيار مؤسسات الدولة 
واألح��زم��ة الناسفة واألل���م واألح���زان وجميع أبناء 
الشعب يف مأزق وجودي ، رغم كل تلك الحقائق 
املأساوية وصور اإلحباط والخوف واملوت والدمار 
ال����ش����ام����ل واالن�����ه�����ي�����ار وم����ش����اري����ع ال���ت���ق���زي���م وت���ط���وره���ا 

وصوال إىل مشروع تقطيع أوصال الوطن الواحد 
إىل أقاليم متناحرة ؛ كانت الرعاية اإللهية بانتظار 
شعبنا الكادح والصابر واملؤمن ولوال الله سبحانه 
وتعاىل لكانت اليمن وشعبنا اليمني العظيم  يف 
خ����رب ك�����ان ، وه���ن���ا ت�����ربز أه���م���ي���ة وواج�������ب ال���ش���ك���ر ل��ل��ه 
بأن منحنا قيادة ربانية حكيمة وشجاعة ال مثيل 
لها ممثلة بالسيد القائد -حفظه الله- ال��ذي قاد 
سفينة الوطن املتصدع وسط أمواج متالطمة من 
ال���ف���ن واألزم���������ات ال����ك����ربى، ف���ب���دأ ب��ت��ض��م��ي��د ال���ج���راح 
ومل��ل��م��ة األش����الء ووق���ف ان��ه��ي��ار م��ؤس��س��ات ال��دول��ة، 
م��ج��اه��دا ن��ف��س��ه إلع����ادة ن��ب��ض ال��ح��ي��اة واألم����ل لهذا 
ال�����ش�����ع�����ب وال��������وط��������ن ال����ع����ظ����ي����م ، ه���������ذه ال��������ع��������ودة إىل 
ال�������وراء وال���ت���ذك���ر ك��ي��ف ك����ان واق�����ع ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
واس��������ت��������ع��������راض ص����������ور اإلح���������ب���������اط واالن��������ه��������ي��������ار ال����ك����ام����ل 
ملؤسسات الدولة وانتشار الخوف والرعب والواقع 
امل��ري��ر ال���ذي ع��اش��ه الشعب يف تلك امل��رح��ل��ة بسبب 
م��ش��اري��ع امل����وت وال��ت��ق��س��ي��م ال��ت��ي رس��م��ه��ا ال��ش��ي��ط��ان 
األك���������رب ل���ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ال����ع����ظ����ي����م، ه�������ذه ال�����ع�����ودة 
إىل ال����وراء ه��ي ب��ه��دف ت��ذك��ري وت��ع��ري��ف ك��ل منصف 
ع��ىل حجم ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ه��ا السيد القائد 
ي��ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه ك��ق��ي��ادة ح��ك��ي��م��ة واس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال ت���زال 
ت����س����ع����ى وت�������ب�������ذل ق�������ص�������ارى ج�����ه�����ده�����ا إلن�������ق�������اذ ش���ع���ب���ن���ا 

ووطننا والوصول به إىل بر األمان.

وقفة تذكر بني مرحلتني

 :» إعالميات أكدن  لـ»

 الشهيد الرئيس الصماد حٌي في ذاكرة الشعب ووجدان الوطن

يف البداية تحدثت فاطمة الشامي بالقول: الشهيد 
الرئيس صالح الصماد مثل بحق قائدا محنكا يمتلك 
من الخربة والكفاءة القيادة ما جعله محط اح��رتام 
وحب وتقدير الشعب, كان رجل املسؤولية واملجاهد 
الذي ال يهاب املوت فقد عزز فينا حب الجهاد والبذل 

والعطاء يف سبيل الله والوطن والشعب.. 
القائد االستثنايئ 

ص������ف������اء ال�����س�����ل�����ط�����ان اس����ت����ه����ل����ت ح����دي����ث����ه����ا ق������ائ������ل������ة: ك�����ان 
ال����رئ����ي����س ال���������ذي ال ي���ش���ب���ه ال�������رؤس�������اء إذا رأي�����ت�����ه ل���ل���وه���ل���ة 
األوىل ت����ن����ج����ذب اىل ال���ش���خ���ص���ي���ة ال���ع���ظ���ي���م���ة ال����ت����ي ك����ان 
ي��م��ت��ل��ك��ه��ا، م���ا إن ت��س��ت��م��ع اىل ك��الم��ه ت��س��ت��م��ع اىل ك��الم 
عايل البالغة والبيان ال تمل منه، فمنطقه القرآين كان 
يأخذ األولوية يف خطاباته ولقاءاته وزياراته، ذاك هو 

الشهيد الرئيس صالح عي الصماد. 
كأنما أُّمٌة يف َشخِصَك اجتمعْت 

أم������ة امل����ل����ك ق���������وارة ت����ح����دث ب���ق���ول���ه���ا: ح���ي���ث خ��ص��ائ��ص 
املجد اكتملت فيه، عطاًء وص��م��وداً، تضحيٌة وإب��اًء، 
وهوية ُقدست، ومنهٌج رب��اين كان منبٌع لالنطالقة، 

ويف ظ��ل أح���داث ع��ات��ي��ة، ك��ان االس��ت��ب��س��ال والشجاعة 
هما الرائدان، إذ انطلق الفارس ممتطياً صهوة جواده 
ق�����اص�����داً ال����ش����ه����ادة أو ال���ن���ص���ر يف خ���ض���م وط�������أة ال���ح���رب 
وجربوتها، متخذاً من القرآن زاداً وغذاء إنه الشهيد 

الصماد..
ي��ن��ط��ل��ق ل���س���ان���ه ب���ع���د ص��ق��ل��ه ب���ال���ق���رآن وت����ق����وى ح��ج��ت��ه 
ب�����ال�����ت�����دب�����ر يف آي������������ات ال������ل������ه وي������������ربز ب������ره������ان������ه ب�����ع�����د ت���م���س���ك���ه 
بمنهجية الحق، فكانت كلماته كالسهم الثاقب يف 
ميدان الحوار والسياسة وليتخذ من فصاحته سبيال 
إلقامة العدل والسعي إليه، فخاض يف عمق األحداث 
ال يساومه باطال وال يرضخ ملنكر، فشاءت حكمة الله 
أن ُتفتح له األبواب ليتوىل مناصب يمثل فيها شعب 
بأكمله فصدح من خاللها بمظلومية الشعب ووقف 
أمام من استهوتهم أنفسهم االنسياق وراء مخططات 

العمالة واالرتزاق واالرتهان للخارج..
 قاد الشهيد الصماد الشعب نحو االستقرار الداخي 
ف��ب��دأ ب��رتم��ي��م م��ا خلفته ال��ح��رب م��ن ص����دوع يف جانب 
األمن، ثم ليشق الطريق رغم املعوقات والصعوبات 

نحو ال��ب��ن��اء واس��ت��ن��ه��اض الهمم وال��رتك��ي��ز ع��ىل جوانب 
التنمية املختلفة فكان مشجعاً لها من ناحية وداعماً 
ل��ه��ا م���ن ن��اح��ي��ة أخ����رى واض���ع���اً ن��ص��ب ع��ي��ن��ي��ه ه���م وط��ن 
ب���أك���م���ل���ه وه�����م االرت�����ق�����اء ب����ه وه�����م ال���ح���ف���اظ ع���ل���ي���ه، ف��ل��م 
تثنه الظروف ولم تخفه ضربات األعداء وتهديداتهم 
بني الفينة واألخرى ولم توقفه قسوة الحرب وشدة 
وطأتها، وقد كان الهم عظيماً برز ذلك أثناء اندماجه 
يف أوصال املجتمع وتلمسه الحتياجاته وتذوقه ملعاناة 
ال����ن����اس ف����ك����ان ي������رى ن���ف���س���ه واح���������داً م���ن���ه���م ي���ض���ع ن��ف��س��ه 
م���ك���ان���ه���م وي����ت����أل����م ألمل������ه������م، ف�����ك�����ان ي�����ع�����اين ك����م����ا ي���ع���ان���ون 
ويشعر كما يشعرون، ولقد أظهرت خطاباته مدى 
حلمه ورؤي��ت��ه وهدفه الكبري يف ال��وص��ول بالوطن إىل 
الحرية والنهضة الحضارية مستسيغا شروط ومبادئ 
وأس���س ك��ل ذل��ك م��ن املنهج اإلل��ه��ي "ال��ق��رآن الكريم" 
فَعّلم الجميع كيف يكون النجاح والنهوض من عمق 
ال��ه��وي��ة وم����ن م��ن��ط��ل��ق اإلي���م���ان ال���راس���خ ب��ال��ل��ه، فحقق 
ت���غ���ريا م��ل��ح��وظ��ا م���ع ب���داي���ة ت��ول��ي��ه ل��ل��رئ��اس��ة واس��ت��م��ر يف 
امل��س��ري ليحقق ت��غ��ريات ك��ب��رية يف واق���ع ال��ح��ي��اة فأطلق 
شعاره العظيم "ي��ٌد تبني وي��ٌد تحمي" وقد كان ذلك 

ال��ش��ع��ار م��واك��ب��ة ل���أح���داث ال��ت��ي ظ��ه��رت أن�����ذاك وال��ت��ي 
الزالت عالقة خلف ستار املستقبل فاشتدت الجبهات 
وُب��رز نضال الشعب املستميت للحفاظ عىل العرض 
وال������ك������رام������ة، م����ت����خ����ذاً م������ن ق������ائ������ده ق���������دوة ل�������ه، ول�������م ي����زل 
ال���ص���م���اد ي���ص���دح ب��أه��م��ي��ة ال���ج���ه���اد وال���ن���ه���وض ب��ال��وط��ن 
ف��ت��ارة يقطع ال��ج��ب��ال وال��ودي��ان متجها نحو الجبهات 
ليثبت املجاهدين ويقوي عزائمهم وليذكرهم بفضل 
ال����ج����ه����اد وأه���م���ي���ت���ه وج���������زاء ال����ش����ه����داء وت���������ارة يف م���ي���دان 
ال��ت��ن��م��ي��ة ي����دع����م م����ج����االت ال��ت��ص��ن��ي��ع ال���ح���رب���ي وي��ش��ج��ع 
عىل االكتفاء الذايت، وُيعد الخطط ويفتتح املشاريع 
املختلفة متحركاً يف سبيل ذل��ك بكل حرية وإب��اء غري 
آبٍه بتحركات األعداء الذين أُشعلت النار يف صدورهم 
بتأثري ما قام به يف سبيل وطنه وما حققه رغم الحرب 

والدمار..
خاف تحالف العدوان كثرياً من تلك الشخصية التي 
أثبتت مدى ثقلها ووزنها يف خضم االحداث مما حققه 
ومن تحركاته وثقل إنجازاته، فبدأوا يعدون العدة 
ل��ل��ت��خ��ل��ص م���ن���ه ف���ال���ح���رب ل����ن ت�����ؤيت أك���ل���ه���ا يف ظ����ل ق��ائ��د 

ك��م��ث��ل��ه واح��ت��ض��ان��ه ل��ت��ل��ك ال���رؤي���ة وت��ل��ك األه������داف ال��ت��ي 
مثلها، فاستهدفوه ولم يستهدفوا شخصاً عادياً بل 
استهدفوا شعباً بأكمله ورجاًل بحجم وطن، عندها 
ظ��ن��وا أن��ه��م أم���ات���وا ح��ل��م��ه وق���ض���وا ع���ىل رؤي���ت���ه إال أن��ه��م 
ب����ذل����ك ص����ن����ع����وا م����ل����ي����ون ص�������م�������اداً، وخ�������ط ال����ش����ع����ب م��ن 
ج����رح����ه ال���ع���م���ي���ق خ����ارط����ة ال���ص���م���ود ول����وح����ة ال��ت��ض��ح��ي��ة 
وَج����ع����ل م����ن ق����ائ����ده ال��ش��ه��ي��د ق������دوة ُي���ح���ت���ذى ب����ه يف ك��ل 
امل����ي����ادي����ن وامل�������ج�������االت، ف������ربز ش���ع���ب ي���م���ي ع�����ىل ن��ه��ج��ه 

ويشق الطريق عىل دربه..
 ويف ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، تلوح 
م��ن ب��ني ب��واط��ن ال���ذاك���رة منهجية ال��ق��دوة ل��ك��ل رئيس 
حني حفر الشهيد معنى الرئاسة الحقيقية الخالية 
م���ن ب���راث���ن زي���ف امل��ن��اص��ب ال��ك��اذب��ة وامل��ظ��اه��ر ال��خ��اوي��ة، 
ف���ل���ق���د ان�����دم�����ج يف ش���ع���ب���ه ف����ك����ان ه�����و ال�����راع�����ي وال����رع����ي����ة، 
وج�������س�������د ال�������ن�������زاه�������ة واالن�����������ص�����������اف وامل�������س�������ؤول�������ي�������ة يف أب����ه����ى 
ص��وره��ا وص����ار ال���ق���دوة ل��ك��ل م���ح���ارٍب وق��ائ��د ش��ري��ف يف 
ك��ي��ف��ي��ة االس��ت��ب��س��ال وال������ذود ع���ن وط���ن���ه، ف��م��ث��ل ص��دق 
ال��ه��وي��ة وم��ت��ان��ة امل���ب���دئ وع��م��ق ال��ق��ض��ي��ة وص����دق ال���والء 
لله وللوطن ذلك هو الشهيد الرئيس الصماد صدق 
يف وع���ده وت��وك��ل ع��ىل رب���ه واس��ت��م��ات يف سبيل شعبه 
ووطنه، فلم تغره دنيا ولم تضعف من قوته جربوت 
الظروف ولم تخفه حروب الطغاة ولقد شق الطريق 
نحو ربه وعشق الشهادة حتى نالها، فالسالم عليه 
م��ا بقيت س��ريت��ه فينا وم���ا َح��ف��ر يف ال��ت��اري��خ م��ن بصمة 
إباء، ولأعداء لقد غذيتم الصمود فينا بدمائه التي 
أرق���ت���م���وه���ا وظ��ن��ن��ت��م أن���ك���م ق��ت��ل��ت��م��وه وأن����ت����م ب���ذل���ك إن��م��ا 

أحييتم به أمة؟!..
إرادة ال تنكسر 

الهام األبيض قالت: الشهيد الرئيس الصماد أسماً 
ت��خ��ل��د يف ت���اري���خ ال��ع��ظ��م��اء، وروح�����ه ت��خ��ل��دت يف ح��ن��اي��ا 
أرواحنا, نعم فقدنا لرجل مثل الصماد خسارة كبرية، 
رج���ل م��ث��ل��ه ص���دق م��ع ال��ل��ه واخ��ل��ص ل��ل��ه ،ب����ذل نفسه 
وم����ال����ه وج���ع���ل م����ن ح���ي���ات���ه ك��ل��ه��ا ج���ه���اد يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه 

والوطن.

أجرى اللقاءات /عفاف الشريف 

ثقافية 11https://t.me/september26news @26septnet1
26sept26@gmail.comwww.26sep.net

أسبوعية - سياسية - عامة

االثنين   7   شعبان 1444هـ    |   27   فبراير   2023م
   العدد 2299    |   16 صفحة 

ال������ش������ه������ي������د ال�������رئ�������ي�������س ص��������ال��������ح ع���������يل ال�����ص�����م�����اد 
ستظل ذكراه خالدة وحاضرة يف وجداننا ال 
تفارقنا وال نفارقها ألنها سرة عطرة حملت 
يف ط��ي��ات��ه��ا ت���اري���خ���ا ح���اف���ا ب���ال���ب���ذل وال���ع���ط���اء, 
ه�������ذا ال����رئ����ي����س ال����خ����ال����د ال���������ذي اح�������ب ال���ش���ع���ب 
واحبه الشعب ومثل عنوانا ملرحلة الصمود 
وال��������ت��������ص��������دي ل�����ت�����ح�����ال�����ف ال�������ش�������ر وال�������������ع�������������دوان يف 
اخ��ط��ر واه����م م��رح��ل��ة يف ت��اري��خ ال��ي��م��ن, ال��ي��وم 
ونحن نحيي الذكرى السنوية الستشهاده 
"26س��ب��ت��م��ر" ال��ت��ق��ت ب��ع��دد م��ن االع��ام��ي��ات 
والناشطات وأجرت معهن اللقاءات التالية: 



كضضضمضضضا كضضضضضضان لضضضلضضضحضضضزب االشضضضضضضضضضضرايك الضضضيضضضمضضضنضضضي فضضضيضضضمضضضا مضضى 
تأثري كبري خارج حدود اليمن الجنوبي نحو الشمال 
أصبح اآلن يف بعض أجزاء من الجنوب عىل وشك 
االنهيار عيل سبيل املثال كان يف جبل ثضضروة يف تالل 
يافع مجسم ضخم من الحجر األبيض مكتوب عليه 
املضضضجضضضد لضضلضضحضضزب والضضضخضضضلضضضود لضضضلضضضشضضضهضضضداء  تضضضم تضضغضضيضضريه قبل 
مضضضايضضضو1990 م إىل املضضجضضد لضضلضضشضضعضضب  ويف أمضضاكضضن أخضضرى 
كضضضانضضضت هضضنضضالضضك مضضضعضضضارضضضضة كضضضبضضضرية لضضضالشضضضراكضضضيضضضة وبضضعضضض 
هضضضضضذه املضضضعضضضارضضضضة كضضضانضضضت عضضنضضيضضفضضة ومضضضضضع ذلضضضضضك ونضضضضظضضضضًرا ألن 
الضضصضضعضضوبضضات الضضتضضي اكضضتضضنضضفضضت أشضضكضضال الضضحضضيضضاة الضضجضضديضضدة 
بضضضضعضضضضد الضضضضضضضضوحضضضضضضضضدة  أنضضضضضضزعضضضضضضج مضضضضنضضضضهضضضضا عضضضضضضضضدد مضضضضضضن الضضضجضضضنضضضوبضضضيضضضن  
وقضضضد لضضجضضأ الضضكضضثضضريون منهم إىل مضضنضضاطضضق مضضثضضل البيضاء 
والتي كانت عىل النقيض من االشراكية حيث كان 
اإلسضضالمضضيضضون نشطن جضضضدا يف هضضضذه املضضنضضاطضضق أيضضضًضضضضا  يف 
حضضضن شضضعضضر الضضضعضضضديضضضد مضضضن الضضشضضمضضالضضيضضن أن االشضضضراكضضضيضضضة 
كضضضضضضانضضضضضضت طضضضضضريضضضضضًقضضضضضا جضضضضضضضضديضضضضضضضضًدا لضضضضضضأمضضضضضضن الضضضضضوظضضضضضيضضضضضفضضضضضي والضضضضسضضضضكضضضضن 
الرخيص و سقف مهر الضضعضضروس استقطب الحزب 
االشرايك يف صنعاء اهتمام العديد من أبناء الشطر 
الضضضشضضضمضضضايل  فضضبضضعضضضضضهضضم كضضضضان يضضبضضحضضث بضضبضضسضضاطضضة عضضضن ثقل 
مضضضضضوازن لضضلضضرئضضيضضس  بضضيضضنضضمضضا كضضضان الضضبضضعضضض اآلخضضضضر يضضأمضضل أن 
يصبح الحزب الحاكم كما زعم  أقل سلطوية وقد 
يغري نمط السياسة بالكامل عىل املستوى الوطني 
وشضضضضضضضضضضضضدد الضضضضضضضحضضضضضضضزب االشضضضضضضضضضضضضضضضضضرايك الضضضضضيضضضضضمضضضضضنضضضضضي عضضضضضضضىل الضضضضضضوحضضضضضضدة 
والضضضحضضضداثضضضة ووضضضضضضع حضضضد لضضالنضضقضضسضضام الضضضقضضضبضضضيل، كضضضضان من 
الصعب تحجيم حضضزب املؤتمر الشعبي الضضعضضام أكرث 
من أي وقت مى حيث أن الشاعر و السيايس  عبد 

الله الضضرداين وصفه بأنه حزب 
مضضضضوظضضضضفضضضضي الضضضضحضضضضكضضضضومضضضضة هضضضضضضضضضؤالء تضضم 
تضضجضضنضضيضضدهضضم لضضلضضعضضضضضويضضة وتضضسضضاءل 
عضضضضضن درجضضضضضضضضضة الضضضضضتضضضضضزامضضضضضهضضضضضم  لضضضضضو كضضضضان 
حضضضضضضزب املضضضضؤتضضضضمضضضضر الضضضشضضضعضضضبضضضي الضضضعضضضام 
حضضضضضضضضضضزًبضضضضضضضضضضا مضضضضضضضثضضضضضضضل اآلخضضضضضضضضضضضضضريضضضضضضضضضضضضضن  لضضضضضربضضضضضمضضضضضا 
كضضضضضضضضضضضضضان مضضضضضضضضضضن املضضضضضضضمضضضضضضضكضضضضضضضن تضضضضضضضضريضضضضضضضضر هضضضضضضضذه 
الضضضشضضضكضضضوك  لضضكضضن يف الضضضواقضضضع كضضان 
هذا هو نسيج الوالية الشمالية 
وإجضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضراءات االنضضضضضضضضتضضضضضضضضخضضضضضضضضابضضضضضضضضات غضضضري 
املباشرة تعني أنه يف كل مكان 
كضضضضان املضضضسضضضؤولضضضون أو الضضشضضيضضوخ أو 
الضضضضضضضبضضضاط يضضضضضوزعضضضضضون املضضضنضضضافضضضع الضضتضضي 
يسيطر عليها املضضؤتضضمضضر الشعبي 

العام .
تركزت شبكات املحسوبية هذه عىل الجيش  والذي 
تركز بدوره بشكل كبري عىل حفنة من قرى سنحان 
قضضضريضضضة الضضضرئضضضيضضضس ونضضضضشضضضضرت صضضحضضيضضفضضة الضضضضحضضضضزب االشضضضضضضرايك 
الضضضيضضضمضضضنضضضي  صضضضضضوت الضضضضعضضضضمضضضضال  يف وقضضضضضت الحضضضضضق قضضضائضضضمضضضة مضضن 
ثضضضضالثضضضضة وثضضضضضالثضضضضضن اسضضضضمضضضضا مضضضضضن أقضضضضضضضضضارب ومضضضضضضعضضضضضضارف الضضضرئضضضيضضضس 
مضضضضمضضضضن لضضضضديضضضضهضضضضم مضضضضنضضضضاصضضضضب حضضضكضضضومضضضيضضضة مضضضهضضضمضضضة عضضضضضن طضضضريضضضق 
املضضضحضضضسضضضوبضضضيضضضة والضضضضوسضضضضاطضضضضة تضضضضضضضم هضضضضضذه الضضضقضضضائضضضمضضضة أسضضضمضضضاء 
مضضضثضضضل األخ الضضضشضضضقضضضيضضضق لضضضلضضضرئضضضيضضضس رئضضضضيضضضضس األمضضضضضضضضن املضضضضركضضضضزي  
وأخضضضيضضضهضضضمضضضا غضضضضري الضضشضضقضضيضضق رئضضضيضضضس الضضضضحضضضضرس الضضجضضمضضهضضوري  
وشضضضخضضضصضضضيضضضات أخضضضضضضضضرى مضضضثضضضل مضضضحضضضمضضضد أحضضضضمضضضضد إسضضضمضضضاعضضضيضضضل 
قائد اللواء الثامن وحسن األكوع لواء املشاة األول  

و عيل أحمد السياين املخابرات 
الضضعضضامضضة وأحضضضمضضضد حضضسضضن شميلة  
وهضضضضضضضضضضو أيضضضضضضضًضضضضضضضضا مضضضضضضضن سضضضضضضنضضضضضضحضضضضضضان  كضضضضضان 
يضضضضضضديضضضضضضر مضضضضكضضضضتضضضضب الضضضضضضضضضضجضضضضضضضضضضوازات بضضضيضضضنضضضمضضضا 
كضضضضضضضضضضضضضضان  حضضضضضضسضضضضضضن شضضضضضمضضضضضيضضضضضلضضضضضة  رئضضضضضيضضضضضًسضضضضضا 
ألركضضضضضضضضضان الضضضضضحضضضضضرس الضضضضجضضضضمضضضضهضضضضوري ، 
واجضضضضضضضضضضه املضضضضضؤتضضضضضمضضضضضر الضضضضشضضضضعضضضضبضضضضي الضضضضعضضضضام 
مضضضضشضضضضكضضضضلضضضضة مضضضضضضضضع الضضضضضضتضضضضضضعضضضضضضدديضضضضضضة كضضضضونضضضضه 
ليس الحزب الوحيد يف الساحة 
الضضضسضضضيضضضاسضضضيضضضة ألنضضضضضضه اكضضضتضضضسضضضب عضضضضضادة 
احضضضضضتضضضضضواء األحضضضضضضضضضضزاب األخضضضضضضضضرى الضضتضضي 
تضضضضضضضضضضضضدعضضضضضضضضضضضضي وجضضضضضضضهضضضضضضضة 

نضضضضضضضضضضضضضظضضضضضضضضضضضضضر مضضضضضضضسضضضضضضضتضضضضضضضقضضضضضضضلضضضضضضضة  
عىل سبيل املثال 
تضضضضضضمضضضضضضت مضضضضطضضضضابضضضضقضضضضة  
املؤتمر الوطني 
الضضضضذي ظضضهضضر يف 
 1992 عضضضضضضضضضضضضضضضضضام 
مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن  م 

قضضضضضضضضضبضضضضضضضضضل مضضضضضضؤتضضضضضضمضضضضضضر 
األحضضضضضضضضضضضضضضضزاب  ونضضضضضتضضضضضج عضضضضنضضضضه حضضضضزب 

لضضضضضضضضضضضضضضضضضم ناصري مزيف جديد وعىل املستوى املحيل 
يكن هناك نقص يف األحزاب األخرى  حيث كان هناك 

يف وقضضضضت مضضضن األوقضضضضضضات أكضضضضرث مضضضن أربضضضعضضضن حضضزبضضا ويضضبضضدو 
أن كضضضضل مضضضجضضضمضضضوعضضضة يف الضضضضتضضضضاريضضضضخ الضضضضحضضضضديضضضضث قضضضضد عضضضضضضاودت 
الضضظضضهضضور تضضضم تضضمضضثضضيضضل رابضضضطضضضة أبضضضنضضضاء الضضجضضنضضوب الضضعضضربضضي يف 
الخمسينيات من القرن املايض  إىل رابطة أبناء اليمن 
حاليا كمسمى جديد برئاسة  عبد الرحمن الجفري 
الذي أقام لفرة طويلة يف اململكة العربية السعودية 
حضضتضضى عضضضضضام1990  م يف املضضضايض تضضضرأس محمد الجفري 
ذات مضضضضرة الضضضرابضضضطضضضة الضضضتضضضي تضضحضضالضضفضضت مضضضع سضضلضضطضضان لحج 
ضد الريطانين وكان يرأس اتحاد القوى الشعبية 
إبضضضضضراهضضضضضيضضضضضم الضضضضضضضوزيضضضضضضضر  وهضضضضضضضو أيضضضضضضضضضضضا كضضضضضضضان يف املضضضضنضضضضفضضضضى يضضشضضمضضل 
تاريخ العائلة انقالب عام 1948م ضد اإلمام يحيى 
، وخضضضضضضضالل الضضضضحضضضضرب األهضضضضلضضضضيضضضضة )1962 1967-م( لضضعضضبضضوا 
دوًرا غضضضامضضضًضضضضا كضضضقضضضوة ثضضضالضضضثضضضة  لضضضم يضضضكضضضونضضضوا قضضضضوة انضضتضضخضضابضضيضضة 
مهمة لكن كان لهم دور يف كتابه كتب ومنشورات 
سياسية مهمة وتقلدوا مناصب يف لجان من عدة 
أنضضضواع  ظهرت ثالثة أحضضضزاب  ناصرية مختلفة فيما 
كان  يرأس السيد أحمد الشامي  حزب الحق وهو 
حزب يروج لزيدية متسامحة ومتعلمة والذي قيل 
أنه رفض منصب رئاسة محكمة االستئناف باعتباره 
قضضريضضًبضضا جضضضضًدا مضضن مضضخضضالضضفضضات الضضحضضكضضومضضة عضضىل الضضرغضضم من 
انقسام البعث سًرا ، فقد اتخذ شكاًل عاًما لم تكن 
بضضضعضضضض األحضضضضضضضضضزاب الضضضصضضضغضضضرية أكضضضضضضرث مضضضضن عضضضضضضدد قضضضلضضضيضضضل مضضن 
األصضضضضدقضضضضاء الضضضذيضضضن لضضديضضهضضم مضضكضضتضضب وهضضضاتضضضف ولضضضكضضضن لكل 
مضضضنضضضهضضضا جضضضريضضضدتضضضهضضضا والضضضضعضضضضديضضضضد مضضضنضضضهضضضا كضضضضضضان لضضضضديضضضضه أكضضضضضضرث مضضن 
واحضضضضضضضدة ولضضضضضم يضضضكضضضن مضضضعضضضدل مضضضعضضضرفضضضة الضضضضضقضضضضضراءة والضضكضضتضضابضضة 

مرتفًعا.

عفاف الشريف

كضضضضضضضان كضضضضضضضالم قضضضضضائضضضضضد الضضضضضضثضضضضضضورة واضضضضضضضحضضضضضضاً وحضضضضضمضضضضضل يف طضضضيضضضاتضضضه 
رسضضائضضل هامة تصب يف مصلحة املضضواطضضن الضضذي يبحث 

عن العيش الكريم. 
يف خضضضطضضضابضضضه الضضضسضضضيضضضد الضضضقضضضائضضضد وجضضضضضه رسضضضضائضضضضل ذات لضضهضضجضضة 
صضضضارمضضضة لضضلضضعضضدو وشضضضضضدد عضضلضضيضضه بضضقضضولضضه: )إرحضضضضضضل( مضضوجضضهضضاً 
خطابه للعدو السعودي واإلمارايت أذيال  أمريكا بعد 
أن زادت من مماطلتها وزادت تحركاتها يف املحافظات 
الضضضجضضضنضضضوبضضضيضضضة ومضضضضضضن مضضضضكضضضضان تضضضضضواجضضضضضد قضضضضواعضضضضدهضضضضا الضضعضضسضضكضضريضضة 
الضضتضضي بضضنضضتضضهضضا وجضضعضضلضضتضضهضضا مضضحضضطضضة إلمضضضضضداد وتضضمضضويضضل قضضواتضضهضضا 
التي تقوم باالعتداء السافر عىل وطننا  وجعلت من 
فرة الهدنة مجرد اسراحة محارب حيث لم تحدد 
موقفها بالرغم من عدم تمكنها من مواصلة حربها 
االستنزافية والتي كبدتها خسائر فادحة، إال أنها تريد 
أن تخرج من ورطتها محافظة عىل ماء الوجه والذي 
قضضضضد اشضضضضتضضضضد جضضضفضضضافضضضه حضضضضد الضضضتضضضشضضضقضضضق ومضضضضضضع كضضضضل ذلضضضضضضك فضضهضضي 
مستمرة يف مضضد نضضفضضوذهضضا يف سضضقضضطضضرى ويف حضرموت 
ويف مناطق تعد خارج سيطرة حكومة صنعاء وذلك 
بتعاون مع ضعفاء النفوس من املرتزقة ممن باعوا 

األوطان بأبخس األثمان. 

وكضضان السيد القائد قضضد وجضضه للشعب اليمني الحر 
بالخروج يف مسريات وفاء للشهيد الرئيس الصماد 
يف ذكضضضضضضضضضضرى اسضضضضضتضضضضضشضضضضضهضضضضضاده فضضضضلضضضضبضضضضى هضضضضضضضضذا الضضضضشضضضضعضضضضب املضضضضعضضضضطضضضضاء 

التوجيهات بحذافريها وخرج ليصرخ يف وجه العدو 
قائاًل له )إرحل(.. وكذلك أكدت الشعارات و الكلمات 
الصادحة التي أطلقت خالل املسريات الرفض القاطع 

لعدم استجابة العدو للمطالب التي ُتعيد للشعب 
كرامته و حقوقه وثرواته التي يحاول العدو التعدي 
عضضضلضضضيضضضهضضضا دون أدىن حضضضضضق وأكضضضضضضضضضد الضضضضشضضضضعضضضضب بضضضضخضضضضروجضضضضه أنضضضضه 
رهضضضن إشضضضضارة الضضقضضيضضادة الحكيمة يف حضضضال اسضضتضضمضضر الضضعضضدو 

بمماطلته واستخفافه فإنها )الحرب(..!! 
وقضضضضضضضد عضضضضضضر الضضضضشضضضضعضضضضب الضضضيضضضمضضضنضضضي بضضضضخضضضضروجضضضضه يف املضضضضضسضضضضضريات 
املضضتضضوافضضدة كالسيل الضضعضضرم عضضن تمسكه بحقوقه وعضضن 
وفضضائضضه للرئيس الشهيد صالح الصماد مضضؤكضضداً السري 
عضضضضىل نضضضهضضضج الضضضضصضضضضالضضضضح الضضضضصضضضضامضضضضد وأقضضضضيضضضضمضضضضت الضضضفضضضعضضضالضضضيضضضات يف 
مضضعضضظضضم مضضضؤسضضضسضضضات الضضضضدولضضضضة ومضضحضضافضضظضضاتضضهضضا عضضضضىل نضضفضضس 
السياق مبينة حجم املحبة والوفاء للشهيد الصماد 
الضضضذي استطاع بتفرد سماته أن يستوطن قضضلضضوب كل 
املضضضضواطضضضضنضضضضن كضضضضونضضضضه ذلضضضضضضك الضضضضرجضضضضل االسضضضتضضضثضضضنضضضايئ يف أخضضضالقضضضه 
وتضضضواضضضضعضضضه وزهضضضضضضده، وعضضضضر الضضجضضمضضيضضع عضضضن ضضضضضضرورة املضضي 
عىل نهجه والعمل تحت الشعار الذي رفعه أال وهو 
)يد تحمي.. ويدا تبني( فأنعم به من شعب لبى النداء 
واستجاب بضضخضضروج مهيب ليوصل رسائله الواضحة 
للعدو فهو الشعب الغيور واملتأصل بعروبته الذي 
ال يرىض الضيم وال يرىض السكوت عن باطل وهنيئاً 
للشهيد الصماد الضضذي اخضضتضضار لضضه الله أن يكون بجوار 
األنبياء والصديقن واألخيار يف جنات الخلد  وحسن 

أولئك رفيق. 

احمد  الفقيه

ومضات متناثرة

ثالثية سيكولوجية 
العدل واألمن 

والعمران
 

لضضقضضد اسضضتضضبضضق ابضضضضن خضضضلضضضدون األزمضضضضنضضضضة الضضتضضاريضضخضضيضضة 
املضضعضضرفضضيضضة والضضثضضقضضافضضيضضة والضضحضضضضضاريضضة واالجضضتضضمضضاعضضيضضة 
بضضضضضضضمضضضضضضضئضضضضضضضات الضضضضضضضضضضضضضقضضضضضضضضضضضضضرون، ومضضضضضضضضضضضضضن أهضضضضضضضضضضضضضم اسضضضضضتضضضضضنضضضضضتضضضضضاجضضضضضاتضضضضضه 
الضضضضضتضضضضضقضضضضضريضضضضضريضضضضضة أن الضضضضضضضعضضضضضضضدل أسضضضضضضضضضضضاس نضضضضهضضضضضضضضضة األمضضضضضضضم 
والشعوب وأن العصبية هي الناموس لبواطن 
األيضضضديضضضولضضضوجضضضيضضضات املضضرتضضبضضطضضة بضضالضضتضضاريضضخ الضضسضضيضضايس، 
والضضضضصضضضضراع الضضفضضكضضري بضضضن األمضضضضم والضضضشضضضعضضضوب حتى 
قضضضضضيضضضضضام الضضضضضسضضضضضاعضضضضضة.. يضضضضضقضضضضضول عضضضضلضضضضمضضضضاء االجضضضضضضتضضضضضضمضضضضضضاع:"إن 
اإلنضضضسضضضان ابضضضضن بضضيضضئضضتضضه"، وهضضضنضضضاك مضضضؤشضضضرات لضضتضضأثضضري 
البيئة يف اإلنسان، فوجود املضضاء يمثل العنصر 
األسضضضضضضضضاس يف تضضضأمضضضن الضضضضحضضضضيضضضضاة، وتضضضضضضأيت الضضضضضزراعضضضضضة يف 
املضضضرتضضضبضضضة الضضثضضانضضيضضة ثضضضم الضضضعضضضمضضضران الضضضبضضضشضضضري يف املضضرتضضبضضة 
الضضضضثضضضضالضضضضثضضضضة مضضضضضضع إقضضضضضضامضضضضضضة الضضضضضضضعضضضضضضضدل، ومضضضضضضضضن هضضضضنضضضضا بضضضضضضدأت 
رحضضضلضضضة الضضبضضحضضث عضضضن األمضضضضضن الضضضضغضضضضذايئ واالسضضضتضضضقضضضرار 
االجضضضضضضتضضضضضضمضضضضضضاعضضضضضضي فضضضضضاسضضضضضتضضضضضطضضضضضاع اإلنضضضضضضضضضسضضضضضضضضضان أن يضضضتضضضكضضضيضضضف 
ويتأقلم مع بيئته ويبتكر أنواعاً من اآلالت التي 
يحتاجها يف حياته اليومية والحياتية، ولهذا 
مضضعضضظضضم الضضضحضضضضضضضارات الضضقضضديضضمضضة ارتضضضقضضضت ونضضهضضضضضت 

بعاميل العمل وتفعيل العقل..
املضضضضضضتضضضضضضأمضضضضضضل يف تضضضضضضضاريضضضضضضضخ اإلنضضضضضضضضسضضضضضضضضان الضضضضيضضضضمضضضضنضضضضي قضضضضديضضضضمضضضضاً 
وحضضضضضضضديضضضضضضضثضضضضضضضاً يضضضضضضضضضضضضضدرك أن الضضضضضيضضضضضمضضضضضانضضضضضيضضضضضن أهضضضضضضضضضضل حضضضضضضضضضضضارة 
عضضضضضريضضضضضقضضضضضة مضضضضضوغضضضضضلضضضضضة يف الضضضضضضضقضضضضضضضدم وراسضضضضضضضضخضضضضضضضضة الضضضضضضجضضضضضضذور 
وهضضضضضضضضضم مضضضضضضضن سضضضضضضضضضضضضضادوا وقضضضضضضضضضضضضضضضادوا األمضضضضضضضضضضضم والضضضضضشضضضضضعضضضضضوب 
وفضضضضضتضضضضضحضضضضضوا األمضضضضضضضضصضضضضضضضضار واألقضضضضضضضالضضضضضضضيضضضضضضضم بضضضضضضقضضضضضضوة إيضضضضمضضضضانضضضضهضضضضم 
وسضضضمضضضو أخضضضضالقضضضضهضضضضم، وصضضضضالبضضضضة إرادتضضضضضهضضضضضم وطضضضضضضردوا 
األحباش والفرس من أرضهم وعندما اسلموا 
كانوا قوة وزاداً وعدة وفتحاً ونصراً لإلسالم، 
فضضضقضضضادوا الضضجضضيضضوش وسضضضضضضادوا وفضضتضضحضضوا وحضضكضضمضضوا.. 
وأشار الكثري من املؤرخن أن اليمانين هم من 
خططوا األمصار واألقاليم يف بالد الشام ولبنان 

وفلسطن وسوريا..
لذا علينا أن ندرك أن تأخر األمة وانحطاطها 
وسقوطها يف مزالق الفنت واألزمات هو بسبب 
عدم اإلنصاف للمظلومن والضعفاء فعندما 
خاطب الله عزوجل داوود عليه السالم قائاًل 
لضضضضضه: )يضضضضضا داوود إنضضضضضا جضضعضضلضضنضضاك خضضلضضيضضفضضة يف األرض 
فضضضضأحضضضضكضضضضم بضضضضضضن الضضضضضضنضضضضضضاس بضضضضالضضضضحضضضضق وال تضضضتضضضبضضضع الضضضضهضضضضوى 
فضضضضيضضضضضضضضضلضضضضك عضضضضضضضن سضضضضبضضضضيضضضضل الضضضضضضلضضضضضضه إن الضضضضضضضذيضضضضضضضن يضضضضضضضلضضضون 

عضضضضضضضضضضضضن سضضضضضضضبضضضضضضضيضضضضضضضل الضضضضضضلضضضضضضه 
لضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضهضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضم عضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضذاب 
شضضضضضضضديضضضضضضضد بضضضضضمضضضضضا نضضضضسضضضضوا 
يضضضضضضضضضوم الضضضضضضحضضضضضضسضضضضضضاب(.. 
فضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضالضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدل هضضضضضضضضضضو 
األمضضضضضضضضضضضضضضضن واألمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضان.. 
والعمران والبنيان 
فضضيضضه تضضكضضمضضن عظمة 
الضضضضضسضضضضضلضضضضضطضضضضضان، وفضضضيضضضه 
عضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضزة ومضضضضضضضضضضضضضضنضضضضضضضضضضضضضضعضضضضضضضضضضضضضضة 
لضضضضضضضضضضضضضضضضضضأوطضضضضضضضضضضضضضضضضضضان وفضضضضضضضضيضضضضضضضضه 
هضضضضبضضضضة الضضضضضلضضضضضه لضضضعضضضبضضضاده 
الضضضصضضضالضضضحضضضن.. ففي 
إقضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضامضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضة الضضضضضضضضضضضضضعضضضضضضضضضضضضضدل 
تضضضضضضضضضضضضضضضعضضضضضضضضضضضضضضضمضضضضضضضضضضضضضضضر الضضضضضضضضضضضضضضضضضضبضضضضضضضضضضضضضضضضضضالد 
وتضضضضضضضضضضضضضضرتضضضضضضضضضضضضضضقضضضضضضضضضضضضضضي األمضضضضضضضضضضضضضضضضضضم 
والضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضشضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضعضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضوب، 
ويضضضضضضضضضضضضرتضضضضضضضضضضضضدع الضضضضضضظضضضضضضالضضضضضضم 
ويضضضضضضضعضضضضضضضيضضضضضضضش الضضضضضضضنضضضضضضضاس 
يف أمضضضضن وسضضكضضيضضنضضة، 
فضضالضضحضضاكضضم الضضضعضضضادل 
صضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضام أمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضان 
لضضضضضضضضضدولضضضضضضضضضتضضضضضضضضضه وحضضضضضضصضضضضضضن 
ألمته ومضضالذ ركن 

لضعفائه وفقرائه وعامة الناس، وصدق الله 
تبارك وتعاىل القائل: )إن الله يأمركم أن تؤدوا 
األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بن الناس أن 
تحكموا بضضالضضعضضدل إن الضضلضضه نعما يعظكم بضضه إن 

الله كان سميعاً بصرياً( النساء "58.
فضضضضلضضضضيضضضضدرك الضضضجضضضمضضضيضضضع أن قضضضضضوانضضضضضن الضضضضبضضضضشضضضضر مضضهضضمضضا 
سضضضمضضضت وارتضضضضضقضضضضضت مضضضكضضضانضضضتضضضهضضضا عضضضلضضضمضضضيضضضاً ومضضضضضضاديضضضضضضاً تضضظضضل 
قاصرة وعاجزة أمام قانون السماء ونصوص 
أحضضضكضضضام الضضشضضريضضعضضة اإلسضضضالمضضضيضضضة، ولضضعضضل مضضضن أهضضم 
عوامل السقوط والتخلف واالنحالل والتأخر 
الضضضعضضضلضضضمضضضي والضضضضثضضضضقضضضضايف واالجضضضضتضضضضمضضضضاعضضضضي الضضضضتضضضضي تضضعضضيضضشضضه 
معظم الضضضضدول الضضعضضربضضيضضة واإلسضضالمضضيضضة الضضيضضوم هو 
راجضضضضضضضضع إىل االقضضضضضضتضضضضضضداء بضضضضمضضضضفضضضضردات ومضضضصضضضطضضضلضضضحضضضات 
الضضضضحضضضضضضضضضارة الضضضغضضضربضضضيضضضة الضضضضزائضضضضفضضضضة، أخضضضضذنضضضضا بضضريضضقضضهضضا، 

وخدعنا بجوهرها..

• صفوة القول:
البضضضد مضضن الضضعضضودة الضضصضضادقضضة إىل روح وجضضوهضضر 
عقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا قواًل 
وعماًل وسلوكاً وواقعاً ففيها العزة والشرف 
والضضضضضكضضضضضرامضضضضضة واإلبضضضضضضضضضضضضضاء.. فضضضضضضضإذا أردنضضضضضضضضضا الضضضضضعضضضضضزة واملضضضجضضضد 
والسمو، فعلينا أن نتمسك بالعروة الوثقى، 
دون ذلك سنظل تحت رحمة رياح الحضارات 
والنظريات واأليديولوجيات املتصارعة إىل قيام 
الساعة.. فالحاكم العادل ظل الله يف األرض 
يأوي إليه كل املظلومن والضعفاء والفقراء 
مضضن الضضنضضاس، فضضضإن عضضضدل كضضضان لضضه األجضضضر والضضثضضواب 
من الله وإن جار وظلم وتكر وتجر كان عليه 

الخسف والنسف عاجاًل أم آجاًل.. 

• خالصة الخالصة:
أعضضضضضلضضضضضمضضضضضوا أن أحضضضضضضضضب األعضضضضضضضمضضضضضضضال إىل الضضضضضلضضضضضه سضضضضضضرور 
تضضضدخضضضلضضضه عضضضضىل قضضضلضضضب مضضسضضلضضم وقضضضضضضال عضضلضضيضضه الضضضصضضضالة 
والضضضضضضضضضضسضضضضضضضضضضالم: "مضضضضضضضضضضن أدخضضضضضضضضضضضضضل عضضضضضضضضىل أهضضضضضضضضضضل بضضضضضيضضضضضت مضضضن 
املضضسضضلضضمضضن سضضضضضضضروراً لضضضم يضضضضرض لضضضه الضضضلضضضه ثضضضضوابضضضضاً دون 

الجنة".
فالعدل ال يفرق بن أمري أو حقري، شريف أو 
نتيف، رفيع أو وضيع وصدق رسولنا الكريم 
عليه الصالة والسالم القائل: "وأيضضم الله" لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".. 
هكذا سادوا وحكموا ففتح الله عليهم أبواب 
الضضضضضسضضضضضمضضضضضاء واألرض، فضضضضضعضضضضضاشضضضضضوا سضضضضضضعضضضضضضداء آمضضضنضضضن 
مضضطضضمضضئضضنضضن عضضضضدلضضضضوا يف حضضكضضمضضهضضم خضضضضوفضضضضاً مضضضضن الضضلضضه 
وأدوا كضضضضضضل مضضضضضضا عضضضلضضضيضضضهضضضم مضضضضضضن حضضضضضقضضضضضوق وواجضضضضضضبضضضضضضات 
ابضضضتضضضغضضضاء مضضضضرضضضضضاة الضضضلضضضه فضضوصضضفضضهضضم الضضضلضضضه سضضبضضحضضانضضه 
وتضضضضعضضضضاىل بضضضقضضضولضضضه: )أولضضضضضئضضضضضك عضضضضىل هضضضضضدى مضضضضن ربضضهضضم 
وأولضضضضئضضضضك هضضضم املضضفضضلضضحضضون( الضضضبضضضقضضضرة "5".. )اعضضضدلضضضوا 

هو أقرب للتقوى(..!!.

ال�������������������ع�������������������دل   
أس������اس ال���ع���م���ران، 
وال���������ع���������ص���������ب���������ي���������ة 
مم����زق����ة األوط��������ان 
وح�����ض�����وره�����ا م���ع���ًا 

يعطل البنيان..

   ي��ظ��ل ال��ص��راع 
الغريزة  ب��ن  قائمًا 
احل������������ي������������وان������������ي������������ة، 
وال��������������ن��������������زوع ن����ح����و 
ال������������ف������������ض������������ي������������ل������������ة 
امل����ت����س����ام����ي����ة إل����ى 

قيام الساعة..

63(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (

استجابة سريعة و زخم شعبي وفاًء للصماد

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

هل انتهى العمر السياسي 
االفتراضي لـ)السيسي(؟!

ضضضضضضضا ال يضضضضخضضضضتضضضضلضضضضف حضضضضضضولضضضضضضه اثضضضضضضضنضضضضضضضان أَنّ الضضضضضدعضضضضضم  مضضضضضضضَمّ
الضضضضضضسضضضضضضعضضضضضضوإمضضضضضضارايت لضضضلضضضسضضضيضضضي عضضضضضضىل الضضضصضضضعضضضيضضضديضضضن 
املضضضايل والضضسضضيضضايس قضضد ارتضضبضضط -بضضشضضكضضٍل أسضضايس- 
بالتنكيل بض»جماعة اإلخوان« خشية أن تمثل 
-إذا ما أطِلق ملتشدديها العنان- خطًرا عىل 

دولة الكيان. 
أمضضضضضضضضضضضضضضضضضا الضضضضضضضضضضضضضهضضضضضضضضضضضضضدف الضضضضضضضضضضضضضثضضضضضضضضضضضضضاين مضضضضضضضضضضضضضن ذلضضضضضضضضضضضضضضضضضك الضضضضضضضضضدعضضضضضضضضضم 
الضضضضضضضضالإنضضضضضضضضسضضضضضضضضاين فضضضضتضضضضمضضضضثضضضضل يف الضضضضضضعضضضضضضمضضضضضضل عضضضضضضضضىل قضضضطضضضع 
الضضضطضضضريضضضق عضضضىل أضضضضخضضضم ثضضضضضضورات الضضضربضضضيضضضع الضضعضضربضضي 
مضضن كضضسضضب الضضضرهضضضان، يك ال ُتسَتلهم التجربُة 
مضضضن ِقضضبضضل شضضعضضبضضي ذيضضنضضك الضضنضضظضضامضضن العميلن 
املتآمرين -مذ نشأا عىل أساس من العمالة- 
عىل أهضضم قضايا العروبة واإلسضضضالم بما فيها 
قضية فلسطن الضضتضضي كضضانضضت -ومضضضا زالضضضت منذ 
تضضسضضلضضيضضم أوىل الضضقضضبضضلضضتضضن وثضضضضالضضضضث الضضضحضضضرمضضضن مضضن 
ِقضضضضبضضضضل الضضضريضضضطضضضانضضضيضضضن لضضضلضضضصضضضهضضضايضضضنضضضة قضضضبضضضل عضضضشضضضرات 

السنن- قضية جميع العرب واملسلمن.
أمضضضضضضضضضا ثضضضضضضالضضضضضضث أهضضضضضضضضضضضضضداف دعضضضضضضضضضم أولضضضضضضضئضضضضضضضك األجضضضضضضضضضالف 
ضضضضضضضضضُظضضضضضضضضضم واألعضضضضضضضضضضضضضضضضضضراف  لضضضضضضنضضضضضضظضضضضضضام االنضضضضضضضضضضضقضضضضضضضضضضضالب عضضضضضضضضضىل الضضضضضضضضضُنّ
فضضتضضمضضثضضل يف اإلسضضضضهضضضضام الضضضجضضضاد يف تضضوسضضيضضع رقضضعضضة 
الفساد ملا من شأنه الوصول باقتصاد البالد 
وبضضضضضمضضضضضسضضضضضتضضضضضوى مضضضضعضضضضيضضضضشضضضضة الضضضضضعضضضضضبضضضضضاد يف أرض خضضضري 
األجناد إىل أوضاع مزرية، يك يوِجدا -بتواطؤ 
الضضضسضضضيضضضي- الضضصضضيضضغ الضضضتضضضريضضضريضضضة لضضضالسضضضتضضضحضضضواذات 
االحضضضضضتضضضضضكضضضضضاريضضضضضة الضضضضحضضضضصضضضضريضضضضة عضضضضضضىل أهضضضضضضضضم املضضضضشضضضضاريضضضضع 
الضضضتضضضنضضضمضضضويضضضة واألصضضضضضضضضضضضول املضضضضصضضضضريضضضضة، حضضضتضضضى تضضصضضبضضح 
أرض الكنانة ذات التأريخ التحرري والسمعة 
الضضعضضطضضرة -والضضضتضضضي كضضنضضا مضضضا نضضضضزال عضضضىل مضضوعضضد مع 
ضضٍة منتظرة- محتلة  ما قد يصدر عنها من هضضَبّ
هضضة  لضضذيضضنضضك الضضنضضظضضامضضن العميلن بضضصضضورة مضضمضضَوّ

وغري مباشرة.
وبضضضضضضهضضضضضضدف تضضضضضذكضضضضضري الضضضضسضضضضيضضضضي بضضضضضضضضضضضضأَنّ مضضسضضتضضقضضبضضلضضه 
الضضضرئضضضايس مضضرهضضون بضضدعضضمضضهضضمضضا املضضضضايل والضضسضضيضضايس 
عضضضمضضضد الضضضنضضضظضضضامضضضان الضضضضسضضضضعضضضضودي واإلمضضضضضضضضضضضضارايت مضضنضضذ 
وقضضضضت مضضبضضكضضر -وبضضالضضتضضحضضديضضد مضضنضضذ عضضضضام ٢٠١٦- 
إىل التلويح بإمكانية تبنيهما فكرة منعه من 
خوض انتخابات عام ٢٠١٨ لوالية رئاسية 
ثانية، عامَدين -بضضالضضتضضوازي مضضع ذلضضك التلويح 
الضضضضتضضضضهضضضضديضضضضدي املضضضضتضضضضعضضضضدد الضضضضضجضضضضضوانضضضضضب- إىل تضضضهضضضديضضضده 
بضضمضضنضضطضضقضضيضضة تضضضجضضضريضضضده مضضضضن والء قضضضضضضادة املضضؤسضضسضضة 
الضضعضضسضضكضضريضضة الضضضذيضضضن لضضضن يضضضضضضرددوا -تضضحضضت وطضضضأة 
اإلغضضضضضضراءات املضضالضضيضضة الضضسضضخضضيضضة وإحضضضضضراز املضضزيضضد من 
املكاسب- عن التخيل عنه واالنحياز إىل من 
سيحظى برضا النظامن النفطين والرويج 
له عىل اَنّه البديل املناسب، وقد تجسد ذلك 
املسعى بكِلّ جالء يف احتواء التقرير التحلييل 
املعنون ]مصادر: السيي لن يرشح لفرة 
ه  ثضضضضانضضضضيضضضضة والضضضضضحضضضضضل بضضضضانضضضضتضضضضهضضضضاء حضضضضكضضضضمضضضضه[ الضضضضضضضضضذي أعضضضضضضضضضَدّ
الضضضصضضضحضضضفضضضي »طضضضضضضضه الضضضضعضضضضيضضضضسضضضضوي« لضضضضضض»عضضضضضربضضضضضي٢١« 
ونشر يف ٢٠ أغسطس ٢٠١٦ عىل ما ييل: 
)كضضشضضفضضت مضضضصضضضادر سضضيضضاسضضيضضة مضضصضضريضضة مطلعة 
عن أن رئيس االنقالب عبد الفتاح السيي 
لضضضضضضضضن يضضضضضضضرشضضضضضضضح لضضضضضضضفضضضضضضضرة رئضضضضضضاسضضضضضضيضضضضضضة ثضضضضضضانضضضضضضيضضضضضضة، نضضضتضضضيضضضجضضضة 
لضغوط وصفتها بالكبرية من جهات داخلية 
وإقليمية ودولية، سوف ُتمارس عليه خالل 

الفرة املقبلة ملنعه من الرشح مجددا.
وأكضضضضدت املضضضصضضضادر أن هضضنضضاك جضضهضضات سضضيضضاديضضة 
وشضضخضضصضضيضضات نضضضافضضضذة بضضالضضدولضضة املضضصضضريضضة، بضضاتضضت 
مقتنعة بضرورة عدم ترشح السيي لفرة 
رئضضضضاسضضضضيضضضضة ثضضضضانضضضضيضضضضة، الفضضضضتضضضضة إىل أن دول إقضضلضضيضضمضضيضضة 
وغضضضربضضضيضضضة -بضضعضضضضضهضضا قضضضضضدم دعضضضضًمضضضضا كضضضضبضضضضرًيا لضضسضضلضضطضضة 
االنضضضضقضضضضالب- يضضضضضرون أيضضضًضضضضا أنضضضضه مضضضن غضضضري املضضنضضاسضضب 

ترشح السيي لوالية رئاسية ثانية. 
ورغم أن املصادر أوضحت أن هناك تبايًنا 
يف مضضضضضضضوقضضضضضضضف املضضضضضجضضضضضلضضضضضس الضضضضضعضضضضضسضضضضضكضضضضضري مضضضضضضضضن فضضضضكضضضضرة 
تضضضرشضضضح الضضسضضيضضي لضضلضضمضضرة الضضثضضانضضيضضة يف انضضتضضخضضابضضات 
الضضضرئضضضاسضضضة، إال أنضضضهضضضا أكضضضضضدت أن أكضضضضرث مضضضن نصف 
أعضضضضضضضضضضضاء املضضضضجضضضضلضضضضس الضضضضعضضضضسضضضضكضضضضري بضضضضضاتضضضضضوا رافضضضضضضضضضن 
تضضضضضضرشضضضضضضحضضضضضضه مضضضضضضضضضضضضرة أخضضضضضضضضضضضضضضضضضرى، وأنضضضضضضضضضهضضضضضضضضضم سضضضضيضضضضسضضضضعضضضضون 
خالل الشهور القادمة إلقناع باقي األعضاء 

املؤيدين لرشحه بالعدول عن موقفهم.
وعضضضضضضضضضضضلضضضضضضضضضضضق مضضضضضضضضسضضضضضضضضتضضضضضضضضشضضضضضضضضار ويل عضضضضضضضضضهضضضضضضضضضد أبضضضضضضضضضضضضضضضضضضو ظضضضضضبضضضضضي 
»عضضضضبضضضضدالضضضضخضضضضالضضضضق عضضضضبضضضضدالضضضضلضضضضه«  عضضضضضىل دعضضضضضضضضوة مضضجضضلضضة 
"إيضضضضضضكضضضضضضونضضضضضضومضضضضضضسضضضضضضت" الضضضضضريضضضضضطضضضضضانضضضضضيضضضضضة عضضضضضبضضضضضد الضضضضضفضضضضضتضضضضضاح 
الضضضضضسضضضضضيضضضضضي إىل عضضضضضضضضضدم الضضضضضضضرشضضضضضضضح لضضضضضلضضضضضرئضضضضضاسضضضضضة عضضضضضام 
٢٠١٨، قائال -يف تغريدة له عر "توير"-: 
"ربما حضضان الوقت ألن يسمع السيي هذه 
الضضنضضصضضيضضحضضة الضضضحضضضريضضضصضضضة مضضضضن عضضضضواصضضضضم خضضلضضيضضجضضيضضة 

معنية بمستقبل االستقرار يف مصر"(.
بيد أن تلك التلويحات والتلميحات التي 
لضضضضم نضضلضضمضضس أَيّ تضضحضضقضضق لضضضهضضضا يف الضضضضوجضضضضود كضضانضضت 
تضضهضضدف فضضقضضط إىل وضضضضع الضضسضضيضضي تضضحضضت املضضزيضضد 
مضضن الضضضضضغضضوط يك ال يضضراجضضع عضضن اإليضضضفضضضاء بما 
قطعه لذينك النظامن من تلك الوعود أضَرّ 
اإليضضضضفضضضضاء بضضضهضضضا بضضضحضضضاضضضضر ومضضسضضتضضقضضبضضل  مضضضصضضضر -كضضمضضا 

تبن لنا الحًقا- إىل أبعد الحدود.
أما اليوم وبعد أن حقق نظاما السعودية 
واإلمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضارات -بضضضضضضواسضضضضضضطضضضضضضة الضضضضضسضضضضضيضضضضضي- مضضضضضضضا حضضضلضضضمضضضا 
بضضضضضضضه ومضضضضضضضضضا لضضضضضضضم يضضضضضكضضضضضونضضضضضا يضضضضحضضضضلضضضضمضضضضان بضضضضضضضه مضضضضضضضن أهضضضضضضضضضداف 
تضضضضضصضضضضضدرهضضضضضا هضضضضضضضضدف إضضضضضضضعضضضضضضاف واسضضضضضضتضضضضضضنضضضضضضزاف مضضصضضر 
الضضضضعضضضضروبضضضضة، فضضضلضضضم يضضضعضضضد بضضمضضسضضتضضبضضعضضٍد أن يضضسضضتضضغضضال 
سضضضضوداويضضضضة املضضشضضهضضد ومضضضضضضأزق االقضضضتضضضصضضضاد املضضصضضري 
املهدد باالنهيار املحقق للتخيل عن السيي 
بشكل مطلق عىل اعتبار أَنّ عمره السيايس 
االفرايض قد شارف عىل االنتهاء، ولعلهما 
-يف هذه األثناء- يفتشان يف أوساط املؤسسة 
الضضعضضسضضكضضريضضة عضضضن الضضضبضضضديضضضل الضضضضضذي مضضضا يضضضضضزال قضضابضضاًل 
لضضضضلضضضضتضضضضسضضضضويضضضضق والضضضضضضضضتضضضضضضضضدويضضضضضضضضل، فضضضضضقضضضضضد ذهضضضضضضضضضضب بضضضعضضضض 
املضضضراقضضضبضضضن -بضضحضضسضضب مضضضا ورد يف مضضقضضال بضضعضضنضضوان 
]هضضضضضضضل تضضضتضضضخضضضىل دول الضضضخضضضلضضضيضضضج عضضضضضن الضضضضسضضضضيضضضضي؟[ 
لأكاديمي والباحث املصري »خليل العناين« 
نشره يف موقع »ميدل إيست آي« الريطاين 
يوم الخميس الض١٩ من يناير املايض- )إىل أن 
الضضضضدول الضضعضضربضضيضضة -يف إشضضضضارة مضضنضضه إىل اإلمضضضضارات 
والسعودية- تتخىل عضضن "السيي" بسبب 
إخضضفضضاقضضه يف إدارة الضضضبضضضالد بضضعضضد أن أصضضضبضضضح عضضبضضًئضضا 
مضضالضضًيضضا عليها، لضضذلضضك فضضهضضي ال تضضقضضدم لضضه الضضدعضضم 
الكايف للخروج من األزمة املالية، وقد باتت 
-بضضضضضضضضضصضضضضضضضضضورٍة مضضضضجضضضضمضضضضلضضضضة- تضضضضضضضضضغضضضضط عضضضضضضضىل املضضضضؤسضضضضسضضضضة 

العسكرية إليجاد بديٍل له(.

اإلمارات قريبا "إسرائيل" الثانية
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لم يكن اختيار دولة اإلمارات املتحدة من قبل الواليات املتحدة 
لضضضتضضضكضضضون"الضضضضضضضحضضضيضضضة" الضضضثضضضالضضضثضضضة لضضلضضتضضطضضبضضيضضع واألوىل خضضضلضضضيضضضجضضضيضضضاً بضضضضأمضضضضر غضضري 

مخطط له.
يف الضضضضضضبضضضضضضدء عضضضلضضضيضضضنضضضا أن نضضضضضعضضضضضرف أن "إسضضضضضضضرائضضضضضضضيضضضضضضضل" لضضضضضضم تضضضضعضضضضقضضضضد اتضضضضفضضضضاقضضضضاً 
)تضضضطضضضبضضضيضضضعضضضيضضضاً( مضضضضضع أي دولضضضضضضضضة عضضضضربضضضضيضضضضة دون رعضضضضضايضضضضضة أمضضضضضريكضضضضضيضضضضضة، وذلضضضضضك 
لضضسضضبضضبضضن: األول أن دول التطبيع لضضم تضضكضضن يضضومضضاً شضضعضضوبضضهضضا وحتى 
حكامها راغبن بالتطبيع مع الصهاينة، إنما جميعاً يعترون 

ذلك من باب واقع حال.
كما أكد أول رئيس مطبع "أنور السادات" فيما بعد، وتبعه 
اآلخرون بذات املنطق أو الحجة آخذين بنظر االعتبار أن التطبيع 
مضضع مصر جضضاء بعد هزيمة حضضزيضضران أو نكسة حضضزيضضران كما يحلو 
للبعض أن يسميها والضضتضضي يوجز حضضال الضضعضضرب فيها الشاعر نضضزار 
قضضضبضضضاين بضضضقضضضولضضضه"كضضضنضضضت مضضضضجضضضضروحضضضضاً ومضضضضطضضضضروحضضضضاً عضضضضىل وجضضضهضضضي كضضأكضضيضضاس 
الطحن.. أيها السادة ال تندهشوا كلنا يف نظر الحاكم  أكياس 
طحن.. كلنا بعد حزيران خراف.. نتسىل بحشيش الصر والله 

يحب الصابرين".
كان حال العرب بعد نكسة حزيران عام 1967م بائسا وحزينا، 
ولم تسعفه انتصارات حرب تشرين الباهتة عام 1973م بقيت 
إسضضضرائضضضيضضضل تضضخضضضضضع لضضلضضمضضعضضادلضضة الضضضدولضضضيضضضة حضضيضضث أوجضضضدهضضضا االسضضتضضعضضمضضار 
الغربي وظل محافظا عليها خدمة ملصالحه، وخاصرة موجعة 

يف جسد العرب واملسلمن.
تسلل التطبيع إىل مصر، واألردن، واإلمضضضضارات، والبحرين، 
واملضضضضضضغضضضضضضرب، وجضضضضضضضاء مضضضتضضضسضضضقضضضاً وفضضضضضضق املضضضخضضضطضضضط إنضضضضمضضضضا الضضضضهضضضضدف األسضضضضضضاس 
هضضضو اإلمضضضضضضضضارات الضضضتضضضي يضضسضضعضضى الضضضغضضضرب ألن يضضجضضعضضل مضضنضضهضضا "إسضضضرائضضضيضضضل 
الثانية" السيما بعد إعالن التطبيع بن اإلمارات وإسرائيل وأكد 
االستطالع الذي أجرته منظمات ووكضضاالت عاملية أن  % 80 من 
الشعب اإلمارايت غري راغبن بالتطبيع بكل أشكاله بما يف ذلك 

الريايض وأن الض % 20 رؤوا انه واقع حال.
إن الكيان اإلسرائييل ال يرغب بالتطبيع الشعبي ويكفيه من 
الدول )الحكومات( ألسباب تخص طبيعة الشخصية اليهودية 
الضضتضضي ال تميل إىل االنضضسضضجضضام والضضتضضفضضاعضضل مضضع اآلخضضريضضن ولضضضو أرادت 
ذلضضك ألقضضامضضتضضه مضضع الضضعضضرب داخضضضل األرض املحتلة وان واحضضضضداً من 
أسباب وجودها هو الخالف مع اآلخر عىل الرغم من أن مؤسس 

اإلمارات زايد بن سلطان كان يسمي "إسرائيل" عدواً إال أن 

الضضضيضضضهضضضود وخضضضاصضضضة الضضصضضهضضايضضنضضة ومضضضنضضضذ تضضأسضضيضضس اإلمضضضضضضضضارات يف بضضدايضضة 
سضضبضضعضضيضضنضضيضضات الضضضضقضضضضرن املضضضضضضضايض يضضضضضضضرون فضضضيضضضهضضضا مضضضضشضضضضروعضضضضاً صضضضهضضضيضضضونضضضيضضضا، أمضضضا 
األسضضضضبضضضضاب فضضهضضي عضضضديضضضدة ويف مضضقضضدمضضتضضهضضا انضضضضه لضضضم يضضكضضن لضضضهضضضذه الضضضدولضضضة 
)أسضضضضس دولضضضضة( مضضن قضضبضضل إنضضمضضا تضضعضضاون الضضريضضطضضانضضيضضون واملضضغضضاربضضة عىل 
تضضضأسضضضيضضضسضضضهضضضا يف تضضضنضضضظضضضيضضضم الضضضضسضضضضجضضضضالت والضضضعضضضمضضضلضضضة ونضضضضضظضضضضضام الضضضضضضدولضضضضضضة. لضضضذا 
فضضهضضي دولضضضة )فضضجضضة( وعضضضدد سضضكضضانضضهضضا الضضبضضالضضغ 750 ألضضضف نسمة غائب 
وسضضضط عضضضدد األجضضضانضضضب مضضضن 220 جضضنضضسضضيضضة و150 قضضومضضيضضة لضضضدرجضضضة أن 
عضضضضدد الضضضهضضضنضضضود يضضشضضكضضل حضضضضضوايل خضضمضضسضضة اضضضضعضضضاف عضضضضدد اإلمضضضاراتضضضيضضضن، 
وتبلغ تحويالتهم مضضن دولضضة اإلمضضضضارات إىل الهند حضضوايل 13 مليار 
دوالر أمرييك سنوياً، ويحتلون حوايل خمن يف املئة من سوق 
العقارات يف دولة اإلمارات، وهذا يتمدد عىل قوميات وجاليات 

الدول األخرى.
إن كضضضضيضضضضان االحضضضضضتضضضضضالل يضضضفضضضهضضضم جضضضضيضضضضداً أيضضضضضضضضضاً أن اإلمضضضضضضضضضضارات ضضضعضضيضضفضضة، 
وتضضضضحضضضضتضضضضاج إىل دعضضضضضضضم امضضضضضضنضضضضضضي، وان عضضضضضضضدد سضضضكضضضانضضضهضضضا الضضضقضضضلضضضيضضضل ال يضضكضضفضضي 
لضضلضضحضضفضضاظ عضضضىل أمضضنضضهضضا، فضضمضضثضضاًل أن 750 ألضضضفضضضاً أو حضضتضضى 800 ألضضضفضضضاً إذا 
حذفت منهم النساء يبقى منهم 400 ألف ثم األطفال والشيوخ 
واملضضضرىض فسيبقى منهم 200 ألضضفضضا، ولضضو تضضحضضول أفضضضراد هضضذا الرقم 
جميعهم إىل )رجال امن( ملا استطاعوا أن يشكلوا جيشاً وشرطة 
وأمضضضنضضضاً واسضضتضضخضضبضضارات يف دولضضضضة عضضضدد نضضفضضوسضضهضضا )11( مضضلضضيضضون بألسن 
مضضتضضعضضددة وجضضنضضسضضيضضات وثضضقضضافضضات مضضخضضتضضلضضفضضة؟ خضضضالل عضضضام واحضضضضد بعد 
إعالن التطبيع زار حوايل 200 ألف إسرائييل دولة اإلمارات فماذا 
يعني ذلك؟ وهل زار اقل من هذا العدد من اإلسرائيلين مصر، 
وهضضي التي طّبعت منذ عضضام 1979م إال يف الضضحضضدود الساحلية أو 
صحراء سيناء لالبتعاد عن التماس املباشر! ثم أين هم املصريون 
يف الضضسضضيضضاحضضة إىل إسضضضرائضضضيضضضل؟ وأيضضضضن هضضضم اإلمضضضاراتضضضيضضضون الضضضذيضضضن قضضوبضضلضضوا 
باالستهجان والرفض من قبل الصهاينة، لم تكن بن "إسرائيل" 
ومصر تضضجضضارة وال مضضع املضضغضضرب أو األردن اال يف حضضدود ضيقة لكن 
سرعان ما تمت اتفاقية تجارة حرة بن اإلمضضارات و"إسرائيل"، 

وبات امليزان التجاري يرقى إىل املليارات.
إن الضضتضضطضضبضضيضضع الضضنضضاعضضم الضضصضضهضضيضضوين بضضضضدأ يضضتضضسضضلضضل إىل اإلمضضضضضضضضارات، من 
إنضضضشضضضاء مضضطضضعضضم يضضضهضضضودي إىل مضضعضضبضضد إىل املضضضعضضضابضضضد اإلبضضراهضضيضضمضضيضضة حيث 

املسجد جضضوار الكنيسة واملعبد والكنيست. ثم التبادل الريايض 
والثقايف واألمني، والتنسيق العايل يف جميع الجوانب، اليهود 
يفضلون الدولة البكر ألنهم يرغبون تصنيعها حيث يشاؤون، 
لذا فإنهم هم من اقنع امللكة االسبانية "إيزابيال " يومها بان تّمول 
رحلة اكتشاف أمريكا، مقنعن إياها بالذهب والفضة واملعادن 
بهذه األرض، وقد رافق الرحلة خمسة من اليهود، بعد اكتشاف 
أمريكا فإن اليهود عمدوا إىل إبادة الشعب األصيل، حتى يكون 
الجميع )مهاجرين( وليس ألحد أن يّدعي بان هذه األرض تعود 
ألجداده، وفعاًل هيمن اليهود عىل أمريكا، واعتروا أن نيويورك 
بمثابة " أرض امليعاد" ويشكل اليهود أعىل نسبة سكانية لهم يف 
أمريكا ) % 2( وتؤكد اإلحصائيات من خراء إماراتين وقطرين أن 
دول الخليج ستفقد خاصيتها العربية باتجاه دول آسيا الذين 
بضضاتضضت إعضضضدادهضضضم يف تضضضزايضضضد، ويضضفضضوق عضضضدد سضضكضضان الضضضضدول خضضاصضضة يف 

اإلمارات وقطر والبحرين والسعودية كذلك.
منذ إعالن التطبيع والعرب يف اإلمضضارات يعانون من املضايقة 
واملتابعة وفقدان فرص العمل، حيث ما زالت الشعوب العربية 
منزعجة من التطبيع مع "إسرائيل"، وهذا يعني أن أفراداً من 
دول أخرى وفق االنتخاب الصهيوين سيعوضون فرص العرب 
بضضالضضعضضمضضل، املضضشضضكضضلضضة لضضيضضسضضت فضضقضضط بضضالضضتضضطضضبضضيضضع اإلمضضضضضضضضارايت الضضصضضهضضيضضوين 
ولضضكضضن اإلمضضضضضضضارات انضضخضضرطضضت بضضضاملضضضشضضضروع الضضصضضهضضيضضوين بضضاملضضنضضطضضقضضة فضضبضضاتضضت 
تتدخل يف مصري 18 دولة عربية، وتغري الحكومات، وتتالعب 
بمصري هذا الحزب وذاك، مستغلة حجم األموال الهائلة التي 
تضضتضضدفضضق عضضلضضيضضهضضا، وكضضضضان لضضهضضا يف" الضضربضضيضضع الضضعضضربضضي" الضضضضضدور يف صناعة 
الضضضحضضضكضضضومضضضات، وصضضضنضضضاعضضضة الضضضضفضضضضوىض، وتضضغضضيضضري املضضضضعضضضضادالت الضضسضضيضضاسضضيضضة 
واألمنية، وأخطرها الهيمنة عىل املواقع واملمرات والجزر املهمة 
وتسليمها إىل الكيان اإلسرائييل، وحتى عام 2030 تكون اإلمارات 
"إسرائيل الثانية" باملنطقة، وهي تهيمن عىل املال واملوقع والقرار 
السيايس واألمضضنضضي.. اإلمضضضضارات اآلن تسعى إىل شضضضراء أصضضضول قناة 
السويس، وقضضد تشارك إسرائيل بمشروع حفر "قناة جديدة" 
تغني العالم عن قناة السويس وبمواصفات أفضل، وما إفقار 
مصر واألردن والضضسضضودان وتضضونضضس وابضضتضضالع املضضغضضرب إال بضضدايضضة لهذا 
املضضضشضضضروع الضضخضضطضضري، لضضضضذا عضضلضضيضضنضضا أن ال نضضعضضجضضب حضضضن تضضضديضضضن اإلمضضضضضضارات 
الضضعضضمضضلضضيضضات الضضبضضطضضولضضيضضة لضضلضضشضضعضضب الضضفضضلضضسضضطضضيضضنضضي فضضلضضم تضضعضضد اإلمضضضضضضارات 

عربية.

عرين األسود: األمر لي
أخضضفضضقضضت عملّية اقضضتضضحضضام جضضيضضش الضضعضضدّو االسضضرائضضيضضيّل 
لنابلس يف الحّد من عملّيات املقاومة الفلسطينّية 
عضضضىل امضضضضتضضضضداد مضضسضضاحضضة فضضلضضسضضطضضن. ولضضضضم تضضحضضّقضضق األمضضضضان 
لضضضضقضضضضطضضضضعضضضضان املضضضضسضضضضتضضضضوطضضضضنضضضضن يف غضضضضضضضضالف غضضضضضضضضضضّزة الضضضضضضذيضضضضضضن بضضضضاتضضضضوا 
لضضضيضضضالضضضيضضضهضضضم يف املضضضضضالجضضضضضئ خضضضشضضضيضضضة مضضضضضن صضضضضضضواريضضضضضضخ املضضضقضضضاومضضضة 
رّداً عضضضىل اقضضضتضضضحضضضام نضضضابضضضلضضضس، فضضضوفضضضقضضضاً ملضضضا نضضقضضلضضتضضه صحيفة 
يضضضضضضدعضضضضضضوت أحضضضضضضضضرانضضضضضضضضوت الضضضضضعضضضضضرّيضضضضضة أّن الضضضضضضضضضضضضضّرّد كضضضضضضضضان سضضضضريضضضضعضضضضاً 
ومضضضتضضضتضضضالضضضيضضضاً عضضضضىل الضضعضضمضضلضضّيضضة الضضضتضضضي نضضضّفضضضذتضضضهضضضا )قضضضضضضضضّوات األمضضضضن 
االسرائيلّية( يف نابلس، وأّدت إىل شّن سلسلٍة من 
الهجمات استهدفت العديد من األهداف العسكرّية 
والّتجّمعات منها: حاجز يف شمرون بعملّية إطالق 
نضضضضضضاٍر، وإطضضضضضضالق وابضضضضضضٍل مضضضن الضضضضّصضضضضواريضضضضخ مضضضن قضضضطضضضاع غضضضضّزة، 
ومضضحضضاولضضة لطعن حضضراس األمضضن عند مدخل معاليه 
أدومضضضضضضضضيضضضضضضضضم إضضضضضضضضافضضضضضضضة إىل مضضضضضضضا أفضضضضضضضضضضضاد بضضضضضضضه مضضضضضحضضضضضّلضضضضضل الضضضضضضضّشضضضضضضضؤون 
الضضضعضضضسضضضكضضضرّيضضضة أمضضضضضري أبضضضضضو خضضضبضضضوط ملضضضوقضضضع واال الضضضضعضضضضري عضضن 
وقضضوع عمليتي إطضضالق نضضار، واحضضدة استهدفت حاجز 
قضضضلضضضنضضضديضضضا يف الضضضضقضضضضدس واألخضضضضضضضضضرى عضضضضىل حضضضاجضضضز الضضضطضضضيضضضبضضضة يف 
طولكرم مشريا امس اىل انه خالل ساعة واحدة فقط 
نفذت أربعة عمليات إطالق نار يف الخليل ونابلس 
وجضضنضضن. مضضع اعضضالن مجموعات "عضضريضضن األسضضضود" أنها 
ستشن سلسلة مضضن الهجمات االنتقامية.كل ذلك 
وقع بالتزامن مع رّد )الجيش االسرائييل( حيث تّم 
إطالق املزيد من الّصواريخ من الحجم الكبري التي لم 
تطلق من عامن. إضافة إىل فتح مراكز االتصاالت 
املضضضجضضضانضضضيضضضة لضضتضضقضضديضضم الضضضضّدعضضضضم الضضضّنضضضفضضضي لضضلضضمضضسضضتضضوطضضنضضن يف 
غضضالف غضضضّزة بعد إطضضضالق الضضّصضضواريضضخ األخضضضرية. كضضّل ذلك 
وقضضع يف ظضضّل رفضضع مستوى حضضالضضة الضضتضضأّهضضب واالستنفار 

الضضضضضعضضضضضسضضضضضكضضضضضرّي واألمضضضضضضضضضنضضضضضضضضضّي لضضضضضضضضقضضضضضضضضّوات االحضضضضضضضضتضضضضضضضضالل إىل درجضضضضضضضة 
الضضضضضضضرتضضضضضضضقضضضضضضضايل وهضضضضضضضضضضي أعضضضضضضضضضضىل درجضضضضضضضضضضضضضة يف املضضضضضضرحضضضضضضلضضضضضضة الضضضضحضضضضالضضضضيضضضضة 
مضضضضضع األخضضضضضضضذ بضضضعضضضن االعضضضضتضضضضبضضضضار بضضضضكضضضضّل الضضضضّتضضضضقضضضضديضضضضرات األمضضضنضضضّيضضضة 
والضضعضضسضضكضضرّيضضة لضضكضضبضضار املضضسضضؤولضضن والضضضجضضضراالت يف جيش 
الضضضضعضضضضدّو وأجضضضضهضضضضزة اسضضضتضضضخضضضبضضضاراتضضضه ويف مضضقضضّدمضضتضضهضضم تضضقضضديضضر 
رئضضيضضس االسضضتضضخضضبضضارات العسكرّية الضضّسضضابضضق، الضضلضضواء يف 
اإلحضضتضضيضضاط عضضامضضوس يضضادلضضن، يف مقابلٍة مضضع استوديو 
يضضضضديضضضضعضضضضوت أحضضضضضضضرونضضضضضضضوت أّن "كضضضضضضضضّل الضضضضجضضضضبضضضضهضضضضات يضضضمضضضكضضضن أن 
تشتعل". لكن بالّرغم من محاوالت تنفيذ هجمات 
مضضضن الضضّضضضفضضة الضضغضضربضضّيضضة وقضضضطضضضاع غضضضضضّزة، أشضضضضضار يضضضادلضضضن إىل 
أّن "الجبهة األهّم إلسرائيل بحسب رئيس الوزراء، 
وأنضضضا أتضضفضضق معه يف هضضذه الضضحضضالضضة، هضضي إيضضضضران" يف حن 
عضضضضضّرت املضضنضضظضضومضضة األمضضضنضضضّيضضضة عضضضن قضضلضضقضضهضضا وفضضضقضضضاً لصحيفة 
)يضضسضضرائضضيضضل هضضيضضوم( مضضشضضرية إىل أّن الضضجضضيضضش والضضّشضضرطضضة 
يستعّدون ألوقات عاصفة، يف ظّل تراكم األحداث، 
وسضضيضضواجضضهضضون صضضعضضوبضضًة يف الضضّتضضعضضامضضل مضضع األحضضضضضداث يف 
شضضضضضهضضضضضر رمضضضضضضضضضضضضضضضان الضضضضضضضضضقضضضضضضضضضادم، وعضضضضضضيضضضضضضد الضضضضضفضضضضضصضضضضضح، ومضضضضضضضضضن ثضضضضضّم 
ذكرى )املحرقة(، وذكرى يوم )االستقالل(، كذلك 
االحضضضضتضضضضجضضضضاجضضضضات يف املضضضضضضضضدن )االسضضضضضرائضضضضضيضضضضضلضضضضضّيضضضضضة( ضضضضضضضضّد الضضضضضّثضضضضضورة 
القانونّية، مصادر يف الجهاز األمني يقول إّن زيادة 
عضضضضدد املضضضضراكضضضضز سضضيضضصضضّعضضب املضضهضضمضضة عضضضىل الضضضضقضضضضّوات األمضضنضضّيضضة 
لضضلضضتضضعضضامضضل مضضضضع هضضضضضذه الضضضضضضحضضضضضضوادث، لضضضكضضضن سضضيضضبضضقضضى تضضركضضيضضز 

الجهاز األمني عىل املسجد األقىص والقدس.
أّمضضضضضضضضضضضضضضضضا رئضضضضضضضضيضضضضضضضضس الضضضضضضضحضضضضضضضكضضضضضضضومضضضضضضضة األسضضضضضضضضضضبضضضضضضضضضضق فضضضضضضضقضضضضضضضد قضضضضضضضضضضضضضال بضضضضضضضضضضأّن 
)إسضضضضرائضضضضيضضضضل( تضضضمضضضّر بضضضأخضضضطضضضر مضضضرحضضضلضضضة يف تضضضاريضضضخضضضهضضضا. أّمضضضضضضا يف 
املقلب اآلخر فبالرغم من كّل الّضغوط واإلجراءات 
التعسفّية املتصاعدة مضضن قبل االحضضتضضالل االسرائييل 

بحّق الفلسطينين وبالّرغم من رفضضع حالة التأّهب 
الضضقضضصضضوى الضضتضضي رفضضعضضتضضهضضا املضضنضضظضضومضضة االمضضضنضضضّيضضضة يف الضضّضضضفضضة 
والضضضضضضضضضقضضضضضضضضضدس ثضضضضضضّمضضضضضضة وقضضضضضضضائضضضضضضضع أثضضضضضبضضضضضتضضضضضت عضضضضضضضىل مضضضضضضضضضضدى سضضضضضنضضضضضوات 
املضضضضواجضضضضهضضضضة مضضضضع الضضضضضعضضضضضدّو الضضضّصضضضهضضضيضضضوين املضضضضزيضضضضد مضضضضن الضضضتضضضقضضضّدم 
رغضضضضضم الضضضحضضضصضضضار واتضضضضضسضضضضضاع رقضضضضعضضضضة االسضضضتضضضيضضضطضضضان وحضضضمضضضالت 
االعتقال والقمع والعملّيات العسكرّية، رغضضم كل 
ذلك سّجل الّشعب الفلسطيني تقّدماً اسراتيجّياً 

ملحوظاً كاآليت:
1 – استطاع الفلسطينّيون االنتقال باملعركة من 
مضضرحضضلضضة الضضضّدفضضضاع اىل مضضرحضضلضضة الضضهضضجضضوم يف عضضمضضق الضضكضضيضضان 

املؤقت وتوسيع رقعة االشتباك واملواجهة
2 – كضضسضضر وتضضهضضشضضيضضم هضضيضضبضضة )الضضجضضيضضش الضضضضذي ال يقهر( 
بضضضضضفضضضضضرض مضضضضعضضضضادلضضضضة فضضضلضضضسضضضطضضضيضضضنضضضّيضضضة أجضضضضضضرتضضضضضضه لضضضضلضضضضراجضضضضع مضضن 

مضضضضضرحضضضضضلضضضضضة الضضضضضضهضضضضضضجضضضضضضوم إىل مضضضضضرحضضضضضلضضضضضة الضضضضضضضضضضّدفضضضضضضضضضضاع عضضضضضضضضن نضضضفضضضسضضضه 
ووحداته.

3 – فضضضضشضضضضل كضضضضضضضّل الضضضضعضضضضمضضضضلضضضضّيضضضضات الضضضضعضضضضسضضضضكضضضضرّيضضضضة لضضضالحضضضتضضضالل 
واالجضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضراءات األمضضضضضضضنضضضضضضضّيضضضضضضضة مضضضضضضضن الضضضضضضقضضضضضضضضضضضضضاء عضضضضضضضىل عضضضضمضضضضلضضضضّيضضضضات 
املقاومة أو الحّد منها حّتى يف ذروة التأّهب القصوى 

لالحتالل
4 – تطّور عملّيات املقاومة ونوعّيتها وقدرتها عىل 

الّرّد الّسريع دون الخضوع ألّية ظروف أمنّية.
كضضضضضضضّل تضضضضلضضضضك املضضضضضضضؤّشضضضضضضضرات تضضضحضضضمضضضل يف طضضضضّيضضضضاتضضضضهضضضضا املضضضضضزيضضضضضد مضضن 
عضضمضضلضضّيضضات الضضضضضضضّرّد الضضفضضلضضسضضطضضيضضنضضّي وتضضضصضضضاعضضضد املضضضواجضضضهضضضة الضضتضضي 
لضضضضضضم تضضضضكضضضضن نضضضتضضضيضضضجضضضة لضضضعضضضمضضضلضضضّيضضضة اقضضضضضتضضضضضحضضضضضام االحضضضضضضضتضضضضضضضالل ملضضخضضيضضم 
جضضضنضضضن أو لضضضنضضضابضضضلضضضس وغضضضضريهضضضضا مضضضضن املضضضنضضضاطضضضق بضضضضل ألّن ثضضّمضضة 
قضضضضاعضضضضدة أسضضضاسضضضّيضضضة تضضحضضكضضم هضضضضضذه املضضضواجضضضهضضضة وهضضضضضي تضضحضضريضضر 
فلسطن كضضّل فلسطن وإّن كضضّل مضضا يضضحضضدث هضضو جزء 
من مواصلة املعركة األساسّية. فاالحتالل االسرائييّل 
وجيشه بقّوته وترسانته العسكرّية املتطّورة سيبقى 
عضضضاجضضضزاً عضضضن تضضوفضضري األمضضضضن ملضضسضضتضضوطضضنضضيضضه يف مضضقضضابضضل ثضضبضضات 
الضضضضّشضضضضعضضضضب الضضضفضضضلضضضسضضضطضضضيضضضنضضضّي خضضضضلضضضضف مضضضضقضضضضاومضضضضتضضضضه فضضضضضضال وحضضضضضضدة 
الضضضضيضضضضمضضضضام الضضضضضخضضضضضاّصضضضضضة، وال وحضضضضضضضضضدة الضضضضعضضضضمضضضضلضضضضّيضضضضات الضضضخضضضاصضضضة 
بضضضجضضضهضضضاز الضضضشضضضابضضضاك الضضضتضضضي اقضضتضضحضضمضضت نضضضابضضضلضضضس نضضجضضحضضت يف 
مضضنضضع الضضفضضلضضسضضطضضيضضنضضيضضن مضضضن الضضضضخضضضضروج إىل الضضضضضّشضضضضضوارع عىل 
أثضضضضضضر اقضضضضتضضضضحضضضضام نضضضابضضضلضضضس تضضضضأيضضضضيضضضضداً لضضضعضضضريضضضن األسضضضضضضضضود هضضاتضضفضضن 
"فليسقط غصن الّزيتون" رفًضا للّشعار الذي ترفعه 
الّسلطة الفلسطينّية وهضضذا ال يعني إاّل شيئاً واحضضداً 
وهضضضضو خضضضيضضضار املضضضقضضضاومضضضة لضضتضضحضضريضضر فضضلضضسضضطضضن وخضضضيضضضار عضضريضضن 

األسود التي تقول األمر يل.
# كاتب وإعالمي لبناين

شوقي عواضة #

محمود الهاشمي



أث���������ن���������اء ص���������������اة  ف������ج������ر ي������������وم ال������ج������م������ع������ة  15 رم������ض������ان 
1414ه���ج���ري���ة امل���واف���ق 25 ف���راي���ر 1994م اقتحم  
باروخ جولدشتاين الصهيوين - االمرييك املولد الحرم 
اإلب���راه���ي���م���ي يف م���دي���ن���ة ال���خ���ل���ي���ل  ب���ت���واط���ؤ م����ن ال��ج��ي��ش 
ال������ص������ه������ي������وين وف�������ت�������ح ال��������ن��������ار م��������ن س�������اح�������ه ع��������ى امل����ص����ل����ن  
ليستشهد 29 فلسطينيا وأص���ي���ب 70 آخ���ري���ن قبل 
أن ي���ن���ق���ض ع���ل���ي���ه م����ص����ل����ون آخ�����������رون وي����ق����ت����ل����وه وع���م���ت 
املظاهرات  واالحتجاجات أنحاء الضفة الغربية وغزة 
وفتح الجنود الصهاينة النار عى املظاهرات ليستشهد 

19 ويصاب الكثريون .
املوقف الدويل

ك����ت����ب األم����������ن ال������ع������ام ل�����أم�����م امل�����ت�����ح�����دة ب�����ط�����رس غ����ايل 
إىل رئ���ي���س وزراء ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين إس���ح���اق راب�����ن يف 
ن��ف��س ال���ي���وم ق��ائ��ا ل���ه إن األم����م م��س��ت��ع��دة ل��ل��م��س��اع��دة 
يف ت��خ��ف��ي��ف ح�����دة ال���ت���وت���ر ال���ن���اج���م���ة ع����ن ت���ل���ك األح������داث 
بما يف ذل��ك ال��وج��ود يف الخليل يف ح��ال��ة إع���راب كافة 
األطراف عن رغبتها وموافقتها وبعث برسالة مماثلة 

إىل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات  غري أن جيمس 
روبن املتحدث باسم أمريكا لدى األمم املتحدة هاجم 
م���وق���ف غ����ايل ب���ش���دة م��ع��ل��ن��ا: )ح����ن ال ن��ع��ت��ق��د أن اق����راح 
األمن العام عامل نافع أو مفيد عى اإلطاق( . وعندما 
سأل بطرس غايل عن ذلك قال: إنه أمر غريب أن ابعث 
برسالة إىل رابن ثم أتلقى الرد من روبن يف نيويورك( .

تواطؤ الجيش
ع��ن��د ت��ن��ف��ي��ذ امل���ذب���ح���ة ق����ام ج���ن���ود االح����ت����ال ال��ص��ه��ي��وين 
املوجودون يف الحرم اإلبراهيمي بإغاق أبواب املسجد 
ملنع املصلن من الهرب  كما منعوا القادمن من خارج 
الحرم من الوصول إىل ساحته إلنقاذ الجرحى فالخطة 
ك��ان��ت م��ب��ي��ت��ة وأن ال��ج��ي��ش  ال��ص��ه��ي��وين ك����ان م��ت��ورط��ا يف 
املجزرة وقد أكد شهود عيان نجوا من املجزرة أن أعداد 
الجنود الذين كانوا للحراسة قّلت بشكل ملحوظ فيما 
كان املتطرف جولدشتاين يلبس بزة عسكرية علما أنه 
كان جندياً احتياطاً ولم يكن جنديا عاما عى الحراسة 

وال ي��م��ك��ن إع���ف���اء ال��ج��ي��ش م���ن امل���س���ؤول���ي���ة، ع��ن��دم��ا ق��ام 
جولدشتاين ب��إط��اق ال��ن��ار ع��ى املصلن ه��رب املصلون 
باتجاه باب املسجد حيث وجدوه مغلقا علما بأنه لم 
يغلق م��ن ق��ب��ل أث��ن��اء أداء ال��ص��اة ب��ت��ات��ا وع��ن��دم��ا ت��وال��ت 
أصوات املصلن بالنجدة كان الجنود يمنعون املواطنن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن م�����ن ال����ت����وج����ه إىل داخ�������ل ال�����ح�����رم ل��ل��ق��ي��ام 

بإنقاذ املصلن .
ف������م������دي������ن������ة ال������خ������ل������ي������ل ض�������م�������ن اس�������رات�������ي�������ج�������ي�������ة االح��������ت��������ال 
الصهيوين لضمها لكيانهم فعقب إع��ان قيام الكيان 
ال����ص����ه����ي����وين ع�������رض ب�����ن غ������وري������ون إع���������ان ح���������دود ال�����دول�����ة 
ال����ج����دي����دة ل���ك���ن ب���ن���ج���اس روزن ال������ذي اص���ب���ح ف��ي��م��ا ب��ع��د 
وزي���را للعدل اع���رض ألس��ب��اب قانونية م��ؤك��دا إمكانية 
إع����ان ق��ي��ام دول����ة ب����دون اإلش�����ارة إىل ح���دوده���ا وأض���اف 
ق��ائ��ًا: )إننا نعتزم احتال الخليل وال��ق��دس بكاملهما 
ون���ض���م���ه���م���ا  ل���دول���ت���ن���ا ف���ل���م ن���ت���خ���ذ م����ن اآلن ق��������رارا ي��ل��زم��ن��ا 
بحدود( فهذه تعتر ذات اهمية تاريخية تزداد قيمتها 
كلما تمادت امريكا  يف تأييد الكيان الصهيوين استغاال 

لضعف العرب.
تأييد امرييك

رب��م��ا ت��ك��ون فلسطن أك���ر دول����ة يف ال��ع��ال��م تعرضت 
ل�����ب�����ط�����ش أم�������ري�������ك�������ا ي�����ك�����ف�����ي م������ث������ا أن ال������������والي������������ات امل�����ت�����ح�����دة 
اس����ت����خ����دم����ت ح������ق ال���ف���ي���ت���و 79 م�������رة خ�������ال ن����ص����ف ق����رن 
منذ قيام دولة الكيان الصهيوين  ومن بن هذه املرات 
كانت هناك 39  مرة ذات صلة بالكيان الصهيوين وكان 
امل��ت��ض��رر ال��وح��ي��د م��ن الفيتو ه��و ال��ش��ع��ب الفلسطيني . 
كان من رأي الرئيس األمرييك كلينتون  أنه من صالح 
العرب أن يركوا القدس إلسرائيل.. وإذا ك��ان العرب 
واملسلمون عى تصميمهم بأن القدس عربية فإنه يف 
مقدورهم تغيري اسم قرية قريبة وراء التل - أبو ديس– 
ويطلقون عليها اسم القدس  وبذلك يتم حل املشكلة 
وميزتها أنها عى بعد كيلومرات قليلة من القدس .

ويف منتصف عام 2000م أعلن املرشح الجمهوري 
ج����ورج ب���وش االب����ن أن���ه س��ي��ب��دأ إج�����راءات ن��ق��ل ال��س��ف��ارة 
األم��ري��ك��ي��ة م���ن ت���ل أب���ي���ب إىل ال���ق���دس يف ح���ال���ة ف�����وزه يف 

االن��ت��خ��اب��ات ووص���ف ال���دول العربية ب���)ج��ريان إسرائيل 
امل���ع���ادي���ن ل���ه���ا( وت���ح���دث ع���ن رغ���ب���ة إس���رائ���ي���ل يف ال��س��ام 
وأم������ل������ه يف أن ت�����ح�����ذو ال������������دول ال����ع����رب����ي����ة ح������ذوه������ا م����ق����درا 
ت��ض��ح��ي��ات إس���رائ���ي���ل غ����ري امل�����ح�����دودة م����ن أج�����ل ال����س����ام ! 
اي سام وعقيدتهم التلمود الذي ال تعتر سلب مال 
اآلخرين سرقة بل هو اسرداد ألموال اليهود و كل من 
ل��ي��س ي��ه��ودي��ا ف��ه��و ك��اف��ر وي��ح��ظ��ر ع��ى ال��ي��ه��ود أن يحيوا 
الكفار بالسام مالم يخشوا ضررهم أو عداوتهم وإن 
ال��ن��ف��اق وال��ك��ذب ج��ائ��زان م��ع ال��ك��ف��ار وإن ك��ل ال��دن��ي��ا بما 
ف��ي��ه��ا م��ل��ك ل��ل��ي��ه��ود ول���ه���م ع��ل��ي��ه��ا ح���ق ال��ت��س��ل��ط وس��رق��ة 

األجانب محمودة ومطلوبة !.
ف������امل������وق������ف االم���������ري���������يك امل��������ؤي��������د ل�����ق�����ي�����ام ووج���������������ود ال�����ك�����ي�����ان 
ال��ص��ه��ي��وين ي��ت��ج��ى م���ن خ����ال اع������راف واش���ن���ط���ن ب��دول��ة 
ال���ك���ي���ان  وال����وق����وف ب��ج��ان��ب��ه��ا واع��ت��ب��اره��ا ح��ل��ي��ف��اً وص��دي��ق��اً 
ويجب عى البيت االبيض مساندتها ومناصرتها وذلك 

عر مواقف عديدة  لرؤساء امريكين.. 
ففي 11مايو 1949م بعد اقل عام من قيام الكيان 

الصهيوين فرض بالقوة عى منظمة األمم املتحدة تحت 
ضغط شديد من أمريكا فقبلتها األمم املتحدة عضوا 
لكن بشروط ثاثة عدم املساس بوضع مدينة القدس 
وال��س��م��اح ل��ل��ع��رب الفلسطينين ب��ال��ع��ودة إىل دي��اره��م 

واحرام الحدود التي وضعها قرار التقسيم .
ويف 15م��������اي��������و 1948م أع������ل������ن ال�����ب�����ي�����ت األب�������ي�������ض أن 
الرئيس األمرييك هاري ترومان منح اعرافا دبلوماسيا 
ل���ل���دول���ة ال����ج����دي����دة إس����رائ����ي����ل وذل������ك ب���ع���د إح������دى ع��ش��رة 
دقيقة من قيامها، واع��راف بفضل ترومان يف إنشاء 
دولة الكيان الصهيوين أثنى عليه حاخام اليهود األكر 
قائا له: )لقد وضعك الله يف رحم أمك يك تعيد إنشاء 

إسرائيل(.
و2 يونيو 1964م وقف الرئيس األمرييك جونسون 
م��س��ت��ق��ب��ا رئ����ي����س ل���������وزراء ال���ص���ه���ي���وين ل���ي���ف���ي أش����ك����وك يف 
البيت األبيض ثم وجه جونسون امام الصحافة بشكل 
علني قائا: إن إسرائيل لها أن تعرف وان تثق بأن لها 
ص���دي���ق���ا وف����ي����ا وح���م���ي���م���ا يف ال���ب���ي���ت األب����ي����ض وان س��ام��ة 
وام������ن إس���رائ���ي���ل ه���م���ا ج�����زء ال ي���ت���ج���زأ م�����ن  س���ام���ة وام����ن 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة( وح��ي��ن��ه��ا اج��ت��م��ع ث���اث���ة ع��ش��ر س��ف��ريا 
ع���رب���ي���ا يف واش���ن���ط���ن وق���������رروا أن ي���ذه���ب���وا م���ع���ا إىل م��ب��ن��ى 
وزارة ال��خ��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي��ة ل��ي��س��ل��م��وا اح��ت��ج��اج��ا ب��اس��م 
العرب عى تصريحات جونسون الرسمية بشان الكيان 
الصهيوين وه��ن��اك استقبلهم مساعد وزي���ر الخارجية 
واس���ت���م���ع إل���ي���ه���م يف ض���ج���ر ث����م ق�����ال يف اس���ت���خ���ف���اف: )إن 
مواكب احتجاج السفراء العرب آن لها ان توقف لقد 

أصبحت مثل مواكب الجنازات(.
حقيقة تاريخية

ف����ل����س����ط����ن ه�������ي أرض إس�����ام�����ي�����ة ب�����ال�����دل�����ي�����ل ال����ت����اري����خ����ي 
ال���ق���اط���ع ال������ذي ال ي��ق��ب��ل ال���ش���ك ب����ل ه����ي ح����ق م���ق���دس ال 
يجوز التفاوض بشأنه أو املساومة عليه بأي حال من 
األح��وال، وفلسطن التي ُعرفت قديما ب��أرض كنعان 
ن���س���ب���ة إىل ال������ع������رب ال���ك���ن���ع���ان���ي���ن ك�����ان�����ت م����ح����ط ال�����رح�����ال 
ل��ل��ع��دي��د م����ن ال���ق���ب���ائ���ل ال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ي وف������دت إل���ي���ه���ا م��ن��ذ 
األلف الرابع قبل املياد وأقامت يف سهولها وسواحلها 
وع������ى ج���ب���ال���ه���ا وي��������رى ث����ق����ات امل�����ؤرخ�����ن ب������أن ال���ع���م���وري���ن 
والكنعانين واليبوسين قد نزحوا من جزيرة العرب.

إح���ي���اء ل��ل��ق��ي��م وامل����ب����ادئ ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ال���ش���ه���ي���دان ال��س��ي��د 
القائد حسن بدر الدين الحويث والشهيد الرئيس صالح 
الصماد يف مسرية حياتهما الجهادية املباركة أحيت قيادة 
املنطقة العسكرية الثالثة فعاليتن خطابيتن وثقافتن 
جسدتا معاين الوفاء للشهيدين وعظمة ال��دور الخالد 
ال����������ذي ق������دم������اه يف س����ب����ي����ل ال�����ل�����ه وال��������وط��������ن, ك����م����ا ق��������ام ق������ادة 
ع���س���ك���ري���ون م����ن ق����ي����ادة امل���ن���ط���ق���ة ب�����زي�����ارة ل���ض���ري���ح ال��ش��ه��ي��د 
الصماد ورف��اق��ه ووض��ع اكيل م��ن ال��زه��ور ع��ى الضريح.. 

تفاصيل أكر فيما ييل: 

تغطية/ مقدم عبدالعزيز الشيخ 

ن��ظ��ّم��ت ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��اب��ي��ة إح��ي��اًء 
ل��ل��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب����در ال���دي���ن ال����ح����ويث.. ويف 
الفعالية، التي اقيمت برعاية عضو املجلس السيايس االع��ى قائد 
املنطقة العسكرية الثالثة الفريق مبارك املشن ال��زاي��دي ألقى نائب 
قائد املنطقة العسكرية الثالثة العميد ناجي ربيد كلمة أشار فيها إىل 
أن الشهيد القائد رسم من خال موقفه املناهض للظلم والطغيان 
مسار بناء اللبنات القوية لربط األم��ة ب��ال��ق��رآن الكريم وال��ت��ح��رر من 
ق���وى االس��ت��ك��ب��ار وال��ه��ي��م��ن��ة األم��ري��ك��ي��ة وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة.. واع���ت���ر م��واق��ف 
الشهيد القائد محطة مهمة يف ت��اري��خ الشعب اليمني ال��ذي انتقل 
ف��ي��ه��ا إىل م��س��ت��وى أك����ر إدراك������ا ووع���ي���ا ب��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ي��ه ت��ج��اه ال��ق��ض��اي��ا 

الوطنية والعربية واالسامية ويف مختلف القضايا.
من جانبه أوضح رئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثة العميد 
طيار ركن عبدالويل الحويث، أن الشهيد القائد صدع وثبت عى الحق 
متصديا ومواجها للطغاة واملستكرين وأدواتهم، مجاهدا بنفسه 

وماله وأهله حتى أرتقى شهيداً يف سبيل الله والوطن.
وج��دد باسم قيادة ومنتسبي وح��دات املنطقة العسكرية الثالثة 
ال���ع���ه���د يف ال���س���ري ع����ى خ���ط���ى ون���ه���ج ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ح���س���ن ال���ح���ويث 
بكل تفان وإخاص يف تحمل املسؤولية يف الذود عن سيادة الوطن 

والتصدي لأعداء، مستشعرين القيم واملبادئ التي أرىس دعائمها 
شهيد القرآن خال مسرية حياته العلمية والربوية املفعمة باإليمان 
والثبات عى الحق.. فيما أكد مدير مديرية صرواح مرعي العامري، 
أن إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد من قلب منطقة صرواح 
الحضارة والتاريخ تمثل أهمية ودالالت يف االنتصار للمشروع القرآين 
ال��ذي ب��دأه الشهيد القائد ال��ذي ح��اول��ت أمريكا وأدوات��ه��ا يف املنطقة 
القضاء عليه يف البدايات األوىل التي ص��رخ فيها ضد ق��وى الهيمنة 

واالستكبار بقيادة أمريكا وإسرائيل.
ول��ف��ت إىل أن امل��ش��روع ال��ق��رآين انتصر بفضل ال��ل��ه وث��ب��ات املرابطن 
يف جبهات ال��ع��زة وال��ك��رام��ة، مسنودين ب��أح��رار ال��ش��ع��ب، محققن 
انتصارات ضد املعتدين من قوى العمالة املتحالفة يف عدوانها عى 

اليمن.. تخلل الفعالية قصيدتان للشاعر عزيز ال��ردم��اين والشاعر 
م���رس���ل ال��ش��ط��ب��ي وف����ق����رات إن���ش���ادي���ة ل��ف��رق��ة ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د ب��ع��ن��وان 

"أوائل الشهداء".

فعالية ثقافية احياء للذكرى السنوية للشهيد الرئيس 
كما أحيت قيادة املنطقة العسكرية الثالثة يوم أمس أيضا الذكرى 
ال��س��ن��وي��ة للرئيس الشهيد ص��ال��ح ال��ص��م��اد ويف الفعالية أش���ار مدير 
م��ك��ت��ب ق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ي��د ع���ب���ده ال����ج����راف إىل أن إح����ي����اء ال���ذك���رى 
ال��س��ن��وي��ة ل��ل��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د، ت��ع��د إح���ي���اًء ل��ل��ق��ي��م واألخ������اق وامل���واق���ف 
الوطنية املشرفة التي سطرها خال مسريته الجهادية وقيادته للبلد.
وأكد أن الشهيد الصماد كان بحق رجل املسؤولية وأها لها ولم 

يتواَن يوما يف تقديم كل ما بوسعه من أجل خدمة الوطن والشعب 
وال�����دف�����اع ع����ن ق���ض���اي���اه ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال���ت���ص���دي ل���ل���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه 

متقدما الصفوف يف مختلف الجبهات واملواقع.
وج���دد العميد ال��ج��راف ال��ع��ه��د ل��ق��ي��ادة ال��ث��ورة وامل��ج��ل��س السيايس 
األع����ى ب��اس��م ق���ي���ادة وم��ن��ت��س��ب��ي وح�����دات امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��ال��ث��ة 
يف السري ع��ى درب الشهيد الصماد وك��ل ش��ه��داء ال��وط��ن يف الدفاع 
عن السيادة الوطنية ضد املعتدين ومرتزقتهم.. من جانبه أوضح 
نائب مدير شؤون العاملن يف املنطقة العقيد مرتىض العسكري أن 
الشهيد الصماد كان مدرسة ونموذجا راقيا يف القيادة واملسؤولية 
يف ك��ل املناصب التي تقلدها وك��ان فيها ال��ق��دوة التي يحتذى بها يف 

كل أفعاله وأقواله.
وأش�����������ار إىل أن م������واق������ف ال���ش���ه���ي���د ال����ص����م����اد يف ال������دف������اع ع������ن ال����وط����ن 
والشعب ستظل منارة تستقى منها األجيال املتعاقبة أسمى معاين 
ال�����وف�����اء وال�����ص�����دق واإلخ���������اص ل���ل���ه يف ال����ص����ر وال����ج����ه����اد واالس���ت���ب���س���ال 
للدفاع عن القضايا الوطنية ضد الغزاة واملرتزقة.. تخللت الفعالية 

قصائد شعرية وفقرات معرة.
زيارة ضريح الشهيد الرئيس 

ويف سياق متصل زار ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات العسكرية م��ن منتسبي 
وح����دات امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��ال��ث��ة ض��ري��ح ال��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س صالح 
ال���ص���م���اد ورف�����اق�����ه يف م����ي����دان ال���س���ب���ع���ن ووض������ع ال�����ق�����ادة ال��ع��س��ك��ري��ون 
إك���ل���ي���ا م����ن ال�����زه�����ور ع����ى ض����ري����ح ال���ش���ه���ي���د ال���ص���م���اد ورف�����اق�����ه، وق�������راءة 
الفاتحة عى أرواح��ه��م.. وأك��دوا أن الشهيد الرئيس الصماد اختط 
بمواقفه الجهادية والوطنية تاريخا مفعما بالفخر واالعتزاز لأجيال 
املتعاقبة؛ يف تصديه وقيادته جبهات التصدي للعدوان يف مختلف 

االصعدة السياسية والعسكرية واالقتصادية.
واع���ت���روا إح��ي��اء ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة للشهيد ال��ص��م��اد م��ح��ط��ة هامة 
للوقوف أمام تضحياته ومواقفه الخالدة، واضعا املصالح الوطنية 
ل��ل��ش��ع��ب ف����وق ك���ل االع����ت����ب����ارات.. إىل ذل�����ك، زار ال����ق����ادة ال��ع��س��ك��ري��ون 
م��ع��رض ال��ص��ور ال��خ��اص ب��ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد.. ح��ي��ث اط��ل��ع��وا 

عى ما احتوى من صور مختلفة للشهيد الصماد.

هل مبادرة الصني للسالم 
وايقاف احلرب في اوكرانيا.. 
تصبح طوق النجاة للبشرية 

من احلرب النووية؟!..
بعد عام كامل عى ان��دالع الحرب الروسية االوكرانية.. وما 
جرى خالها من احداث دموية لم تشهد أوروبا لها مثيل منذ 
الحرب العاملية الثانية..  وبعد صمود الجيش االوكراين النسبي 
أمام الجيش الرويس بفضل الدعم العسكري الامحدود الذي 
قدمته الواليات املتحدة األمريكية ودول االتحاد االوروبي ودول 
ال��س��ب��ع ال���ك���ب���ار.. وع����دد غ���ري ق��ل��ي��ل م���ن دول ال��ع��ال��م ال��ت��ي تصنف 
ع����ى أن���ه���ا م����ن ح���ل���ف���اء أم����ري����ك����ا.. وت���م���ك���ن ال���ج���ي���ش االوك����������راين م��ن 
كبح جماح اجتياح الجيش الرويس االرايض االوكرانية بشكل 
ك��ام��ل.. وحصر امل��ع��ارك الحربية يف ال��ش��رق االوك����راين، وبعض 
مناطق ج��ن��وب اوك��ران��ي��ا وال��ت��ي ك��ان��ت اوك��ران��ي��ا وال��ن��ات��و ق��د اع��دوا 
امل���س���ارح ال��ق��ت��ال��ي��ة ف��ي��ه��ا م��ن��ذ وق����ت م��ب��ك��ر ج����دا وق���ام���وا بعمليات 
التحصن ال��دف��اع��ي فيها واع��داده��ا ج��ي��دا وت��دري��ب ع���اٍل لقوات 
الجيش االوكراين من أجل كسر شوكة الجيش الرويس وضرب 
م��ع��ن��وي��ات��ه وال���ن���ي���ل م����ن ق���وت���ه وس��م��ع��ت��ه واح���راف���ي���ت���ه ال��ق��ت��ال��ي��ة.. 
وألجل تحقيق ذلك الهدف تم بناء مخازن الساح تحت االرض 
يف ان���ف���اق أرض���ي���ة ش��ي��دت ل��ه��ذا ال���غ���رض وم��ل��ئ��ه��ا ب��م��خ��ت��ل��ف أن���واع 
األسلحة والذخائر واالحتياجات الضرورية من األغذية والدواء 
وك��ل م��ا ن��ت��ص��وره وم��ا ال ن��ت��ص��وره م��ن أج��ل أن تستطيع ال��ق��وات 
االوكرانية من الصمود لفرة زمنية كبرية تكون كافية لتحقيق 
أظهار عجز الجيش الرويس القتايل لتحقيق اهدافه يف اوكرانيا.. 
طبعا هذا األم��ر كانت ال��دول الغربية قد رتبت له منذ العام 
2014 واع���دت ال��ع��دة لهذه ال��ح��رب ودف��ع��ت روس��ي��ا للدخول 
فيها عنوة وبالفعل تم تحقيق جزء كبري من خططهم الظامية 
ض��د روس��ي��ا وخ��اص��ة يف ال��ج��ان��ب ال��ح��رب��ي.. ول���و أن��ه��م ن��ج��ح��وا يف 
خطتهم االقتصادية امل��وازي��ة للخطة العسكرية لكانوا حققوا 
ن����ص����را ك���اس���ح���ا وه���زي���م���ة اس���رات���ي���ج���ي���ة ل���روس���ي���ا ومل����ض����وا ق����دم����ا يف 
ت����ن����ف����ي����ذ م����خ����ط����ط����ه����م االج����������رام����������ي وت����ق����س����ي����م روس�������ي�������ا إىل دوي����������ات 
صغرية ليس لها أي شأن أو تأثري عى املسرح السيايس الدويل.. 
ورغ���م نجاحهم النسبي يف ال��ج��ان��ب ال��ع��س��ك��ري إال أن الهزيمة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��س��اح��ق��ة ال��ت��ي حققتها روس��ي��ا ب��ه��م وخ��اص��ة عى 
اقتصاديات دول االتحاد االوروبي لم يكونوا متوقعن لها ولم 
تكن تخطر عى بال أحد عندما خططوا للغدر بروسيا والقضاء 

عى اتحادها الفيدرايل ومسحها من عى الخارطة الدولية.. 
والدليل عى النجاح النسبي لخطتهم العدوانية العسكرية 
ه��و ع��دم استطاعة الجيش ال���رويس تحقيق النصر السريع يف 
مدينة كاباخموت يف جمهورية دانيتسك رغ��م م���رور أك��ر من 
ثاثة أشهر عى مجريات القتال فيها.. ويعد ذلك داللة واضحة 
عى حجم اإلعداد العسكري الكبري للقوات االوكرانية والقوات 
املقاتلة من دول اجنبية عديدة واملرتزقة واالره��اب��ي��ن لتحقيق 
األهداف امليدانية القتالية التي خطط لها حلف الناتو مسبقا..

واالن ب��ع��د م�����رور ع����ام ك���ام���ل ع���ى ه����ذه ال���ح���رب ال��ب��ش��ع��ة ال��ت��ي 
استخدم وجرب فيها مختلف أنواع األسلحة من الجيل الثالث 
وال�����راب�����ع وال����خ����ام����س وب���ع���ض األس���ل���ح���ة م����ن ال���ج���ي���ل ال����س����ادس.. 
وصلت كل االطراف املشاركة يف هذه الحرب إىل حقيقة واضحة 
أن��ه ال يمكن هزيمة روس��ي��ا وتنفيذ ك��ل املخطط ال���ذي رس��م لها 
من قبل.. خاصة وان روسيا كشفت تلك املؤامرة وردت عليها 
بالتهديد باستخدم ساحها النووي الرادع لطموحات الغرب.. 
وك�������ان ال�����ق�����رار ال�������ذي ات�����خ�����ذه ال����رئ����ي����س ب����وت����ن يف ت���ج���م���ي���د واي����ق����اف 
مشاركة روسيا يف اتفاقية ستارت للحد من انتشار واستخدام 
األسلحة النووية يف النزاعات الحربية يف العالم أهمية بالغة 
يف ادراك الغرب جدية روسيا يف استخدام هذا الساح للدفاع 
عن امنها القومي وسامة اراضيها.. وشعور الغرب أن االيام 
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��ق��ادم��ة س��ت��ك��ون وب����اال ع��ل��ي��ه��م وان ه��زي��م��ت��ه��م اض��ح��ت 

باينة املعالم ال لبس فيها..
لذلك وب��ص��ورة غ��ري متوقعة تدخلت الصن ع��ى مسار هذه 
الحرب بتقديم مبادرة سام إليقاف الحرب وأنا أعتقد بل اجزم 
أن هذه الخطوة الصينية جاءت بناء عى طلب اوروبي خالص 
النقاد دولهم واقتصادهم من اإلفاس والفويض والفقر الذي 
قد يؤدي باالوضاع يف دول االتحاد االوروبي إىل تفاقم الرفض 
ال���ش���ع���ب���ي ل���ل���س���ي���اس���ات امل����ت����خ����ذة م����ن ق���ب���ل ال����ق����ي����ادات ال��س��ي��اس��ي��ة 
وال���ع���س���ك���ري���ة ل��ت��ل��ك ال�������دول ن���ح���و روس����ي����ا االت����ح����ادي����ة وق�����د ي��ت��ط��ور 
ذلك الرفض إىل ثورات شعبية وانفراط عقد االتحاد االوروبي 

وتفككه وتقزيمه عاملياً.. 
ومن خال ردود االفعال الدولية عى املبادرة الصينية نشاهد 
بجاء املكابرة واملمانعة األمريكية الظاهرية لهذه املبادرة لحفظ 
ماء وجهها أمام العالم.. بينما نشاهد الخطوات الرحيبية من 
ق��ب��ل دول م��ث��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن��س��ا وامل��ان��ي��ا ب��ه��ذه امل���ب���ادرة وت��ق��دي��م 
وع���������ود ك�����ب�����رية ل����ن����ظ����ام زي���ل���ي���ن���س���يك ل���ل���م���واف���ق���ة ع�����ى امل�������ب�������ادرة ال���ت���ي 
ت���ت���ك���ون م�����ن 12 ن���ق���ط���ة ه����ام����ة اه���م���ه���ا إي�����ق�����اف اط��������اق ال�����ن�����ار ف�����ورا 
وايقاف الهجوم العسكري الرويس املزمع تنفيذه خال مارس 
القادم والذي إن تم فانه لن يتوقف عى العاصمة كييف بل قد 
يتطور إىل السيطرة الكاملة عى االرايض االوكرانية وما سينجم 
ع���ن ه���ذا ال���وض���ع ال��ج��دي��د م���ن أض�����رار خ��ط��رية ل��ات��ح��اد االوروب�����ي 
وعى كافة املستويات.. لذلك سمعنا جميعا أن فرنسا واملانيا 
وبريطانيا قدمت عروضاً كبرية ومغرية الوكرانيا عى مستوى 
ض��م��ان ام��ن��ه��ا وت��س��ل��ي��ح ج��ي��ش��ه��ا ب��ش��ك��ل ي��ج��ع��ل��ه ق��وي��ا وق������ادرا أن 
يكون ندا للجيش الرويس واملوافقة عى تقديم تنازالت كبرية 
لروسيا متمثلة يف اقرار سيادتها عى االقاليم االربعة التي تم 
ضمها إىل روس��ي��ا م���ؤخ���را.. وك��ذل��ك ش��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم وض��م��ان 
ع���دم ض���م اوك���ران���ي���ا إىل االت���ح���اد االوروب������ي أو ح��ل��ف ال���ن���ات���و.. وان 
تصبح اوكرانيا دولة محايدة مع عدم منع اوكرانيا من التعاون 
االق���ت���ص���ادي م���ع أوروب�������ا أو االرت����ب����اط ب��ات��ف��اق��ي��ات ام��ن��ي��ة م���ع دول 
أوروب������������ا.. ك���م���ا أع���ت���ق���د أن ال����ض����وء االخ����ض����ر ل���ل���م���واف���ق���ة ع����ى ه���ذه 
املبادرة تم اطاقه من قبل الرئيس االمرييك بايدن أثناء زيارته 
األخ�����رية الوك���ران���ي���ا.. ح��ي��ث ك���ان ذل���ك واض���ح���ا وج��ل��ي��ا ع���ى تعابري 
وجه زيلينسيك وتصريح وزير خارجيته الذي قال فيه أن الصن 
اطلقت هذه املبادرة دون التشاور مع اوكرانيا ومن ثم تصريح 
زيلينسيك الذي قال أنه يريد االلتقاء بالرئيس الصيني ملناقشة 
امل���ب���ادرة وه���ذا ي���دل ع��ى أن���ه م��واف��ق ع��يل امل���ب���ادرة وي��ري��د تحسن 
بعض بنودها حتى يحافظ عى سمعته أمام الشعب االوكراين 
حيث كان يرفض التفاوض مع روسيا من أجل السام وتحقيق 

متطلباتها االمنية وحياد اوكرانيا..
ع������ى ال�����ج�����ان�����ب اآلخ��������������ر.. ف��������ان روس������ي������ا م������ن خ��������ال ه��������ذه امل������ب������ادرة 
س��ت��ف��رض ع��ى ال��ن��ات��و االس��ت��ج��اب��ة ملعظم مطالبها االم��ن��ي��ة وك��ف 
ال���ت���آم���ر، ع��ل��ي��ه��ا.. إض���اف���ة إىل أن���ه���ا س��ت��ض��م��ن ض���م ارايض ج��دي��دة 
وواس������ع������ة إىل روس������ي������ا وع���������دم ع����ودت����ه����ا إىل اوك������ران������ي������ا واالع�����������راف 
االوكراين والغربي ومن ثم الدويل بروسيا تلك االرايض إضافة 

إىل القرم..
وال�����غ�����اء ك����ل ال���ع���ق���وب���ات االق����ت����ص����ادي����ة وغ������ري االق����ت����ص����ادي����ة ع��ى 
روسيا فورا.. ومن خال بنود هذه املبادرة يتضح لنا ان روسيا 
بالفعل حققت انتصارا اسراتيجيا عى اعدائها وأن املبادرة تعد 
ط��وق النجاة للناتو قبل أن يتلقى هزيمة قاضية ع��ى االرايض 
االوك����ران����ي����ة.. ك��م��ا ان روس���ي���ا س��ت��ك��س��ب اس���ت���ع���ادة ه��ي��ب��ة وم��ك��ان��ة 

وسمعة جيشها وساحها أمام العالم.. 
أما يف حالة رفض املبادرة الصينية فان الوضع االمني العاملي 
س��ي��ك��ون م���غ���اي���را ت��م��ام��ا مل���ا ه���و ع��ل��ي��ه اآلن وس�����رى دوال ك��ال��ص��ن 
وك��وري��ا الشمالية واي���ران وال��ع��دي��د م��ن ال���دول سيقفون رسميا 
وعلنا مع روسيا ويتكون حلف دويل م��وازن وباملقابل ستتسع 
دول الجانب اآلخر.. وستكون حربا عاملية رهيبة ال يستطيع أحد 

التكهن بنتائجها الكارثية،.

عقيد ركن/ عبدالقدوس ابراهيم الخاشب

عيل الشراعي
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 في ذكرى مذبحة احلرم اإلبراهيمي

يي الذكرى السنوية للشهيد القائد والشهيد الرئيس  املنطقة العسكرية الثالثة تحُ

زارت قيادة السلطة املحلية بمحافظة تعز، أمس األول، ضريح 
الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه يف ميدان السبعن يف إطار 

إحياء الذكرى السنوية للشهيد الرئيس.

وخ������ال ال�����زي�����ارة وض�����ع م���ح���اف���ظ ت���ع���ز ال����ل����واء ص�����اح ع��ب��دال��رح��م��ن 
بجاش ومعه عدد من قيادات املحافظة وأعضاء مجلس النواب 
وال���ش���ورى وامل��ج��ال��س امل��ح��ل��ي��ة وم��ف��ت��ي امل��ح��اف��ظ��ة إك��ل��ي��ًا م��ن ال��زه��ور 
عى ضريح الشهيد الصماد ورفاقه وقرأوا الفاتحة عى أرواحهم.

كما زار محافظ تعز ومرافقوه معرض الشهيد الرئيس الصماد 
ال������ذي ج���س���د م���واق���ف���ه ال���وط���ن���ي���ة وم���ح���ط���ات م����ن ح���ي���ات���ه ون���ض���ال���ه يف 

جبهات العزة والكرامة للذود عن سيادة الوطن واستقاله.

وأشار املحافظ بجاش إىل أن هذه الزيارة تعر عن الوفاء للشهيد 
ال����ص����م����اد وال�����ع�����رف�����ان ب���م���واق���ف���ه ال���ب���ط���ول���ي���ة وت���ض���ح���ي���ات���ه يف م���واج���ه���ة 

ال����ع����دوان وم���رت���زق���ت���ه .. م����ؤك����داً أن زي������ارة ق����ي����ادات امل��ح��اف��ظ��ة ض��ري��ح 
الشهيد الرئيس تأيت استشعاراً للمسئولية تجاه الرئيس الشهيد 
الصماد، رجل الصدق والشجاعة وااليمان، الذي قدم روحه فداًء 

يف سبيل الله وتحمل األمانة عى عاتقه حتى لقي الله شهيداً.

وأكد أن ذكرى استشهاد الشهيد الرئيس الصماد تمثل محطة 
فارقة الستلهام معاين ودالالت ال��وف��اء و التضحية واالستبسال 
والشجاعة يف مواجهة قوى الطغيان واالستكبار العاملي .. داعياً 
الجميع للميض ع��ى خ��ط��ى امل��ب��ادئ ال��ت��ي حملها الشهيد الرئيس 
وكافة الشهداء والسري عى دربهم واستحضار معاين الوفاء من 

حياة وسرية الشهيد الرئيس الصماد يف مواجهة العدوان.

ولفت محافظ تعز إىل أن الشهيد الصماد مثل التوجه القرآين 
وال����وط����ن����ي ع����ر ت���ح���رك���ات���ه ون����ش����اط����ه امل���ت���ص���ف ب���امل���ص���داق���ي���ة وال���ج���دي���ة 

وحرصه الدائم عى تلمس احتياجات الشعب.

قيادة محافظة تعز تضع إكلياًل من الزهور
 على ضريح الشهيدالرئيس الصماد

أكد مدير عام مستشفى الكويت الجامعي األستاذ 
الدكتور أكرم الحاج، عى أهمية امليض قدما عى نهج 

الرئيس الشهيد ومشروعه النهضوي لبناء الدولة 
وأش����������ار ال�����دك�����ت�����ور ال�����ح�����اج خ�������ال زي����������ارة ق�����ي�����ادة وزارة 
الصحة وإدارة وكوادر مستشفى الكويت الجامعي، 
ل��ض��ري��ح ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ص��ال��ح ال��ص��م��اد ورف���اق���ه يف 
م�����ي�����دان ال����س����ب����ع����ن، ووض���������ع إك����ل����ي����ا م�����ن ال������زه������ور ع��ى 
ال��ض��ري��ح، وق����راءة ال��ف��ات��ح��ة ع��ى أرواح���ه���م ال��ط��اه��رة، 
إىل أن إح����ي����اء ذك������رى ال���ش���ه���ي���د ال���ص���م���اد ت�����أيت ل��ل��ت��ع��ب��ري 
ع���ن ال��ت��م��س��ك ب��م��ن��ه��ج��ي��ة ال���رئ���ي���س ال��ش��ه��ي��د، وال���وف���اء 

لتضحياته.
وشدد الدكتور أكرم الحاج، عى ضرورة التمسك 
ب��امل��ب��ادئ ال��ت��ي حملها الشهيد ال��ص��م��اد.. الف��ت��اً إىل أن 
إح���ي���اء ذك�����رى س��ن��وي��ة ال��ش��ه��ي��د ال���ص���م���اد ل��ه��ا أه��م��ي��ت��ه��ا 
البالغة وتمثل محطة مهمة لتجديد العهد بالسري 

عى نهجه واملساهمة الفاعلة يف بناء الدولة اليمنية 
الحديثة.

ودعا إىل استلهام العر والدروس من سرية الرئيس 
الشهيد الذي أثبت نجاحه يف تحمل املسؤولية، وكان 
قدوة يف التضحية مايحتم عى الجميع االقتداء به 

والسري عى نهجه.
إىل ذل����ك زار وك�����اء ال�������وزارة وم���دي���ر ع����ام مستشفى 
الكويت الجامعي  معرض الرئيس الشهيد الصماد 
ال���������ذي ت���ض���م���ن م���ج���س���م���ات وص����������ور، ت�����وث�����ق ج����ان����ب����اً م��ن 
حياته النضالية والوطنية ومواقفه البطولية وزياراته 

مختلف الجبهات.
وخ�����ال ال����زي����ارة اع���ت���ر وك���ي���ل ال��������وزارة ل��ق��ط��اع ال��ط��ب 
العاجي الدكتور عيل جحاف، زيارة ضريح الشهيد 
صالح الصماد فرصة لتذكر مواقفه الخالدة وكافة 

الشهداء والسري عى خطاهم ونهجهم.

مدير مستشفى الكويت اجلامعي يؤكد أهمية املضي 
على نهج الشهيد الصماد ومشروعه النهضوي

تهانينا آل املطهر 
بكل مشاعر الود نزف أسمى آيات التهاين والتريكات 

للدكتور/ عبدالوهاب محمد يحيى املطهر
 بمناسبة حصول نجله الدكتور محمد عبدالوهاب املطهر عى 
املولود الجديد الذي أسماه )الحسني(.. واننا إذ نبارك لكم هذا 
املولود نسأل الله ان يسعدكم  فألف الف مروك تهانينا لكم 
بهذه الفرحة العامرة جعله الله السند الصالح.. مباركا لكم. .

 املهنئون:  عيل عبدالله ابو عيل
 مستشار وزارة الرتبية والتعليم

دكتور صالح عبدالخالق املعريش- القايض خالد محمد 
يحيى املطهر- صدام عيل ابو عيل- د عبداإلله عبدالله 

ابوعيل- د أحمد محمد يحيى املطهر- هشام زيد املطهر- 
محمد يحيى املطهر

فقدانات
ع���������ى  ن����������������اص����������������رم����������������ح����������������م����������������د  األخ/  ي��������������ع��������������ل��������������ن   >
ح�������م�������ي�������دال�������ع�������ص�������ي�������م�������ي ع��������������ن ف��������������ق��������������دان ب������ط������اق������ت������ه 
ال���ش���خ���ص���ي���ة..ف���ع���ى م�����ن وج�����ده�����ا اي���ص���ال���ه���ا إىل 

أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن األخ / ابراهيم محمد حسن العمراين 
ع��ن ف��ق��دان ل��وح��ة معدنية ل��دراج��ة ن��اري��ة رقم 
5939 وب���ط���اق���ة ش��خ��ص��ي��ة ص��������ادرة م����ن األم���ان���ة 
ف�����م�����ن وج������ده������م������ا اي����ص����ال����ه����م����ا اىل أق������������رب ق��س��م 
ش������رط������ة أو االت���������ص���������ال ع�������ى 771108401 ول�����ه 

جزيل الشكر
< تعلن األخ����ت / ن��ج��وى ع��ب��دال��ل��ه رزق البابيل 
ع���������ن ف���������ق���������دان ب������ط������اق������ه ش�����خ�����ص�����ي�����ة ص������������������ادرة م���ن 
م���ن  ف�����ع�����ى  ب�������رق�������م 01000292819  األم���������ان���������ة 
وج�����ده�����ا اي����ص����ال����ه اىل أق��������رب ق���س���م ش����رط����ة ول���ه 

جزيل الشكر
< يعلن األخ / عبده أحمد مقبل الصانع عن 
ف����ق����دان ب���ط���اق���ه ش��خ��ص��ي��ة ص��������ادرة م����ن األم����ان����ة 
ع�������ى م�������ن وج�������ده�������ا اي�����ص�����ال�����ه�����ا اىل أق������������رب ق��س��م 

شرطة وله جزيل الشكر
<  يعلن األخ / محمد محمد محمد خمييس 
ع���ن ف���ق���دان ك����رت س���ي���ارة رق����م 73267 / 2 نقل  

ف���ع���ى م����ن وج�������ده اي���ص���ال���ه اىل أق�������رب ق���س���م أو  
شرطة  او جهة اإلصدار وله جزيل الشكر

<  يعلن األخ / فاضل أحمد عيل الظاهري عن 
فقدان بطاقه شخصية وبيان جمريك وج��واز 
سفر عى من وجدها ايصالها اىل أقرب قسم 

شرطة أو جهة اإلصدار وله جزيل الشكر
< يعلن األخ / ع��ب��د امل��ل��ك حميد ع��ب��د الرحمن 
العابدي عن فقدان كرت سيارة نوع هونداي 
ال����ن����را رق�����م 11823 /5 أج������رة ف���ع���ى م����ن وج����ده 
ايصاله اىل أقرب قسم شرطة أو االتصال عى 

الرقم 776151578 وله جزيل الشكر
<  يعلن األخ / مصطفى ك��ام��ل ح����زام محمد 
امل��غ��ل��س ع���ن ف���ق���دان ب��ط��اق��ه ش��خ��ص��ي��ة ص����ادرة 
م�������ن ت�����ع�����ز ب������رق������م 04010013401 ف�����ع�����ى م��ن 
وج�����ده�����ا اي����ص����ال����ه����ا اىل أق���������رب ق����س����م ش�����رط�����ة أو 
االت����ص����ال ع����ى ال����رق����م 771515399 ول�����ه ج��زي��ل 

الشكر
<  يعلن األخ / ف����واز ث��اب��ت أس��م��اع��ي��ل محسن 
عن فقدان بطاقه شخصية صادرة من األمانة 
م��������ن وج������ده������ا  ف������ع������ى   01010140457 ب�������رق�������م 
اي��ص��ال��ه��ا اىل أق������رب ق���س���م  ش���رط���ة أو االت���ص���ال 

عى الرقم 777764321 وله جزيل الشكر.

اجمل التهاين 
والتريكات القلبية 

نهديها للشاب 
الخلوق/ حسني الوايف.. 

بمناسبة دخوله القفص 
الذهبي..فألف مروك.

املهنئون:  الوالد العزيز عبدالله احمد 
غالب و مراد املقبويل  واخوانه والدكتور 

احمد سعيد والدكتور فائز سعيد االستاذ 
سيف احمد االستاذ محمد حسان 

االستاذ عبدالسالم احمد يحيي واالخ 
رشاد عيل محمد وخالد عبدالله  وابراهيم 

الهاليل  وجميع االهل واالصدقاء

اجمل التهاين 
والتريكات 

القلبية نهديها 
للشاب  الخلوق/ 

فتح احمد عبدالله 

السعواين
بمناسبة الخطوبة .فألف مروك.

املهنئون: 
عبود- املالزم1/ عبدالرحمن ابو 

طالب  احمد ابو طالب-عبد املجيد 
القلييس

 وجميع األهل واألصدقاء

تهانيناتهانينا



افتتح عضو املجلس الللسلليللايس االعللى 
الللللللفللللللريللللللق سلللللللللللطلللللان اللللللسلللللاملللللعلللللي بلللصلللنلللعلللاء 
فللعللاللليللات مللعللرض اآلالت واملللسللتلللللزمللات 
الللللللللصللللللللنللللللللاعلللللللليللللللللة بللللللللمللللللللشللللللللاركللللللللة الللللللللللعللللللللللديللللللللللد مللللن 

الشركات املختصة يف هذا الجانب.
وأكللللللللللد الللللسللللامللللعللللي حللللللللرص اللللللللدوللللللللة عللى 
تللللشللللجلللليللللع إقلللللللاملللللللة ملللللثلللللل هللللللللللذه امللللللللعلللللللارض، 
خللللللللاصللللللللة أنللللللللللللله شللللللللاهللللللللد يف املللللللللللعللللللللللرض آالت 
وملللسلللتلللللللزملللات صلللنلللاعللليلللة مللحللللليللة الللصللنللع 
وبلللللللللللللأيلللللللللللللاد وعلللللللللللقلللللللللللول يلللللللملللللللنللللللليلللللللة، اىل جللللللانللللللب 
الللللشللللركللللات املللللسللللتللللوردة مللللثلللل هللللللذه اآلالت 
واملستلزمات من الخارج، إال أن تشجيع 
االنللللللتللللللاج امللللللحلللللي يللللعللللد أولللللللويللللللة علللللى علللاتلللق 

الجميع من قبل كل الجهات املعنية.
وقال عضو السيايس األعى أن العقول 
الللللليلللللملللللنللللليلللللة ملللللللللوجلللللللللودة يف كللللللللل املللللللللجللللللللاالت، 
بلللللإبلللللداعلللللاتلللللهلللللا وابللللللتللللللكللللللاراتللللللهللللللا، وأنلللللللهلللللللا فلللقلللط 
بللللحللللاجللللة اىل مللللللن يلللدعلللملللهلللا ويلللشلللجلللعلللهلللا، 
خلللللاصلللللة يف جللللانللللبللللي الللللصللللنللللاعللللة واللللللللزراعلللللللة 
باعتبارهما ممن الركائز األساسية التي 
تلللقلللوم عللللليللهللا نللهللضللة األملللللم واللللشلللعلللوب، 
وأن لدى الدولة توجها لدعم وتشجيع 
الللللللزراعللللللة والللللصللللنللللاعللللة، كلللونلللهلللملللا مللكللملللللن 

لبعضهما يف تنمية حقيقية لالقتصاد 
الوطني.

مللن جللانللبلله أوضللللح مللديللر علللام مؤسسة 
أبللللللللللللللو هلللللللللائلللللللللل املللللللللللطللللللللللري للللللللللللللللتلللللللجلللللللارة الللللللعللللللامللللللة 
واالسلللللللتلللللللراد خللللالللللد احللللمللللد امللللللطلللللري خلللالل 
مللللشللللاركللللتلللله يف املللللللعللللللرض أن امللللللشلللللاركلللللة يف 
املعرض تأيت إلثبات التواجد يف السوق 
املللللحللللللللليللللة رغلللللللم مللللللا يلللللواجلللللهللللله هلللللللذا اللللقلللطلللاع 
ملللن صللعللوبللات ومللعللوقللات خلللالل الللفللرة 
املللللللاضلللللليللللللة نللللتلللليللللجللللة اللللللللللعلللللللللدوان والللللللحللللللصللللللار، 
وكللللحللللرص السللللتللللمللللرار ثلللبلللات هلللللذا الللقللطللاع 
بللللللللاعللللللللتللللللللبللللللللاره رافللللللللللللللللللللللللداً ومللللللللللللللن اهللللللللللللللم اللللللللركلللللللائلللللللز 
واملقومات األساسية لالقتصاد الوطني.
وأشلللللللللللللللللللار املللللللللللطللللللللللري اىل ان امللللللللللشلللللللللاركلللللللللة يف 
امللللللعلللللرض جللللللللاءت أيلللللضلللللاً ملللللن أجلللللللل اتللللاحللللة 
الفرصة للعاملن يف القطاع الصناعي 
مللعللرفللة  كلللل جللديللد علللن خللطللوط االنللتللاج 
ومللللكللللائللللن االنللللللتللللللاج واللللتلللعلللبلللئلللة واللللتلللغللللللليلللف 
بالطرق الحديثة وامللليللسللرة ملافيه جللودة 
االنتاج وتشجيع املنتجات املحلية خاصة 
اللللزراعللليلللة، وقلللد قللدمللنللا تللسللهلليللالت كللثللره 
للعاملن يف هذا املجال خاصة وأن هذا 
املجال يساهم يف دعم االقتصاد الوطني 
وتللخلليللف الللللللللواردات ملللن اللللخلللارج ونتمنى 
مللللللللن الللللللللللدولللللللللللة أن تللللمللللنللللحللللنللللا الللللتللللسللللهلللليللللالت 

املتوفرة يف القوانن التي تشجع القطاع 
الللصللنللاعللي واللللللزراعلللللي وامللللنلللتلللجلللات املللحللللليللة 
وامللللواد الللخللام الللالزمللة للتصنيع،  حيث 
نواجه كثراً من الصعوبات واملعوقات  

علللللنلللللد اسلللللللللتلللللللللراد هللللللللللذه االصلللللللللنلللللللللاف لللللغللللرض 
توفرها للمصانع.. 

ملللضللليلللفلللاً بلللللاللللللقلللللول.. نلللتلللملللنلللى سللللرعللللة فللتللح 
مللليلللنلللاء اللللحلللديلللدة كلللونللله سلليللخللفللف الللكللثللر 

ملللن االعللللبللللاء اللللتلللي تللثللقللل كلللاهلللل املللسللتللثللمللر 
واملستهلك اليمني عللى حللد سلللواء مثل 
الللللجللللمللللارك والللللنللللقللللل واملللللسللللافللللة واللللللرسلللللوم 
الللتللي يتم دفعها يف الللعللديللد مللن النقاط 

حلللتلللى وصلللوللللهلللا اىل امللللللخلللللازن، مللللؤكللللدا أن 
تلللسلللهللليلللل االجللللللللللللللراءات ملللللن قلللبلللل اللللجلللهلللات 
املللخللتللصللة سللتللنللعللكللس إيلللجلللابلللاً عللللى زيلللللادة 
نلللللللللللشلللللللللللاط اللللللللللعلللللللللاملللللللللللللللللللن يف هلللللللللللللللللذا امللللللللللللجلللللللللللال، 

وسلليللزيللد مللن إقللبللال املللسللتللثللمللريللن إلنللشللاء 
املصانع املشاريع الصغرة، والذي بدوره 
سيسهم بشكل فللاعللل بتنمية حقيقية 

لالقتصاد الوطني.

تكتسب املشاتل الزراعية اهمية كربى يف التنمية الزراعية، كونها املصدر االس��ايس للتوسع الزراعي وزي��ادة اإلنتاج، واملساحة الخضراء، وتعترب الشتلة هي 
النواه األوىل للغطاء النبايت، والذي يضفي منظرا جماليا ويعمل عىل تحسني الصورة الجمالية للبلد، ويكتسب أهمية بيئية ونفسية خاصة يف ظل املتغريات 

البيئية واملناخية التي يشهدها العالم والذي يتطلب منها التوسع يف غرس الشتالت، للحفاظ عىل التوازن البيئي. 

يف لقاء مع مدير عام اإلنتاج النبايت بوزارة الزراعة والري 
امللللهلللنلللدس وجللليللله امللللتلللوكلللل أوضلللللح أن ملللوسلللم الللتللشللجللر له 
داللة كبرة عى نشر ثقافة زراعة االشجار لدى املجتمع 
وأهمية الشجرة والحفاظ عليها، مشرا إىل ما تكتسبه 

الشجرة من أهمية يف حياة اإلنسان. 
وأكلللد املللتللوكللل أن اإلدارة تسعى يف التنسيق والتكامل 
بللللن املللللشللللاتللللل يف جلللمللليلللع ملللحلللافلللظلللات اللللجلللملللهلللوريلللة بللحلليللث 
تلللصلللل الللللشللللتللللالت إىل كلللللل ملللحلللافلللظلللات وملللللديلللللريلللللات وعلللللزل 
وقرى الجمهورية اليمنية، منوها بدور وسائل االعالم 

يف خلق وعي مجتمعي بأهمية الشجرة. 
واشلللللار مللديللر ادارة اإلنلللتلللاج الللنللبللايت أن مللوسللم التشجر 
يعترب حملة اعالمية يف املقام األول تهدف اىل خلق وعي 

بأهمية الزراعة واإلنتاج.. 

آلية توزيع الشتالت:
اوضح املتوكل أن عمل اإلدارة هو توجيهي ومؤكدا انه 
غالباً يتم التوزيع عرب مكاتب الزراعة باملحافظات وجزءاً 

منها عرب الوزارة. 
واشار أن الشتالت كانت توزع مجانا يف أغلب مشاتل 
اللللقلللطلللاع اللللحلللكلللوملللي وللللكلللن يف الللللفللللرة اللللقلللريلللبلللة تلللقلللريلللبلللاً مللن 
الللعللام امللللايض وقلللال: "بللدأنللا ننتهج آللليللة التشغيل الللذايت 
للللللللللللملللللشلللللاتلللللل مللللللللن خلللللللللللالل بلللللليللللللع اللللللللشلللللللتلللللللالت بلللللللأسلللللللعلللللللار رمللللللزيللللللة 
وذللللك نتيجة عللدم وجلللود ميزانية تشغيلية للمشاتل، 
وستكون هناك اسعار رمزية للشتلة تخصص كنفقات 
للللللمللشللاتللل، وهلللللذا يللعللد مللسللاهللمللة مللجللتللمللعلليللة يف املللشللاتللل 
الزراعية، منوها بدور املجتمع يف توسع الرقعة الزراعية 
واملساحات الخضراء، مضيفا لو كل مواطن غرس شتلة 
واهتم بها لتوسع الغطاء النبايت والذي يكتسب اهمية 

بيئية ونفسية إىل جانب األهمية االقتصادية". 

االستعداد ملوسم التشجري 
اكللللللللد ملللللديلللللر عللللللللام اإلنلللللللتلللللللاج اللللللنلللللبلللللايت أن هللللللللذا الللللللعللللللام كلللانلللت 
االستعدادات ملوسم التشجر مبكرا، حيث تم التواصل 
مع مكاتب الزراعة باملحافظات، ونسعى للتنسيق بن 
املللحللافللظللات الللتللي تمتلك مشاتل واألخللللرى الللتللي ال يوجد 
فللليلللهلللا مللللشللللاتللللل مللللثللللل مللللحللللافللللظللللة اللللللللجلللللللوف، بلللللهلللللدف رفللللدهللللا 

بشتالت
وأشللار املهندس املتوكل أنه تم الرفع اىل قيادة الللوزارة 
بخطة التشجر لهذا املوسم، وتحديد مواقع التدشن 

يف أمانة العاصمة ونوعية الشتالت التي ستزرع. 

املواسم السابقة 
واوضللللللللللح املللللهللللنللللدس وجلللليلللله أن املللللللواسللللللم الللللسللللابللللقللللة كلللانلللت 

جلليللدة، مللؤكللدا مللتللابللعللة وتللقلليلليللم لللكللل الللشللتللالت مللن قبل 
امللللخلللتلللصلللن يف إدارة الللبللسللتللنللة واإلنلللللتلللللاج الللللنللللبللللايت، مللضلليللفللا 
أن الللللتللللقللللاريللللر تلللوصلللللللهلللم بللللاسللللتللللمللللرار مللللللن مللللكللللاتللللب الللللللزراعللللللة 

باملحافظات.. 
اسرتاتيجية املشاتل 

وكلللللشلللللف ملللللديلللللر عللللللللام اإلنلللللللتلللللللاج اللللللنلللللبلللللايت أنلللللللله يللللتللللم اإلعللللللللللداد 
لالسراتيجية الوطنية للمشاتل ملدة سبعة اعوام قادمة 

حتى العام 2030م..
داعللللليلللللا اللللجلللمللليلللع إىل اللللتلللفلللاعلللل اللللللجلللللاد ملللللن قلللبلللل الللجللملليللع 
ملللع ملللوسلللم الللتللشللجللر الللللحللللايل، ملللؤكلللدا علللى أن الللشللجللرة 
والحفاظ عليها مسؤولية الجميع، ومن خاللها يتوسع 
اللللغلللطلللاء اللللنلللبلللايت واللللرقلللعلللة اللللزراعللليلللة اللللخلللضلللراء وتللحللسللن 
الظروف البيئية خاصة يف ظل املتغرات املناخية والبيئية 
التي يشهدها العالم، والذي يتطلب منا تكثيف الجهود 
لزيادة الغطاء النبايت والحفاظ عى االشجار وحمايتها 

من االحتطاب الجائر.

أساس التنمية 
 مللللن جلللانلللبللله اكلللللد مللللديللللر إدارة الللبللسللتللنللة امللللهلللنلللدس عللللادل 
العريقي أن املشاتل هي اساس التنمية الزراعية يف أي بلد 
واملتمثلة يف زيادة الرقعة الزراعية باملحاصيل البستانية 
)فاكهة- خضار- حراجيات زينة- نباتات طبية وعطرية( 
وبالتايل زيللادة يف اإلنللتللاج وصللواًل لإلكتفاء الللذايت مشرا 
أن التنمية الزراعية بللدون املشاتل ال يستقيم االمللر ابللداً 
فال يمكن الحديث عن تنمية وإكتفاء ذايت دون االهتمام 
باملشاتل وازدهارها وتطورها وإدخال اليها كافة التقنيات 
اللللحلللديلللثلللة يف إكلللللثلللللار الللللشللللتللللالت ذات اللللقللليلللملللة االقلللتلللصلللاديلللة 
اللللعلللالللليلللة اللللتلللي تلللللبللي احلللتللليلللاج امللللللزارعلللللن يف اللللحلللصلللول عللى 
محصول منافس من حيث الكم والنوع، معتربا املشاتل 
هللي املللصللدر اآلمللن يف حصول املللزارعللن عللى شتالت بكل 

سهولة ويسر وبأسعار تشجيعية..
وبلللللنلللللوعللللليلللللة ملللللملللللتلللللازة وملللللضلللللملللللونلللللة امللللللللصلللللللدر وذات صللللفللللات 
مرغوبة من حيث االنتاج ونوعيته، ومقاومتها لألمراض 

ومالءمتها للظروف البيئية يف منطقة زراعتها.

واقع املشاتل 
واوضح مدير إدارة البستنة أن معظم مشاتل ومزارع 
الدولة تعرضت للتوقف عن العمل منذ العام 2015م 
بسبب الللعللدوان الللذي شنته دول تحالف الللعللدوان وما 
لحقه من تبعات وأضرار عى القطاع الزراعي يف اليمن. 

الرقابة عىل املشاتل 
اكد املهندس العريقي عى وجود رقابة يف جميع املنافذ 

وال يللمللكللن دخللللول الللشللتللالت إال بللتللصللريللح اسلللتلللراد، وفقا 
للللللللشلللروط وامللللعلللايلللر واملللللواصللللفللللات والللللعللللدد اللللتلللي تللحللددهللا 
اللللللللللوزارة فلليللمللا يلللخلللص شلللتلللالت اللللفلللاكلللهلللة كلللملللا أنلللهلللا تللخللضللع 
للرقابة والتفتيش والفحص العيني واملخربي من قبل 

الحجر النبايت يف منافذ الدولة.
مشراً أن شتالت الخضار يمنع استرادها اال يف حاالت 
نادرة جدا مثل كونها من االصناف التي ال يمكن إنتاجها 
محلياً او بغرض استخدامها يف التجارب البحثية، او يف 

حالة الكوارث الطبيعية. 

املشاتل الخاصة 
وأشللللللللللللار امللللللهلللللنلللللدس عللللللللللادل أن مللللشللللاتللللل اللللللقلللللطلللللاع الللللخللللاص 
انتشرت بسبب غياب مشاتل القطاع العام التي تأثرت 
بللعللضللهللا وتلللوقلللفلللت بللعللضللهللا نلللهلللائللليلللاً عللللن اللللعلللملللل اإلنلللتلللاجلللي 

بسبب:
تعرض املشاتل وإداراتها العامة للقصف املباشر من قبل 
طللران العدوان وبالتايل توقفها عن ممارسة أعمالها، 
وتوقف صرف املوازنات التشغيلية لهذه املشاتل، وعدم 
توفر وفللر مللايل من إيراداتها لغرض تغطية احتياجاتها 
للسنة التالية، واعتمادها عى نفقات تشغيلية سنوية 
تلللصلللرف ملللن إداراتلللللهلللللا امللللركلللزيلللة بللشللكللل سلللنلللوي، واللللصلللرف 
امللللجلللاين للللللشللتللالت والللللللذي اثللللر بللشللكللل كللبللر يف عللللدم قلللدرة 
املشتل عللى تللدويللر نفقات اإلنللتللاج مللرة آخلللري، وتكبدها 

خسائر طائلة.
 باإلضافة لنزوح بعض العاملن عن مواقع عملهم، 
وانللللعللللدام امللللرتلللبلللات ادى إىل احلللبلللاط كللبللر لللللدى املللهللنللدسللن 
والعاملن يف املشاتل الحكومية، وكذلك تعرض مشاتل 
الللللقللللطللللاع الللللعللللام للللللنللهللب بلللسلللبلللب غلللليللللاب ونللللللللزوح الللعللاملللللن 
نتيجة الللصللراع الللدائللر، ومنها تعرضت للسطو القهري 
سللللللللواء ملللللن مللللواطللللنللللن يللللطللللالللللبللللون بلللحلللقلللوقلللهلللم او ملللللن قللبللل 

متنفذين.. 
وتطرق املهندس العريقي إىل إيجابيات مشاتل القطاع 
الخاص والتي غطت جزءاً من العجز اإلنتاجي يف مشاتل 
الللللقللللطللللاع الللللللعللللللام، مللللشللللرا أن بلللعلللض املللللللزارعللللللن واجلللهلللتلللهلللم 
مشاكل مع مشاتل القطاع الخاص منها ارتفاع يف اسعار 
اللللشلللتلللالت وهلللللو مللللا كلللبلللد امللللللزارعلللللن وقلللللت وجلللهلللد وخللسللائللر 
فادحة يف زراعة وتربية شتالت غر منتجة او ضعيفة او 
نوعية غللر مللرغللوب فيها، وذلللك عند شللراء شتالت غر 
مللضللمللونللة امللللصلللدر وللليللسللت مللعللروفللة وغلللر مللسللجلللللة لللدى 

الوزارة.
تنظيم عمل املشاتل 

اكللد مدير إدارة البستنة عللدم وجللود قللرار وزاري ينظم 
إجللللللللللللراءات إنلللللشلللللاء وانللللللتللللللاج وتلللللللللللداول الللللشللللتللللالت يف مللشللاتللل 

القطاع الخاص، مبينا أن القرار لم يصدر رغم املطالبة 
منذ سنتن او أكرث، مؤكدا التوصل لصيغة نهائية لهذا 
اللللقلللرار وأصللبللح جلللاهلللزاً للتوقيع ولللله أكلللرث مللن سللتللة اشهر 
ينتظر املوقعن عليه، ولكنة اختفى يف أدراج الللشللؤون 

القانونية.. 
التشجري الهادف

أشللللار املللهللنللدس الللعللريللقللي أن بللرنللامللج الللتللشللجللر الللهللادف 
يلللشلللملللل علللللللى: الللللخللللطللللة اإلنللللتللللاجلللليللللة لللللكللللل مللللحللللصللللول نلللحلللدد 
فيها كللم عللدد األشللجللار املللرجللوة حالياً مللن هللذا املحصول 
او ذاك؟ وكلللللللم مللللللقللللللدار اللللللللزيلللللللادة الللللسللللنللللويللللة املللللطلللللللللوبللللة مللن 
األشللللجللللار للللللللوصلللول اىل اإلكلللتلللفلللاء اللللللللذايت، كلللذللللك تللحللديللد 
مواقع التشجر لهذا املوسم من خالل امليدان اىل مناطق 
اإلنللللللتللللللاج لللللكللللل مللللحللللصللللول مللللثللللال الللللتللللفللللاح واللللللللرملللللللان صللللعللللدة- 
املللشللمللش ذمللللللار- اللللتلللن الللللرومللللي اللللبللليلللضلللاء- اللللللللوز صللنللعللاء 
...الللخ، ويكون ذلك بتوقيع عقد اتفاق مع املستفيدين 
)املزارعن( بالحفاظ ورعاية هذه الشتالت وفق ارشادات 
امللللهلللنلللدس املللللشللللرف عللللى املللللوقللللع الللللللذي يللللللزور املللللوقللللع مللرتللن 
يف الللسللنللة )نللللللزول عللنللد تللحللديللد امللللوقلللع وامللللسلللاحلللة واللللعلللدد 
املطلوب من الشتالت، والللنللزول الثاين ملراقبة ومعاينة 
حللالللة الللشللتللالت وتللقللديللم الللتللوعلليللة واملللسللاعللدة إلنجاحها( 
ويرفع تقريره للجهات املختصة املنفذة للربنامج )الجهة 
املنتجة مكاتب الزراعة- والجهة املشرفة اإلدارة العامة 

لإلنتاج النبايت - ويمكن ايضاً جهة التمويل(.
وهلللللكلللللذا تلللسلللتلللملللر اللللعلللمللللللليلللة سلللللنلللللويلللللاً.. وبلللللللن الللللعللللريللللقللللي أن 

برنامج التشجر الهادف سيحقق االيت:
- مراقبة دورية سنويا )من الزراعة حتى الحصاد( ورفع 
مستوى الوعي لدى املزارعن بعمليات الخدمة الزراعية.

- التوسع بالرقعة الزراعية للمحاصيل البستانية سنوياً 
)بن– فاكهة ...الخ(..

- الحصول عى قاعدة بيانات لكل محصول يف مناطق 
اإلنتاج بكل سهولة ويسر وباقل تكلفة..

واشللار العريقي العمل عى تللاليف اخطاء املللايض وذلك 
بأن يكون ملوسم التشجر أهداف نسعى اىل تحقيقها، 
سلللنلللويلللاً ولللليلللس مللللجلللرد احللتللفللاللليللة إعلللالمللليلللة بللليلللوم الللتللدشللن 
بلللعلللدهلللا ال نللللعللللرف ملللصلللر تلللللللك الللللشللللتللللالت، ملللللؤكلللللدا أن مللا 
يلللحلللدث هللللو تلللسلللابلللق عللللى مللللواقللللع اللللتلللشلللجلللر دون بللرنللامللج 

موحد ينظم العملية من القاعدة اىل القمة.
 املرحلة القادمة 

واكد مدير إدارة البستنة عى ضرورة أن تصب الجهود 
واإلمكانيات إلعادة إعمار وتأهيل مشاتل القطاع العام 
اواًل الللتللي تلللضلللررت جللللراء الللللعللللدوان واللللحلللصلللار علللى بللالدنللا 
سواء بشكل مباشر او غر مباشر نتيجة إنقطاع الرواتب 
والنفقات التشغيلية لهذه املشاتل، مشرا أن املشاتل 

املركزية التابعة ملكاتب الزراعة والري 
هللللي مللللن امللللشلللاتلللل الللللللرائللللللدة الللللتللللي اسلللتلللطلللاعلللت كلللسلللب ثللقللة 
املزارعن بما توفره من شتالت بنوعية ممتازة ومضمونة 
امللللصلللدر والللنللتللائللج ويللحللصللل عللللليللهللا املللللزارعللللن بللكللل سللهللولللة 
ويسر وبأسعار رمزية، إضافة اىل ما تقدمه للمزارعن 
من خدمات وإرشللادات صحيحة، مثل )مشتل املقاش 
صعدة- ومشتل املجمع الزراعي الجوف- ومشتل البون 
علللللملللللران- وملللشلللتلللل املللللعللللصللللرة وملللشلللتلللل بلللنلللي قللليلللس حلللجلللة- 
ومللشللتللل اللللرجلللم امللللحلللويلللت- ومللشللتللل اللللحلللتلللارش صللنللعللاء- 
وملللشلللتلللل رصللللابللللة ذملللللللار- وملللشلللتلللل إب الللللللزراعللللللي- ومللشللتللل 

ورزان تعز- ومشتل البيضاء املركزي(. 
واكد العريقي أن هذه املشاتل تستطيع تغطية احتياج 
امللللحلللافلللظلللات اللللواقلللعلللة فلليللهللا وامللللحلللافلللظلللات امللللللجلللللاورة للللهلللا ملللا 
تمتلك من مقومات النجاح مثل الكوادر املؤهلة تأهياًل 
علمياً من شهادة الدبلوم الزراعي اىل شهادة الدكتوراه، 
وعمال ذو خربة واسعة- إضافة اىل املساحات الواسعة- 
وتوفر مصادر املياه ...الخ موضحا أن هذه املشاتل تحتاج 

إىل:
- تأهيل البنية التحتية.

- ادخلللللللللللال وحلللللللللللدات إنللللتللللاجلللليللللة اضللللافلللليللللة ووحللللللللللللدات انللللتللللاج 
بتقنيات حديثة. 

- وإعادة رواتب ومستحقات عمالها.
- ودعمها ملرة واحدة فقط بمستلزمات اإلنتاج.

- واعلللللللللللادة الللللنللللظللللر يف طللللريللللقللللة ادارتلللللللهلللللللا وتلللابلللعللليلللتلللهلللا لللجللهللة 
االخلللتلللصلللاص، وملللن ثلللم تشغيلها ذاتللليلللاً، ملللؤكلللدا ضلللرورة 
تتمتع إدارة املشاتل والجهات املشرفة عليها باستقاللية 
اللللللقلللللرار وقللللوتللللهللللا بللللهللللدف الللللحللللفللللاظ علللللى اللللقللليلللملللة اإلنلللتلللاجللليلللة 
للللللمللشللتللل وعللللللدم اللللتلللفلللريلللط بلللإنلللتلللاج امللللشلللتلللل مللللن الللشللتللالت 
فيتسبب ذللللك يف تللوقللفلله عللن الللعللمللللليللة اإلنللتللاجلليللة وعللدم 
قدرته عى توفر ابسط مستلزمات اإلنتاج ومستحقات 
اللللعلللاملللللللن، وطللللالللللب امللللهلللنلللدس عللللللادل بلللإعلللطلللاء الللعللاملللللن 
بلللامللللشلللتلللل كللللافللللة حلللقلللوقلللهلللم مللللن رواتللللللللب واجللللللللور وملللكلللافلللأت 

...الخ.. 
ملا لذلك من أثر كبر يف استمرار النشاط اإلنتاجي وتؤدي 
اىل زيادة العملية اإلنتاجية للمشتل وتحسن نوعيتها 
وفق متطلبات الطلب املحي للمزارعن واملستثمرين يف 

النشاط الزراعي.
مشاتل جديدة 

واشار مدير إدارة البستنة أن إنشاء مشاتل جديدة فيه 
تشتيت للجهود واإلمكانيات، مضيفا ال يمنع من إنشاء 
مللشللاتللل جللديللدة عللى املللحللافللظللات الللتللي ال تمتلك مشاتل 
مللثللل مللللأرب، والللضللالللع، ومللحللافللظللة ريللمللة بسبب مشقة 

الطرق واملواصالت بن مناطقها ومديرياتها.
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ودورها في التنمية الزراعية 
املشاتل الزراعية

عضو السياسي األعلى السامعي يفتتح معرض اآلالت واملستلزمات الصناعية بصنعاء
           كتب: عيل محمد مبارك

محمد صالح حاتم



إن إحياء مناسبات كهذه انما هو إحياء ذك��رى رج��ال أحياء 
عند الله وأحياء داخل نفوسنا ومشاعرنا ووجداننا.

فأي كتابة عن الشهيد الرئيس صالح عيل الصماد  هي كتابة 
عن الشهداء جميعا.

وأي ذك�����رى ن��ح��ي��ي��ه��ا ع���ن ال��ش��ه��ي��د ال���ص���م���اد ه���ي إح���ي���اء ذك���رى 
الشهداء جميعا.

فحني نستذكر سرية هؤالء العظماء ونذكر بمناقبهم ونتذكر 
م���واق���ف���ه���م إن���م���ا ن���ح���ن ب���ذل���ك ن��س��ت��ل��ه��م ع��ظ��م��ة ال��ش��ه��ي��د ال��ص��م��اد 

وعظمة كل الشهداء.
فالشهيد الرئيس صالح عيل الصماد تاريخ حافل بالعطاء 
وم��يلء بالتضحيات فقد جسد الشجاعة والبطولة والحكمة 
والتضحية والصرب والصمود والرجولة يف كل ميدان من ميادين 
ال���ج���ه���اد وال���ع���م���ل  وح���ي���ث ي��ت��ط��ل��ب امل���وق���ف وع����ى ك���ل األص���ع���دة 
السياسية والعسكرية واألمنية  وأسلوبه املتميز لقيادة البلد 
وإدارته لالزمات بكل أشكالها وأنواعها ومسمياتها وتصنيفاتها 
واج��ت��از كل الصعوبات والعوائق واألزم���ات التي ك��ان يصنعها 

العدوان وأدواته. 
ف�����امل�����ت�����ت�����ب�����ع ل������ح������ي������اة ال�����ش�����ه�����ي�����د ال�������ص�������م�������اد- ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة وال����ع����م����ل����ي����ة 
والجهادية- يدرك أن الله لطيف باليمن ارضاً وإنساناً ويلحظ 
التدخل اإللهي يف ذلك أن الله سبحانه هياء هذا الرجل ليكون 
رجل مرحلة وأن الله الهم القيادة الثورية ممثلة بقائد الثورة 
السيد القائد املجاهد العلم عبد امللك بدر الدين الحويث  يحفظه 
الله ليختار هذا الرجل وبموافقة كل القوى وبإجماع شعبي  

ليكون هذا الرجل عى رأس وهرم املجلس السيايس األعى .
فالشهيد الصماد جسد روح املسؤولية وبمعناها الحقيقي، 
وجسد األم��ان��ة بمعناها الحقيقي وجسد التحرك والعمل يف 
امل���ي���دان ب��م��ع��ن��اه��م��ا ال��ح��ق��ي��ق��ي وج��س��د اإلن��س��ان��ي��ة يف ك���ل م��واق��ف��ه 

وجسد الوطنية قوال وفعال.
فالشهيد الصماد مثل القدوة الحسنة يف عمله ومعامالته 
وجسد القيم والنبل واألخالق  والتواضع مع كل ابناء املجتمع 
ب����ك����ل ف���ئ���ات���ه���م وت����ك����وي����ن����ات����ه����م وم����ش����ارب����ه����م ون���خ���ب���ه���م وص���غ���ريه���م 

وكبريهم وغنيهم وفقريهم .
وج��س��د ال��زه��د وال��ت��ق��ش��ف وال��ق��ن��اع��ة م��ع ن��ف��س��ه وأس���رت���ه وك��ل 
م���ن ع��م��ل م��ع��ه، ف��ك��ان ال���رج���ل االن���س���ان، وال�����ويف م���ع مجتمعه 

واملخلص لجميع أبناء الشعب اليمني.
وك��ان الجميع  ي��رون ذلك ويلمسونه عن الشهيد الصماد، 
ف�����ك�����ان أب�������ا ل���ل���م���ج���اه���دي���ن امل�����راب�����ط�����ني وأخ���������ا ل���ج���م���ي���ع ال����ع����ام����ل����ني يف 
مؤسسات الدولة وكان نصريا للمستضعفني فكان من الشعب 

واىل الشعب ومع الشعب.
 أم��ا ع��ن مواجهته للعدوان فكان القائد امل��ق��دام، والشجاع 

والذي ال يخاف يف الله لومت الئم.
فيكفيه شرفا عند الله انه نال منزلة عظيمة، ونال عند الشعب 
ال��ي��م��ن��ي م��ن��زل��ة وح���ب���ا واح����رام����ا وق������درا وت���ق���دي���را وم��ح��ب��ة س��ت��ت��وارث��ه��ا 
األجيال وستظل محبته محفورة يف القلوب  وتجري مجرى الدم 

وسيكتب عنه التاريخ بأحرف من نور.
فالشهيد الصماد تاجر مع الله واستشهد من اجل قضية بلده 
وش��ع��ب��ه وأم��ت��ه ودي��ن��ه وأرض����ه وع��رض��ه وك���ان ال��رج��ل ال��ث��ائ��ر الغيور 
ف��ال��ت��اري��خ سيكتب ع��ن��ه وامل���ؤرخ���ون س��ي��دون��ون ع��ن��ه أن���ه ذل���ك األس��د 
ال�����ذي ض��ح��ى واس��ت��ب��س��ل واس��ت��ش��ه��د وك���ت���ب  ب���ي���ده وب��ق��ل��م��ه وب��دم��ه  

تاريخه الجهادي واإلنساين  والنضايل والوطني والبطويل.
ك���ي���ف ال ي���ك���ون ه�����ذا ال��ش��ه��ي��د ال���ب���ط���ل ب���ه���ذه امل���ن���اق���ب وال���ص���ف���ات؟! 
وه���و ال���ذي ن��ش��أ ن��ش��أة ج��ه��ادي��ة واس��ت��ش��ف ال��ع��ل��م وال��ع��م��ل وال���روح 
الجهادية م��ن امل��س��رية القرآنية وع��ى ي��د آل البيت عليهم السالم 
وه��و م��ن تحرك وف��ق رؤي��ة قرآنية وس��ار وف��ق املنهج ال��ق��رآين ال��ذي 
يرعاه قائد الثورة السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث يحفظه 

الله.
وختاماً: ندعو بالرحمة للشهيد الصماد ولكل الشهداء، كما 
ن��دع��و إخ��وت��ن��ا امل���غ���رر ب��ه��م ال���ع���ودة ل��ل��ص��واب واغ��ت��ن��ام ال��ع��ف��و ال��ع��ام 
وال��ص��ف��ح ال��ج��م��ي��ل ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��ري��ص��ني عى 

اليمن أرضا وإنسانا.

يفضل املرء الصمت عن الحديث يف 
ح���ض���رة ال���رئ���ي���س ال��ش��ه��ي��د أب�����ي ال��ف��ض��ل 
ص���ال���ح ب����ن ع����يل ال���ص���م���اد، ل���ك���ن ون�����زوال 
ع��ن��د رغ��ب��ه ب��ع��ض األخ�����وة ال���ذي���ن طلبوا 
م������ن������ا امل��������ش��������ارك��������ة ب������ال������ك������ت������اب������ة  ن���������ح���������اول ان 

نختصر الحديث يف أربع نقاط هي:
ق��ط��ع خ��ط��اب ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د امل��ج��اه��د 
ع�������ب�������د امل��������ل��������ك ب�������������در ال����������دي����������ن ال����������ح����������ويث ع����ن 
الرئيس املجاهد الشهيد صالح الصماد 
ق��ول ك��ل خطيب- كما ي��ق��ال- فعندما 
يستعرض القائد مناقب الشهيد يدرك 
الجميع ال��ع��روة ال��وث��ق��ى ال��ت��ي جمعت 
بني الشهيد الرئيس مع السيد القائد 
واملنهج القرآين السليم الذي وثق عراها 
ف�����ج�����ع�����ل م��������ن ال�����ش�����ه�����ي�����د ال������ص������م������اد أش�����ر 
ه���ذا ال��ع��ص��ر ويف م��ن��زل��ة ال ي��ك��اد يبلغها 
إال ال�������خ�������اص�������ة م������م������ن ذاب���������������ت ن����ف����وس����ه����م 
وت���م���اه���ت يف م����س����رية ال���ج���ه���اد وال���ت���ح���رر 
وت��ح��ت ق��ي��ادة رب��ان��ي��ة، االي���م���ان هويتها 
وال����ق����رآن م��ن��ه��ج��ه��ا وال����وف����اء واالخ����الص 

بعض م��ك��ارم أخ��الق��ه��ا،  صحيح أن رح��ي��ل مثل ه��ذه ال��ك��وادر 
خسارة للبالد لكنه يف الجانب االخر يعد مصدرا لفخر القيادة 
والوطن واألمة املجاهدة حيث ينضم اسم الصماد الشهيد إىل 
كوكبه من شهداء محور املقاومة واملمانعة العظماء فهو ال 

يقل شأنا عن أي منهم.
ال����ش����ه����ي����د ال�����ص�����م�����اد ل������م ي����ك����ن س��������وى أح��������د ال����ت����الم����ي����ذ ال���ن���ج���ب���اء 
ل��ل��م��س��رية ال��ق��رآن��ي��ة ال��ت��ي ل��م ت��ب��خ��ل ع��ى ال��ي��م��ن وق��دم��ت دف��اع��ا 
عن اليمن أغى واعز وأفضل من التحق بها يف كل امليادين فقد 
كان الرئيس الشهيد السعيد املجاهد املغوار املعرب عن منهج 
املسرية القرآنية ومن خالل موقعه كرئيس للمجلس السيايس 
األعى للجمهورية اليمنية يف أصعب وأحلك الظروف داخليا 
وخ��ارج��ي��ا ك��ان الرئيس الشهيد يف سلوكه وق��رارات��ه ومواقفه 
نموذجا صريحا ملا يجب أن يكون عليه كل من يمثل املسرية 
القرآنية بما تحمله من قيم وأسس وثوابت يف أي موقع من 

مواقع املسؤولية ولهذا فقد كان حقا رجل املسؤولية األول.
ال������ف������رة ال�����ت�����ي ت��������وىل ف���ي���ه���ا ال�����رئ�����ي�����س ال����ش����ه����ي����د ص�����ال�����ح ال���ص���م���اد 
رئاسة الدولة هي فقط عام وثمانية أشهر يقضيها الكثري من 

ال��ق��ادة يف محاولة فهم مهامهم 
وص������الح������ي������ات������ه������م وك�������ي�������ف ي�����ت�����خ�����ذوا 
ق�����رارات�����ه�����م ب���ي���ن���م���ا ت�����ج�����اوز ال���رئ���ي���س 
ال�����ش�����ه�����ي�����د ك�������ل ذل����������ك ف�����ه�����و ال����ق����ائ����د 
املجاهد يف امليدان العسكري منذ 
انخراطه يف املسرية القرآنية وهو 
ال���ث���ق���ايف امل���ع���ل���م ال�������ذي ال ي���ش���ق ل��ه 
غ��ب��ار ع��ن��دم��ا ي��ق��دم دروس امل���الزم 
التي قدمها الشهيد القائد حسني 
ب����������������در ال������������دي������������ن ال������������ح������������ويث م������ؤس������س 
امل����س����رية ال���ق���رآن���ي���ة وه�����و ال��س��ي��ايس 
ال������������ب������������ارع ال�����������������ذي ي������ق������ن������ع ال������خ������ص������وم 
واالصدقاء دون أن يكون الكذب 
أو النفاق مطيته أو أسلوبه وهو 
االخ ال�����ذي ي���ت���واض���ع م���ع ال��ج��م��ي��ع 
فيما هو يربيهم ويعلمهم مهما 
ع�����ل�����م ع�������ن س����ل����وك����ه����م أو ج���م���ع���ت 
إل�����ي�����ه ب����ع����ض ال����ت����ق����اري����ر ع���ن���ه���م وان 
كانت تدينهم فهو بقدرته الفذة 
ينفذ إىل ال��ن��ف��وس دون اس��ت��ئ��ذان 
وعى قدرة عالية يف احداث التحول عى مستوى االشخاص 
ثم الجماعات ثم اإلدارات واملؤسسات ومثل ه��ؤالء ال يمكن 
ال��ع��ث��ور عليهم بسهولة أو ح��ت��ى ت��دري��ب��ه��م وتهيئتهم  ليكونوا 
ك��ذل��ك فهي ص��ف��ات وس��م��ات وق����درات يمنحها ال��ل��ه ت��ع��اىل ملن 

أحب من عباده.
امل��س��ريات ال��ت��ي خ��رج��ت ي���وم الجمعة امل��اض��ي��ة وف���اء للرئيس 
الشهيد الصماد ودعما لفلسطني وتأكيدا عى املوقف اليمني 
الثابت يف مواجهة العدوان والحصار  أكدت عى وفاء الشعب 
والقيادة لقائد فذ مثل أيقونة النضال والكفاح والجهاد من 
موقع رئ��اس��ة الجمهورية وه��ذا ه��و ع��زاؤن��ا جميعا أن القيادة 
وامل����س����رية وال����رئ����اس����ة وال���ح���ك���وم���ة ت���س���ري ع����ى ن���ه���ج ال��ش��ه��ي��د ويف 
سبيل تحقيق شعاره العظيم يد تحمي ويد تبني يف مشروع 
بناء الدولة، وسيأيت اليوم الذي ينتصر فيه اليمن ويثأر لروح 
ال���ش���ه���ي���د ف���ج���ري���م���ة االغ����ت����ي����ال ال���س���ي���ايس ال����ت����ي م���ارس���ه���ا ت��ح��ال��ف 
ال���ع���دوان الب���د وأن ي��ع��اق��ب ع��ل��ي��ه��ا م��ه��م��ا ك���ان ال��ث��م��ن وان ط��ال 

الزمن ولعله اقرب مما نتوقع والله ويل التوفيق.

                              # أمني سر املجلس السيايس األعى

أكد عدد من الشخصيات السياسية واألكاديمية واالجتماعية بأن خروج 
املسريات الجماهريية كانت وفاء وعرفانا للشهيد الرئيس صالح الصماد 
الذي كان يمثل كل أبناء اليمن شماله جنوبه و شرقه وغربه وكان رحمة 
الله تغشاه رجل بحجم الوطن حيث توىل قيادة الوطن يف مرحلة خطرية 
وحرجة وحساسة استطاع  خاللها بقوة إيمانه وحكمته وشجاعته أن يقود 

اليمن ويتصدى لدول تحالف الشر والخيانة والعمالة مؤكدين بأن أبناء الشعب 
اليمني الحّر قد التفوا حوله وتصدوا لدول العدوان بشجاعة وإقدام وكان  رجل 

املسؤولية ورسم الخطوط العريضة لبناء الدولة العادلة يف مرحلة فارقة من 
مراحل التاريخ ويف ظل عدوان كوين عى بلدنا والذين تأمروا عى الوطن وباعوه 
بالرخيص هم الخونة الذين بفضل حكمة ونباهة الشهيد الرئيس صالح الصماد 
أجهض مشروعهم وحافظ عى يمن اإليمان والحكمة من خالل توحيد  الجبهة 

الداخلية وتضافر جهود الجميع للتصدي للعدوان والغزو واالحتالل وقدم 
روحه الطاهرة دفاعاً عن  دينه ووطنه وأمته فسالم عى روحه الطاهرة وهذه 
الحشود والحضور املشرف وفاًء وعرفانا للرئيس الشهيد صالح الصماد الذي 

جسد املواطنة  الحقة وأسس مبادئ التضحية والفداء.. 26 سبتمرب تابعت 
وحضرت املسرية الجماهريية بأمانة العاصمة صنعاء وأجرت استطالعا صحفيا 

مع عدد من الشخصيات السياسية واألكاديمية واالجتماعية فإىل الحصيلة :

استطالع : صالح السهمي 

الشهيد الرئيس صالح الصماد.. قائد وطني استثنائي
عدد من الشخصيات السياسية واألكاديمية واالجتماعية لـ"26سبتمرب":

*  ب�����داي�����ة ت�����ح�����دث ال����ش����ي����خ ال���ق���ع���ط���ب���ي ع�����ي ح����س����ن م���ح���اف���ظ 
محافظة املهرة عن الذكرى الخامسة للشهيد الرئيس صالح 

الصماد حيث قال:

** بداية أحيي الخروج الجماهريي يف مختلف محافظات الجمهورية 
اليمنية والتي كانت استجابة لدعوة قائد املسرية القرآنية السيد العلم 
ع��ب��دامل��ل��ك ب���ن ب���در ال���دي���ن ال���ح���ويث وف����اء وع���رف���ان���اً للشهيد ال��رئ��ي��س ص��ال��ح 
الصماد ال��ذي ك��ان ُيمثل كل أبناء اليمن وك��ان رحمة الله تغشاه رجل 
ب���ح���ج���م ال�����وط�����ن ح����ي����ث ت�������وىل ق�����ي�����ادة ال�����وط�����ن يف م����رح����ل����ة خ����ط����رية وح����رج����ة 
وح��س��اس��ة ول��ك��ن��ه اس��ت��ط��اع ق���ي���ادة ال��ي��م��ن وال��ت��ص��دى ل����دول ت��ح��ال��ف ال��ش��ر 
والخيانة والعمالة وق��د التف حوله أب��ن��اء اليمن امل��وح��د وت��ص��دوا ل��دول 
ال���ع���دوان ب��ش��ج��اع��ة وإق�����دام ف��ق��د ك����ان  رج���ل امل��س��ؤول��ي��ة ورس����م ال��خ��ط��وط 
ال��ع��ري��ض��ة ل��ب��ن��اء ال����دول����ة ال���ع���ادل���ة يف م��رح��ل��ة ف���ارق���ة م���ن م���راح���ل ال��ت��اري��خ 
ويف ظ���ل ع�����دوان ك���وين ع���ى ب��ل��دن��ا ف��ح��اف��ظ ع���ى ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة وح��ث 
ال��ج��م��ي��ع ع���ى ال���ت���ص���دي ل���ل���ع���دوان وال����غ����زو وق�����دم روح�����ه ال���ط���اه���رة دف���اع���اً 
عن  دينه ووطنه وأمته فسالم عى روحه الطاهرة وتأيت هذه الحشود 
وال��ح��ض��ور امل��ش��رف وف���اًء وع��رف��ان��ا للرئيس ال��ص��م��اد ال���ذي جسد املواطنة 
الحقة املتساوية وأسس مبادئ التضحية والفداء وأرىس مبدأ العدالة 
بني أبناء اليمن املوحد وهذا الحضور الجماهريي دليل قاطع  ملا يحظى 
ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ص��ال��ح ال��ص��م��اد م��ن شعبية ك��ب��رية يف ن��ف��وس ووج����دان 
اليمانيني ملا ملسوه وشاهدوه من وفاء وصدق وعدالة لكل أبناء اليمن 
قاطبة دون استثناء لقد حظي الرئيس الشهيد صالح الصماد بصفات 
قيادية نادرة وشجاعة فاقت من سبقه يف حكم الجمهورية اليمنية وكان 

الرجل املناسب لتويل قيادة اليمن يف تلك املرحلة التي عاشتها اليمن.

* أم������ا ال���ش���ي���خ ن����اج����ي م���ح���م���د ال����س����ام����ي رئ����ي����س م���ج���ل���س ال���ت���اح���م 
الشعبي القبي بأمانة العاصمة فقد تحدث عن الذكرى الخامسة 

للشهيد الرئيس صالح الصماد وقال: 

** ُي���ع���د ال���رئ���ي���س ال��ش��ه��ي��د ص���ال���ح ال���ص���م���اد ش��خ��ص��ا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ا، تحمل 
م��س��ؤول��ي��ة ق���ي���ادة ال��ي��م��ن يف م��رح��ل��ة اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ح��م��ل روح امل��س��ؤول��ي��ة لم 
يبحث عن املنصب بل املنصب هو من بحث عنه واملرحلة التي تعيشها 
ال��ي��م��ن ه��ي م��ن بحثت ع��ن��ه ل��ق��د ك���ان وط��ن��ي��اً ب��ك��ل م��ا تعنيه ال��ك��ل��م��ة، ك��ان 
ن��م��وذج��اً راق���ي���اً ل��ل��م��س��ؤول امل��خ��ل��ص ل��وط��ن��ه وش��ع��ب��ه، ل��م ي��ج��ن م��ن عمله 

كرئيس لليمن األرصدة أو العقارات  وقد كان كخلية..

ال����ن����ح����ل ي����ت����ح����رك يف ك�����ل م�����ك�����ان، ت����ج����ده يف ال����ج����ب����ه����ات ي���ح���م���ل ب��ن��دق��ي��ت��ه 
ع���ى ك��ت��ف��ه ي���ش���ارك امل��ج��اه��دي��ن ش���رف ال���دف���اع ع���ن ال���وط���ن وت�����ارة ت��ج��ده يف 
املؤسسات الحكومية يطلع عى سري العمل وتقديم الخدمات، وتارة 
أخ���رى ت��ج��ده ب��ني امل��واط��ن��ني يتلمس ه��م��وم��ه��م.. الشهيد ال��ص��م��اد ونحن 
نحيي الذكرى الخامسة الستشهاده والتي تزامنت مع ذكرى الشهيد 
ال���ق���ائ���د ح���س���ني ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث رض�������وان ال���ل���ه ع��ل��ي��ه ن��ف��ت��خ��ر ون���ع���ت���ز أن 
اليمن قدمت قادتها شهداء ألج��ل مشروع بناء األم��ة، وبفضل هؤالء 
العظماء وبفضل تضحياتهم ودم��ائ��ه��م ت��رس��م اليمن م��الم��ح مستقبل 
األم��������ة اإلس����الم����ي����ة ت����ج����اه م�����ش�����روع أم����ري����ك����ا ال����ش����ي����ط����اين  وإن�����ن�����ا ن���ع���اه���د ال���ل���ه 
ونعاهد الشهيد القائد والشهيد الصماد أن نميض قدما عى خطاهم 
حتى تحقيق النصر وتحقيق أه���داف امل��ش��روع ال��ق��رآين  ف��س��الم رب��ي عى 

أرواحهم الطاهرة..

* وأش������ار ال��ش��ي��خ ح���ام���س ال����رم����از إىل ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة للشهيد 
الرئيس صالح الصماد بالقول: 

** تحل علينا ال��ذك��رى الخامسة الستشهاد ال��رئ��ي��س الشهيد صالح 
الصماد سالم الله عليه وعى رفاقه وهو الحاضر يف وجداننا نستذكر 
ال����ي����وم يف ذك�������رى رح���ي���ل���ه األل���ي���م���ة ب���ع���ض���اً م����ن م���ن���اق���ب���ه ال����خ����ال����دة ف���ق���د ك���ان 
أنموذجا فريداً لرؤساء اليمن توفرت فيه صفات لم تتوفر يف أي رئيس 
يمني سبقه من قبل فقد كان رئيسا إن اعتى املنرب وجدته خطيبا ومرشدا 
بارعا ال يعجز له لسان وإن اجتمع بالسياسيني وجدته سياسيا مخضرما 
وإن اجتمع بالعلماء أذهلهم بعلمه وفقهه وتقواه وورعه كان يعيش 
حياة املواطن اليمني البسيط وكان يزور جبهات القتال فتجده عسكريا 
ميدانيا شجاعا يصل إىل الخطوط األمامية يف املعركة بشجاعة منقطعة 

النظري ك��ان ص��ادق��اً م��ع ال��ل��ه ومخلصا م��ع وط��ن��ه ومتسامحا م��ع شعبه 
ع���ال���ج يف ف����رة ت��ول��ي��ه امل���س���ؤول���ي���ة ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق��ض��اي��ا ب��ت��س��ام��ح��ه وت��ف��ان��ي��ه 
وحكمته ومن أبرز تلك القضايا وأد فتنة ديسمرب التي مر البلد خاللها 
ب��أص��ع��ب ظ���روف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ك���ان ال���ع���دوان ي��راه��ن عليها لتفكيك 
ال��ج��ب��ه��ة ال���داخ���ل���ي���ة ول���ك���ن ال��ش��ه��ي��د ال���ص���م���اد واج������ه امل���رح���ل���ة وأداره���������ا ب��ك��ل 
سالسة واقتدار وعمل بعدها عى تطبيع األوض��اع وق��ام بالعفو العام 
عن كل املغرر بهم واملتورطني يف أحداثها وقد حظي بإعجاب السياسيني 
وامل��ش��اي��خ وع��ق��الء البلد ون��ال ح��ب الشعب اليمني م��ن أق��ص��اه إىل أدن��اه  
وب��رح��ي��ل��ه ف��ق��د ال���وط���ن رئ��ي��س��ا ف���ارس���ا ش��ج��اع��ا ال ي��ش��ق ل���ه غ���ب���ار ف��ق��د ك��ان 
أمل كل اليمنيني استطاع بإخالصه مع الله وإيمانه بمظلومية شعبه 
وتفانيه أن يحظى بإجماع الشعب اليمني خالل فرة إدارته للبلد التي 
لم تجتز عامني ونصف العام  جسد خاللها الرئيس الشهيد الصماد رؤية 
اسماها "يد تحمي ويد تبني" ولم يعف نفسه وال املسؤولني يف الدولة 
من مسؤولية بناء الدولة املدنية الحديثة التي ظل يدعو إليها طول فرة 
ح��ك��م��ه وك����ان دائ���م���ا وب��اس��ت��م��رار ي��دع��و ج��م��ي��ع امل���غ���رر ب��ه��م إىل ال���ع���ودة إىل 
الصف الوطني وقد عمل جاهدا عى إرضاء ربه وشعبه وقيادته وتوج 
حياته بالشهادة يف سبيل الله دفاعا عن الدين والوطن وقد تشرف وفاز 
وأف��ل��ح أن لقي ال��ل��ه ح��را نزيها فلم يستغل منصبه وه���ذا بشهادة قائد 
املسرية القرآنية السيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحويث حفظه الله 
ورعاه وهي شهادة عظيمة ووسام كبري عى صدر الرئيس الشهيد صالح 
الصماد وكيف ال وق��د تخرج من مدرسة الشهيد القائد السيد حسني 
ب��ن ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث رض����وان ال��ل��ه عليه وأن��ع��م وأك����رم ب��ه��ا م��ن م��درس��ة 
صنعت القادة العظماء وصنعت األبطال الذين سطروا أسمى معاين 
التضحية وال���ف���داء ل��دي��ن��ه��م ووط��ن��ه��م وش��ع��ب��ه��م وخ���اض���وا أق����وى امل��الح��م 
ض��د دول ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا وض���د ال���غ���زاة امل��ح��ت��ل��ني وذادوا ع��ن حمى 
ال��ب��ل��د ح��ت��ى أرغ��م��وا ال��ع��دو ع��ى إي��ق��اف ع��دوان��ه واس��ت��ج��داء ال��س��الم وه��ذا 
ك��ل��ه ب��ف��ض��ل ال��ل��ه وت��أي��ي��ده وح��ك��م��ة ق���ي���ادة ال���ث���ورة وب��ج��ه��ود ال���ق���ادة ال��ذي��ن 
ك��ان الشهيد الرئيس صالح الصماد واح���داً م��ن أول��ئ��ك العظماء الذين 
توجوا مسرية توليهم وجهادهم ونضالهم بالشهادة يف سبيل الله وقد 
لقي الله حرا شجاعا كريماً كراراً غري فرار فسالم ربي عليه وعى جميع 
شهداء الحق الذين أرووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن وعى كل من 

سار عى نهجهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين.

املدرسة القرآنية والنموذج الخالد

ك���م���ا ت���ح���دث ال���دك���ت���ور دارس أب�����و ط���ال���ب ع����ن ال����ذك����رى ال��خ��ام��س��ة 
الستشهاد الشهيد الرئيس صالح الصماد قائا: 

** ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ب��اق��ر ال��ث��ق��اف��ة ال��ق��رآن��ي��ة ص��ال��ح ال��ص��م��اد س���الم الله 
ع���ل���ي���ه وع������ى ج���م���ي���ع ال����ش����ه����داء األب����������رار ت���ن���ح���ن���ي ال�����ح�����روف خ���ج���ال وت�����ت�����وارى 
ال���ع���ب���ارات ح��ي��اء خ��ل��ف األن���ام���ل ك��ل��م��ا ق����ررت ال��ك��ت��اب��ة ع���ن رئ��ي��س��ن��ا الشهيد 
صالح عيل الصماد فكل األبجدية ارتشفت بالغتها من خطاباته البليغة 
وكلماته الفصيحة وهو ينرثها عى مستمعيه كالدر املنضود من هدي 
القرآن الكريم فال يكاد يخلو له حديث رسمي أو خطاب يف أي  مناسبة 
رسمية أو غريها  إال ويشبعها بالدالالت الواضحة من آي القرآن الكريم 
مجسدا النموذج الراقي للمدرسة التي ينتمي إليها املسرية القرآنية وال 
تكاد تخلو جبهة م��ن جبهات املواجهة م��ن مواعظه الجهادية وزي��ارات��ه 
امل����س����ت����م����رة وإش�������راف�������ه امل����ب����اش����ر ع�����ى ك�����ل ال����ج����ب����ه����ات، ل�����م ت���ش���غ���ل���ه امل���ن���اص���ب 
الرسمية ومشاكلها املستمرة عن تفقد أبطال الجبهات ومشاركته لهم 
فيها بروحية املجاهد العظيم ومع كل ذلك لم يرك أي فراغ يف واجبه 
بالعمل الرسمي كرئيس للمجلس السيايس األعى عى مستوى الوضع 
ال��س��ي��ايس أو ال���وض���ع االق���ت���ص���ادي أو غ��ريه��ا م���ن م��ه��ام��ه األخ�����رى ك��رئ��ي��س 
للدولة فهو ذلك اليعسوب الذي يشرف عى كل مهام وأداء الحكومة 
ب���ن���ف���س���ه وي���ت���ب���ن���ى ت���ن���ف���ي���ذ ال���خ���ط���ط االس���رات���ي���ج���ي���ة ال���ف���ع���ل���ي���ة م�����ع ال���ح���ك���وم���ة 

واملختصني بشكل مباشر.

إن ال����رئ����ي����س ال���ش���ه���ي���د امل����ج����اه����د ص����ال����ح ال����ص����م����اد س�������الم رب�������ي ع���ل���ي���ه ك����ان 
نموذجاً اكتملت فيه كل خصال الرجل املؤمن املجاهد املستبصر بهدى 
ال��ل��ه وأع����الم دي��ن��ه ف��ت��ح��رك يف ك��ل م��ي��ادي��ن ال��ج��ه��اد ب��ال��ش��ك��ل ال����ذي ي��ريض 
ال���ل���ه وي�����ريض رس���ول���ه ص���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وال�����ه وس���ل���م وح���ظ���ي ب���رض���ا ال��ق��ي��ادة 

الثورية املباركة.. 

أطلق مشروعه التنموي والدفاعي العسكري بعنوان يد تحمي ويد 
تبني فعمل عى تطوير وبناء القدرات العسكرية واألمنية كبداية ناجحة 

بفضل الله وما نجاحها اليوم إال ثمرة من ثمار غرسه.

الشهيد الصماد ف��ارس السيف والقلم لم يكد يميض ي��وم واح��د من 
أيامه التي توىل فيها زمام األمور إال وتجد له فيها إنجازاً ملموساً عى كل 
املستويات فتارة تشاهده عى كريس القيادة يستمع ويوجه الحكومة 
وت��������ارة ت���ش���اه���ده ع����ى م���ن���رب امل���س���ج���د ي���خ���ط���ب وي����وع����ظ وأخ��������رى يف ج��ب��ه��ات 

الصمود مع رجال الرجال يتفقدهم ويشعرهم باهتمام القيادة.

عندما نتكلم عن مثل هذه الهامة الجهادية الكبرية لن نوفيها حقها 
مهما نمقنا من العبارات ولكن يكفينا شرف املحاولة.. سالم ربي عليك يا 
أبا الفضل ما تعاقب الليل والنهار  سالم عليك وعى األنبياء والشهداء 

والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

* م��ن جانبه ت��ح��دث ال��دك��ت��ور محمد حسن ال��ح��دادع��ن  ال��ذك��رى 
الخامسة للشهيد الرئيس صالح الصماد بقوله:

** ال��ذك��رى الخامسة الستشهاد ال��رئ��ي��س ال��ق��ائ��د ص��ال��ح ال��ص��م��اد تأيت 
أحياًء وإجالال للسيد القائد الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي أكرمه 
الله تعاىل بالشهادة ليتوج بها عطاءه ويتخلد بها مع الشهداء األبرار 
وهي أمنيته التي تمنى ختام حايته بها وقد استشهد يف سبيل الله تعاىل 
مدافعا عى الوطن واستقالله وسالمة أراضيه وكرامة أبناء شعبه وقاد 
البالد بكل شجاعة واستبسال مخلصا صادقا لله والوطن مواجها جميع 
امل���وج���ات ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة م���ن ال���داخ���ل وت��ح��ال��ف ال��ش��ر وال����ع����دوان م���ن ال��خ��ارج 
وأفشل جميع املخططات اإلرهابية املتآمرة عى البالد فلم ير نفسه أو 
يطمع بمال بل جعل كل طاقاته وكدس جهوده يف سبيل الله وجعل 
مصلحة البالد والعباد فوق كل املصالح الشخصية وكان الرجل املجاهد 
املثابر والرئيس املتواضع والذي قال إن  مسح الغبار عن أحذية املجاهدين 
أفضل إليه من مناصب الدنيا.. فلم يجعل له سكناً مثل أي رئيس بل 
ك��ان الرجل ال��ق��رآين ال��ذي أستند بكل ق��واه إىل كتاب الله تعاىل متوكال 
عليه طالبا الشهادة يف سبيله وهذا الذي ميزه عن غريه من الرؤساء.. 

أن القرآن الكريم كان حاضرا يف استدالالته وكالمه وأطروحاته وهو ما 
أثر يف جميع الناس وكان نموذجا للشخصية السياسية واإلدارية املؤمنة 
بالشخصية القرآنية ال��ت��ي تتطابق أق��وال��ه��ا م��ع م��اج��اء يف ال��ق��رآن وه��دى 
الله ألن��ه عكس من خ��الل ذل��ك القيم القرآنية فقد ك��ان مشعل هداية 
ومصباح النور منذ بداية املسرية القرآنية إىل أن لقي الله تعاىل شهيداً يف 
سبيله لقد شكل رحيل الشهيد صالح الصماد مأساة عى كامل الشعب 
اليمني .. فقد كان عاملا قرآنياً ونموذجا  للمفكرين واألكاديميني وغريهم 
، م���ا ي��م��ي��ز ال��ش��ه��ي��د أب����و ال��ف��ض��ل أن����ه ك�����ان  رائ�������داً م���ن رواد ال��ت��ن��م��ي��ة ورج����اًل 
عصامياً أعتمد ع��ى ذات��ه فكان قريبا م��ن أب��ن��اء شعبه فكان أخ��ا ورفيقا 
وصديقا وق��ائ��دا ورائ���داً ، وه��و ممن ال يشعرك إال بأنك قريب منه لقد 
كان  الشهيد الرئيس صالح الصماد   الطبيب املتلمس ألوجاع الناس و 
املرجع يف عالقاته بشعبه وهو األمني والصادق يف تواصله بشعبه وهو 
أيضا املحافظ املحتفظ بقيمه ورقي تعامله وهو املحسن واملستحسن يف 
استقامته وهو التنموي والتنمية بجهد ذايت وفردي أرتكز عى شخصه 
وشخصيته وملن ال يعرفه كان وبالرغم يف بداية األمر إال إنه ومع مرور 
الوقت أتضح أنه الرئيس  واألخ الويف واألب الحنون الذي ال يزعج أحدا 
وال يبخل يف الدعم واملساندة والنصح بصدق  ملن يحتاج إىل ذلك  ال توجد 
كلمات لوصف إنسانية ووطنية ذلك الرجل النبيل والراقي، املهذِب ، 
الخلوق ، املتفاين يف أداء واجبه العميل واإلنساين بكفاءة عالية  ودون  
كلٍل أو ملٍل  أو منِة  وكما اتضح يل فقد كان عصاميا ال سند له مقارنة 
ببعض املرتبطني بمراكز النفوذ وصناع القرار وكانت له رؤيته الخاصة 
، منبثقاً ع��ن نفسه ال ع��ن أح���د س����واه  ومثلما ه��و م���ؤدب ت��ظ��ل عالقاته 
جادة ومنتقاة ومنتخبة بذكاء ويعرف ماذا يريد وبما يفيد ويضيف إليه 
وللمجتمع، وي��درك ما ال يريده  ويمتاز بفراسة يف   تعامله وتعامالته 
!وه��و سريع يف نسج الصداقات الجميلة وصنع عراها الوثيقة  يحرم 
كل من يحرمه، يروى وقد يجامل البعض من نافذة األدب أو عندما ال 

يجد بداً من ذلك وهو ماال ينتقص من البعض اآلخر وال يحتاج شيئاً من 
أحد  ويف آن واحٍد جمع يف شخصه الوقار واالستفادة من املعرفة بشغف 
وهو باحث جاد ونابه ومرهف الوجدان وسيايس  يمتلك نظرة بعيدة 
وثاقبة تجاه حبه للوطن ومن جهتي رأي��ت فيه نموذجاً مكثفاً لليمني 
الذي أحب اليمن وبحبه املفعم بحيويته وجماله وعنفوانه وبكل ما عناه 
لنا وله اليمن يف االغتناء بالحب والجمال والحياة والتنمية واالستقرار 
وج��اه��د يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه ل��ح��ف��ظ ك��رام��ة وس���ي���ادة واس��ت��ق��الل ال���وط���ن، وم��ن 
يجالسه البد أن يشعر أن الحديث معه ال ُيمُلّ ، وأن مرافقته ال ينبغي 

لها أن تنتهي....

ك����م ك���ن���ت ف����خ����ورا ب�����ك  ي����ا أب�����ا ال���ف���ض���ل ف���م���ا زل�����ت ح���ي���ا ب��ق��ل��وب��ن��ا ك��ل��م��ا ذك���ر 
الصماد وذك��ر استشهاد الصماد حيث أصبح الصماد ع��ن��وان الصمود 
وأص������ب������ح ش���ب���ح���ا ي����ق����ض م����ض����اج����ع األع�������������داء ب�����ط�����ائ�����رات ص�����م�����اد ال�����ت�����ي دك����ت 
حصونهم وزلزلت أركان الشر والعدوان  وأتمنى أن يمن الله عى بلدنا 

بأمنها وأمانها واستقالل أراضيها  ولن ترى الدنيا عى أريض وصيا ا !!

كما تحدث الشيخ فيصل عبدالله منصور الصريي الحزم- أحد مشايخ 
مديرية العدين محافظة إب- ع��ن ال��ذك��رى الخامسة للشهيد الرئيس 

صالح الصماد حيث قال:

** من دواعي الفخر واإلباء والعزة لهذا الشعب اليمني العظيم أن 
مّن الله عليه بهذا الرجل العظيم الرئيس الشهيد صالح عيل الصماد 
ال����ذي ت���وج وق����دم ل��ل��ع��ال��م ن��م��وذج امل��س��رية ال��ق��رآن��ي��ة ال��ن��م��وذج ال����ذي يليق 
بثمرة الوعي والتسليم لله و للقيادة الحكيمة وانطلق يف مضمار الجهاد 
بالعمل حتى نال ثقة الشعب اليمني بكل أطيافه السياسية واحتوى 
ك��ل األط��ي��اف  يف مرحلة مهمة وح��س��اس��ة ك��ون الشعب اليمني يف تلك 
ال��غ��ض��ون  ك���ان م��س��ت��ه��دف��اً ف��خ��رج ب����رؤى وط��ن��ي��ة ش��ام��ل��ة وك����ان ح���اض���راً يف 
ج���م���ي���ع امل����ح����ط����ات وامل�����ي�����ادي�����ن وك�����ل�����ه ث����ق����ة ب����ن����ص����رال����ل����ه  ب����ع����ي����دا ع�����ن امل���ص���ال���ح 
الشخصية والنظرة الضيقة حتى ارتقى شهيدا وبمناسبة إحياء الذكرى 
الخامسة الستشهاده ليتوج بها عطاءه ويتخلد بها مع الشهداء األبرار 
وهي أمنيته التي تمنى الختام بها نود أن نقول لألعداء واملنافقني بأن 
لدى الشعب اليمني  اآلالف واملاليني من هذا النموذج السامي ولن ننىس 
ثأرنا وسنعمل بكل حماس ونشاط  وجدية حتى نحقق ما أوصانا به )يد 

تحمي ويد تبني( والعاقبة للمتقني وال نامت أعني الجبناء.

أما الشيخ محمد القاز فقد أشار إىل عظمة املناسبة التي يحييها 
أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م وه����ى ال����ذك����رى ال��خ��ام��س��ة ل��ل��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س 

صالح الصماد قائا: 

** أيام قليلة مضت عى ذكرى أليمة شهدها الشارع اليمني قبل ما 
يقارب عقد من الزمن وهي استشهاد السيد حسني بدر الدين الحويث 
رض��وان الله عليه وهانحن اليوم نعيش ال��ذك��رى الخامسة الستشهاد 
أحد طالب الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث إنها ذكرى استشهاد 
الرئيس صالح الصماد والتي حاولت من خاللها أن أسرد بعض اليشء 
عن مواقف الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث الذي حارب ببسالة 
وبطولة ضد عنجهية النظام آنذاك الذي شن حرب شعواء وظاملة عى 
أبناء صعده بسبب رفضه القاطع للمخططات التي تتصادم مع مبادئ 
وط��م��وح��ات وأه����داف الشهيد ال��ق��ائ��د  ح��ي��ث اع��ت��ق��د ال��ن��ظ��ام أن ال��ن��ي��ل من 
حياة الشهيد القائد  إضعاف للروح املعنوَيّة لكل  املقاومني  والقضاء 
ع��ى ال��ح��رك��ات املناهضة لسياسة ال��ن��ظ��ام  لكن النتيجة ج���اءت عكسَيّة  
فقد ارتفعت األصوات وانتهى األمر بأن  يكون دمه الطاهر املفجر األول 
ل��ح��رك��ات ال��ت��ح��رر ورم�����زا ل��ل��م��ق��اوم��ة ض���د االس��ت��ع��م��ار واض���ط���ه���اد األن��ظ��م��ة 
استطاع  اكتساب احرام العالم كله وأعطى صورة نموذجية للمسلم 
ال���ذي ي��داف��ع ع��ن وط��ن��ه ويعمل م��ن أج��ل ب��ن��اء ب���الده وت��ق��دم��ه��ا، ويتحى 
باألخالق العالية ويحرم كلمته وعهوده فكان شرارة الثورة ضد األنظمة 
العميلة والتي باتت أدوات أو مطية  لتنفيذ املخططات األجنبية والتي 
الزالت مستمرة حتى اللحظة يف البلدان العربية الشهيد القائد حسني 
ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث م��درس��ة يف ال��وط��ن��ي��ة وم���ا ي��ح��دث يف ال��ي��م��ن م��ن ح��رب 
ودم������ار ه���و م���ا ح����ذر م��ن��ه ال��ش��ه��ي��د ال�����ذي ت��ع��م��د ف��ض��ح ال��س��ي��اس��ة ال��دول��ي��ة 
واملخططات التي تحاك ضد اليمن وبتواطؤ من قادحات األنظمة العربية 

التي باتت تنفذ سياسة الغرب ملحو الهوية العربية والقيم التي 
دعانا لها الدين اإلسالمي الحنيف..

* ويقول الشيخ ياسر احمد الجرف عن الذكرى الخامسة 
للرئيس الشهيد صالح الصماد: 

** ك��ان الشهيد الصماد رج��ل املرحلة رج��ل املسؤولية بكل ما 
تعنيه الكلمة وك��ان قريباً من الناس وكل أوقاته تحرك وعمل 
ول��ي��س م��ث��ل ب��ع��ض امل��س��ؤول��ني ال ي��ع��م��ل إال يف وق���ت ال�����دوام ول��م 
يستغل من أم��وال هذا الشعب أي مكاسب شخصية وك��ان يف 
عمله وتحركاته يمثل النموذج الراقي للمسؤولية رغم املخاطر 
ول��م يكن ساعيا م��ن اج��ل املنصب وإن��م��ا تقبل ه��ذا املنصب بعد 
اإلل����ح����اح ع��ل��ي��ه وك�����ان م���ن م��ن��ط��ل��ق اإلي����م����ان وك�����ان اس���ت���ه���داف���ه من 

العدو السعودي بتحديد وإشراف أمرييك.. 

الشهيد الصماد هو من رسم الخطوط العريضة لبناء الدولة  
ال��ع��ادل��ة  يف م��رح��ل��ه ف��ارق��ة م��ن م��راح��ل ال��ت��اري��خ ويف ظ��ل ع���دوان 
كوين عى بلد باعه الخونة بأرخص األثمان فحافظ عى الجبهة 
الداخلية وصوب أنظار الجميع للتصدي للعدوان والغزو وقدم 
روح���ه ال��ط��اه��رة دف��اع��ا ع��ن دي��ن��ه ووط��ن��ه وأم��ت��ه ف��س��الم ال��ل��ه عى 

روحه الطاهرة. 

 

الشهيد الصماد» رجل الدولة واإلنسانية« 

الشيخ/ نجيب حسني محمد املطري

الشهيد الصمادفي ذكراه  اخلامسة بني وفاء شعبه والقيادة

الدكتور:ياسر يحيى الحوري

حشود اجلماهير انطلقت إلحياء ذكراه السنوية بتقدير وحب كبير

رس����م اخل���ط���وط ال��ع��ري��ض��ة ل��ب��ن��اء ال����دول����ة ال��ع��ادل��ة 
وأسهم في تعزيز اجلبهة الداخلية

قائد حكيم تشبع بالثقافة القرآنية اإلميانية
ان��ط��اق امل���ش���روع ال��ت��ن��م��وي وال��دف��اع��ي العسكري 

وثق مبدأ يد حتمي ويد تبني
دم ال��ش��ه��ي��د ال���رئ���ي���س م���ث���ل ش�������رارة ال���ت���ح���رر ض��د 

األنظمة العميلة في املنطقة

ودع الشاب الشهم وزينة شباب »آل الشردويف«
 عبدالرحمن عادل الشردويف

حياة العزوبية لينتقل إىل عش الزوجية, وسط 
فرحة كبرية من العائلة وكافة األنساب واألصدقاء, 

ويف هذا الزخم الفرائحي البهيج ال يسعنا إال أن نقول 
له بارك له وبارك عليك وجمع بينكما عىل خري.. 

فألف ألف مربوك..
املهنئون:

الحاج محمد عيل الشردويف 
 والدك:العقيد الركن/ عادل الشردويف وأخوانك 
– العقيد سامي الشردويف وأوالده –العقيد سمري 

الشردويف وأوالده – الرائد عصام الشردويف وأوالده 
– الدكتور صالح الشردويف وأوالده – الرائد أبو 
القاسم الشردويف وأوالده وكافة آل الشردويف.

تهانينا   آل الشردوفي
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دق��ائ��ق م���ح���دودة خصصها ق��ائ��د ال��ث��ورة 
ال���ش���ع���ب���ي���ة ال����س����ي����د ع����ب����د امل�����ل�����ك ال������ح������ويث يف 
نهاية خطابه بمناسبة ذك��رى استشهاد 
القائد حسني بدر الدين الحويث وكذلك 
يف خطابه بمناسبة ذكرى استشهاد رجل 
املسؤولية الرئيس صالح عيل الصماد عن 
آخ��������ر م����س����ت����ج����دات ال�����ت�����ف�����اوض م������ع ت���ح���ال���ف 
ال����ع����دوان ك���ان���ت ك��اف��ي��ة إلخ������راس األل��س��ن 
الحداد التي ب��دأت تتحدث عن شائعات 
ت���ب���ث ه���ن���ا وه�����ن�����اك ح������ول أن ه����ن����اك ص��ف��ق��ة 
ت���ط���ب���خ يف ال����س����ر ل��ل��ت��س��ل��ي��م ب�����ش�����روط دول 
ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان وخ����اص����ة م��م��ل��ك��ة ال��ش��ر 

السعودية وأن التاريخ يكرر نفسه ..
 وي�����ع�����ي�����دن�����ا اىل ع����������ام 1970م ح����ي����ن����م����ا ذه����������ب ال�������ق�������ادة 
الجمهوريني إىل ج��دة برئاسة الفريق حسن العمري 
عضو املجلس الجمهوري القائد العام للقوات املسلحة 
آنذاك وعضوية األستاذ محسن العيني رئيس مجلس 
ال�������وزراء وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة وع�����دد ك��ب��ر م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات 

ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ع���س���ك���ري���ة وال����وج����اه����ات االج���ت���م���اع���ي���ة ل��ي��س��ت��ج��دوا ال��س��ع��ودي��ة 
اع����راف����ه����ا ب���ال���ن���ظ���ام ال���ج���م���ه���وري يف ص���ن���ع���اء م���ق���اب���ل أن ت����ك����ون ه����ي امل��رج��ع��ي��ة 
ال��رس��م��ي��ة ل��ح��ك��م ال��ي��م��ن وأص���ب���ح م��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ ح��ك��ام ال��ي��م��ن ع���ب���ارة عن 
موظفني يف اللجنة الخاصة بالرياض ال يقطعون أمراً حتى يشهد عليهم 
مكتب وزي��ر الدفاع السعودي األم��ر الراحل سلطان بن عبدالعزيز ففقد 
النظام الجمهوري هويته األساسية ليبقى إىل جانب مبادئ الثورة الستة  
التي أعلنت صبيحة يوم قيامها عبارة عن شعار يتم التغني به إعالميا بينما 

يصنع القرار السيايس اليمني داخل الرياض.
لقد قطع السيد القائد بمصارحته للشعب اليمني ووضعه يف الصورة 
ع��م��ا ي��ج��ري وراء ال��ك��وال��ي��س ب��وس��اط��ة ع��م��ان��ي��ة وت���أك���ي���ده ع���ى ع����دم ال��ت��ف��ري��ط 
بالوطن وسيادته وحريته واستقالله ودحر االحتالل باإلضافة إىل تحذيره 
من نفاد الصرب الطريق أمام أولئك الذين تعودوا االصطياد يف املاء العكر 
ب��ه��دف ال��ت��غ��ط��ي��ة ع���ن ره���ن ال��ي��م��ن وق������راره ال��س��ي��ايس ل��ل��خ��ارج خ���الل ال��ع��ق��ود 
املاضية معتقدين أنهم من خ��الل بث أخبار كاذبة يستطيعون التشكيك 
يف مواقف القوى الوطنية وتأليب رجال الجبهات عليهم فسكتت وسائل 
التواصل االجتماعي التي لم ترك شاردة وال واردة إال وتحدثت عنها وكأنها 
حقائق حصلت عليها من مصادرها الخاصة لدرجة أنها نشرت ما أسمته 
ب��ب��ن��ود االت����ف����اق ب���ني ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة يف ص��ن��ع��اء وت���ح���ال���ف ال����ع����دوان واآلل���ي���ة 
املنظمة لتنفيذه وك��ي��ف سيتم ص���رف امل��رت��ب��ات وب��أي��ة عملة وأن السعودية 
قد حققت كل أهدافها من وراء هذا االتفاق املزعوم وحققت مكاسب لم 
تكن تحلم بها من قبل، مع أنهم يعرفون أن السعودية هي عبارة عن أداة 
تحركها اإلدارة األمريكية كيفما تشاء وليس بيدها ال��ق��رار وإال لكانت قد 
خرجت من ورطتها املتمثلة يف عدوانها ضد اليمن وشعبه العظيم منذ وقت 
مبكر ولذلك فقد أعطتها مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التي 
يديرها العمالء واملرتزقة أهمية أكرث من حجمها الطبيعي وبما أن املناسبة 
هي مناسبة استذكار استشهاد القائد املؤسس للمشروع القرآين يف الحرب 
األوىل عى صعدة التي بدأت يف شهر يونيو عام 2004م ورجل املسؤولية أبا 
الفضل فإننا سنعود قليال لنذكر بهزيمة السعودية يف الحرب السادسة 
التي دخلتها بشكل مباشر وكلها ثقة بأن جيشها  الذي كان يقوده األمر 
خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع آنذاك بكل ما يمتلكه من عدة وعتاد 
عسكري قل أن يمتلكه أي جيش عربي سيحسم الوضع يف صعدة خالل 

عدة أيام، لكن تشاء األقدار إال أن يكون مسار الحرب 
مختلفا رغم الدمار الذي لحق بمحافظة صعدة حيث 
كان قصف الطران السعودي يدمر بال رحمة املساكن 
ع��ى رؤوس ساكنيها م��ن الشيوخ وال��ن��س��اء واألط��ف��ال 
ك��م��ا ف��ع��ل ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان يف ح����رب ال��ث��م��ان��ي��ة أع����وام 
وما أشبه الليلة بالبارحة فكانت املعجزة التي حدثت 
بفضل الله  تتمثل يف املفاجأة التي صعق لها خالد بن 
سلطان عندما وج��د أن ع���ددا م��ن وح��دات��ه العسكرية 
التي استقدمها الحتالل صعد ة قد أصبحت محاصرة 
وأن م��ن ك��ان يطلق عليهم باملتمردين ق��د احتلوا أكرث 
م��ن أرب��ع��ني موقعا عسكريا داخ���ل العمق السعودي 
وأن زي�������ارة امل���ل���ك ال����راح����ل ع���ب���دال���ل���ه ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز إىل 
ال���ح���دود ل��رف��ع م��ع��ن��وي��ات ال��ج��ي��ش ال��س��ع��ودي وك��ذل��ك 
تواجد علماء الفتنة للتحريض عى الحوثيني حسب 
زعمهم وإصدار الفتاوى بتكفرهم واستعداء اآلخرين 
عليهم لم يجدي نفعا ولم يغر من موازين املواجهة 
ف��ك��ان��ت فضيحة م��دوي��ة ل��خ��ال��د ب��ن س��ل��ط��ان جعلته يف 
وضع ال يحسد عليه وعى ابن عمه محمد بن سلمان 
أن يعترب بها، ولوال أن والده ويل العهد آنذاك وزير الدفاع والطران سلطان 
ب��ن عبدالعزيز قطع إج��ازت��ه املرضية ال��ت��ي ك��ان يقضيها يف امل��غ��رب وع���اد إىل 
السعودية إلنقاذ ابنه خالد من الفضيحة التي كانت ستحل به وبجيشه 
ال����ورق����ي ل���ك���ان امل���ق���ات���ل���ون يف ص���ع���دة اس���ت���ط���اع���وا ال����وص����ول إىل ع��م��ق ج���ي���زان، 
وهنا تنازل األم��ر خالد بن سلطان عن تصريحه ال��ن��اري ال��ذي ك��ان يطالب 
براجع الحوثيني عشرات الكيلو م��رات داخ��ل األرايض اليمنية واستبدله 

باالستجداء النسحابهم من املواقع التي احتلوها يف العمق السعودي.
وقد حمل يومها النظام السعودي عمالئه ومرتزقته يف اليمن مسؤولية 
الهزيمة التي حلت بجيشه متهما إياهم بأنهم خدعوه وضحكوا عليه وهذا 
ما ملسته بنفيس عندما زرت السعودية يف مهمة إعالمية عقب انتهاء الحرب 
والح��ظ��ت م���دى ال��ش��ع��ور ال��خ��ف��ي بالفخر ب���أن امل��ق��ات��ل��ني رج���ال اس��ت��ط��اع��وا أن 
يخوضوا ستة حروب يف صعد ة ويخرجوا منها منتصرين ويهزموا الجيش 
السعودي بما يمتلكونه من أسلحة بسيطة وشخصية فتغرت نظرتهم 
إليهم تماما بعد أن كانوا يصفونهم بأنهم عصابة تابعة إلي��ران ويريدون 
نشر امل��ذه��ب اإلثناعشري وغ��ر ذل��ك م��ن التهم التي كانت تلصق بهم وما 
يزال بعضها قائما إىل اليوم يطلقه عليهم خصومهم يف الداخل والخارج 

ليخففوا عن أنفسهم وقع الهزيمة.
 وعليه لم يجد النظام السعودي بدا من معاقبة األمر اللواء خالد بن 
سلطان الذي توارى عن األنظار تماما وال يعرف مصره حتى اللحظة وإن 
كانت بعض املعلومات تؤكد أنه أصيب بمرض السرطان وأصبح مشغوال 
بنفسه متنقال من دولة إىل أخرى للبحث عن العافية وهو الذي كان يطمع 
ليس ليكون صقرا يف أوساط العائلة الحاكمة فحسب وإنما كانت تطلعاته 
الطموحة أن يكون ملكا عى حساب دماء اليمنيني، وهنا يطرح السؤال 
الكبر نفسه وهو: هل يستفيد ابن عمه املهفوف األمر محمد بن سلمان 
ال��ذي أراد أن يصنع لنفسه زعامة يصل من خاللها إىل عرش مملكة قرن 
الشيطان انطالقا من عدوانه الظالم والرببري عى اليمن وشعبه العظيم 
من تجربة ابن عمه خالد بن سلطان؟ خاصة أن النتائج التي حققها هذا 
املتهور بن سلمان الرجيم خالل ثمانية أعوام من عدوانه عى اليمن تؤكد 
أن����ه ل���ن ي��خ��ت��ف��ي م���ن امل��ش��ه��د ال���س���ي���ايس ف��ح��س��ب وإن���م���ا س��ي��ذه��ب ص���اغ���را إىل 
محكمة الجنايات الدولية كمجرم ح��رب إن لم يتم اغتياله، ولرحل كل 

محتل عن بلد اإليمان والحكمة.

من املتوقع أن يتم الكشف عما قريب عن معلومات ووثائق تتضمن 
املزيد من تفاصيل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح عى الصماد 

وتحديداً ما يتعلق بضلوع الجانب األمرييك يف ارتكاب الجريمة. 
وبحسب نائب مدير دائرة التوجيه لإلعالم العميد عبدالله بن عامر 
فإن نتائج عملية البحث والتحري والتي استمرت اكرث من عام ونصف 
تؤكد أن الجانب األم��ري��يك ك��ان يشرف بشكل مباشر ع��ى العمليات 
العسكرية لتحالف ال��ع��دوان يف الحديدة وك��ان هو من يتوىل تحديد 
األهداف لدرجة أنه ال يوجد غارة واحدة شنتها األدوات االمريكية يف 
املنطقة عى الحديدة دون علم األمرييك تحديداً, ودون العودة اىل 
غرفة العمليات املشركة التي يديرها ضباط امريكيون وبريطانيون.

وتحدث عامر أن عملية اغتيال الرئيس صالح الصماد جاءت ضمن 
معركة الحديدة وهي املعركة التي توىل األمرييك ليس فقط الجانب 
االشرايف كما يفعل مع بقية عمليات تحالف العدوان, بل كان له دور 
يف تفاصيل العملية وكان هناك خط مباشر يربط غرف عمليات تحالف 
العدوان بمكتب وزير الدفاع األمرييك وبمعنى أوضح أن هناك تنسيقاً 
ع���ايل امل��س��ت��وى ف��ي��م��ا يتعلق ب��م��ع��رك��ة ال��ح��دي��دة, م��ن خ���الل ف��ت��ح مسار 
م��ع وزي���ر ال���دف���اع األم���ري���يك م��ن أج���ل ات��خ��اذ ال���ق���رارات ال���الزم���ة املتعلقة 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة ف�������األدوات يف امل��ن��ط��ق��ة ل���م ت��ك��ن ص��اح��ب��ة ال��ق��رار 

األخر بل كان األمرييك هو صاحب القرار األول واألخر. 
وق��ال: عامر إنَّ املعركة كانت تدار من قبل األمرييك بشكل مباشر 
ف��ال��ب��ن��ت��اغ��ون ك�����ان ل����ه دور أس������ايس يف ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ل��ي��ايت ل��ل��م��ع��رك��ة 
امليدانية وكان هناك قوات أمريكية عى استعداد للمشاركة الفعلية 
إضافة اىل قوات فرنسية.. وأضاف: أن الجانب األمرييك ضاعف من 
نشاطه التجسيس من خالل األقمار اإلصطناعية والطائرات بدون طيار 
إض��اف��ة اىل غ��واص��ات التجسس وك��ل ه��ذا ح��دث قبل اغتيال الرئيس 

صالح الصماد.
 يف ذات ال���س���ي���اق ت����ق����وم دائ��������رة ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة 
باستكمال انتاج سلسلة مكونة من ثالثة أجزاء ضمن الفيلم الوثائقي 

الذي يتحدث عن تفاصيل جريمة االغتيال 
وبحسب رئيس قطاع اإلذاعة والتلفزيون املقدم  عبدالعزيز الشيخ 
فإن العملية اإلنتاجية بلغت مراحلها األخرة حيث يجري االهتمام 
بالجودة الفنية للعمل الوثائقي متوقعا ان يتم بثه خ��الل األسابيع 

املقبلة.
وتحدث الشيخ ان انتاج الفيلم يأيت ضمن اهتمامات دائرة التوجيه 
امل��ع��ن��وي بكشف تفاصيل ال���ع���دوان ع��ى ب��الدن��ا الس��ي��م��ا ت��ل��ك ال��ج��وان��ب 
التي يحرص العدوان عى ان تظل مخفية وبالتحديد الدور األمرييك 

إضافة اىل العمليات العسكرية السرية. 

رئيس التحرير 
العميد يحيى سريع قاسم
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احمد الشريف

فليرحلوا..  أخرست كل األلسن احلداد!
الدور األمريكي

 في اغتيال الرئيس 
الصماد .. بالوثائق

فيلم وثائقي يكشف تفاصيل االغتيال 
من انتاج دائرة التوجيه املعنوي


